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Bakgrund: Unga vuxna är en patientgrupp som vårdas i livets slutskede på de flesta vårdavdelningar. 

Dessa patienter möter sjuksköterskan med stor sannolikhet någon gång i sitt yrkesliv. Sjuksköterskan 

har ett ansvar att upprätthålla en god livskvalité för dessa patienter, något som kräver stor kompetens. 

Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda unga vuxna i livets slutskede. Metod: 

Studien är en litteraturstudie och dess resultat baseras på elva artiklar med kvalitativ ansats. Resultat: 

Utgörs av tre kategorier: Sjuksköterskans professionella erfarenheter, Sjuksköterskans emotionella 

erfarenheter och Sjuksköterskans relationella erfarenheter. Diskussion: Tre centrala fynd urskildes: att 

sjuksköterskan behöver hantera sina svåra känslor, att sjuksköterskan får en ökad medvetenhet om 

livet samt att sjuksköterskan kände ett stort ansvar att uppnå en god död för patienten. Slutsats: 

Studiens resultat antyder att det behövs mer forskning kring erfarenheter av att vårda unga vuxna i 

livets slutskede då sjuksköterskan kan uppleva omvårdnaden av denna patientgrupp som utmanande 

och påfrestande. 
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BAKGRUND 
Döden är en del av livet. Döden för med sig många känslor däribland både sorg och 

glädje. Den vård som bedrivs på sjukhusavdelningar är ofta inriktad på botande vård 

men även patienter i livets slutskede vårdas på de flesta avdelningar (Lindqvist & 

Rasmussen, 2009). Det är inte bara äldre som vårdas i livets slutskede, även yngre 

människor kan drabbas av svår sjukdom och dö. En ung vuxen befinner sig ofta i kris 

när döden bli uppenbar. Medvetenheten om att inte få uppleva att få barn, eller se dem 

växa upp, att inte få tillbringa ålderdomen tillsammans med sin partner kan vara mycket 

smärtsamt (Widell, 2003). Närmare 20 000 unga vuxna, 15-44 år, dör varje år i Sverige 

(Socialstyrelsen, 2015). Sjuksköterskan möter därmed med stor sannolikhet döende 

unga vuxna någon gång i sitt yrkesliv.  

 

Definitionen av begreppet unga vuxna varierar och benämns olika i rapporter och 

dokument. Sand och Strand (2014) menar att en ung vuxen är en person i åldern 18–25 

år, de påtalar emellertid att det är svårt att dra definitiva åldersgränser. Åldern 

kännetecknas ofta av att man är receptiv men sårbar och att ens känslor kan pendla. 

Övergången från att vara ungdom till att bli ung vuxen sker när man flyttar hemifrån 

och därmed träder in i en ny fas i livet.  En tid som kännetecknas av frihet men som 

också innebär ansvarstagande gällande exempelvis val av bostad, karriär och sökande 

efter livspartner (a.a.). Det kan vara svårt att definiera ung vuxen utifrån ett specifikt 

åldersintervall då den personliga upplevelsen av att vara ung vuxen kan variera (Skarpås 

& Hansson, 2012). I Socialstyrelsens rapporter definieras ung vuxen som en ålder 

mellan 18-30 år.  

 

Att som ung vuxen få besked om att livet ska ta slut leder till en stark känsla av sorg. 

Likaså är det vanligt att känna oro över hur ens död kommer att påverka familjen (Kirk 

& Fraser, 2014). Målet vid vård i livets slutskede är att upprätthålla patientens 

livskvalité på bästa möjliga vis (Kommittén om vård i livets slutskede, 2000; Thulesius, 

2013). Livets slutskede definieras av att det inte finns något att göra för att bota eller 

förbättra prognosen för patienten, samt att döden kommer ske inom relativt kort tid. 
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Livets slutskede ingår i den palliativa omvårdnaden (Kommittén om vård i livets 

slutskede, 2000; Thulesius, 2013). Thulesius (2013) beskriver att palliativ vård delas in 

i två faser, den tidiga och den sena palliativa fasen. Vid den tidiga fasen ges behandling 

och undersökning i syfte att förlänga livet samt hjälpa personen att leva ett så normalt 

liv som möjligt. Den sena fasen är oftast kort och intensiv, några månader till bara några 

veckor i patientens liv och benämns som livets slutskede (a.a.). Andershed och 

Ternestedt (2013) menar att den gemensamma nämnaren för de båda faserna är att man 

måste se till helhetssynen av den döende och dennes situation (a.a.). Genom att 

förebygga och lindra lidande, bedöma och behandla smärta samt se andra fysiska, 

psykosociala och andliga problem är detta ett tillvägagångssätt till att förbättra 

livskvalitén i livets slutskede (WHO, 2016).  

 

En god omvårdnad av patienter i livets slutskede ingår i sjuksköterskas kärnkompetens 

(Lindqvist & Rasmussen, 2009). Hur sjuksköterskan förhåller sig till patienten och hur 

denne utför sina omvårdnadshandlingar har stor betydelse för patientens identitet och 

värdighet (Norberg & Ternestedt, 2009). Det som sker i mötet mellan patient och 

sjuksköterska är avgörande för det professionella vårdandet. Halldórsdóttir (1996) har 

utvecklat en teori som bygger på de faktorer som påverkar det dynamiska förhållandet 

mellan patient och sjuksköterska. Teorin benämns som Caring and Uncaring 

Encounters in Nursing and Health Care där Halldórsdóttir beskriver caring som 

livgivande och uncaring som livsförstörande. Teorin konstrueras av två metaforer, bron 

och väggen där bron är vårdande möten och väggen är icke vårdande möten. Vårdande 

möten bygger på att patienten upplever sjuksköterskan som professionell vilket 

innefattar att hon visar sig kompetent, bry sig om samt knyter an till patienten. Vid 

vårdande möten får patienten en ökad känsla av välbefinnande och egenmakt. Vid 

ickevårdande möten har patienten uppfattat sjuksköterskan som inkompetent och 

likgiltig. Patienten upplever då en minskad känsla av välbefinnande som även kan 

resultera i att patienten blir modfälld. Vidare beskriver Halldórsdóttir att patientens 

hälsa är högst individuell och poängterar att den kontext patienten befinner sig i måste 

tas i beaktan för att eftersträva patientens förståelse av vårdupplevelsen. 
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När sjuksköterskan är professionell i mötet kan detta vara ett sätt för patienten att få 

energi och orka med tiden i livets slutskede (Mok & Chiu, 2004). Kirk och Fraser 

(2014) beskriver en rad färdigheter och personliga egenskaper som unga vuxna anser 

som viktiga hos sjuksköterskan. Förmåga att lyssna på patienten, kunna diskutera 

känsliga ämnen samt visa empati ansågs viktiga. Även personliga egenskaper så som att 

vara humoristisk, handlingskraftig och vördnadsfull bedömdes som värdefulla hos 

sjuksköterskan (a.a.). En del av omvårdnaden i livets slutskede är samtal kring döden 

och sorgen den för med sig. Dessa känsliga ämnen kan resultera i osäkerhet hos 

sjuksköterskan.  Osäkerheten kan uppstå på grund av rädsla över att säga något fel eller 

något som sårar. Ofta blir därför tystanden rådande, men ord och förhållningssätt är 

speciellt viktiga i dessa sårbara situationer (Lindqvist & Rasmussen, 2009). Ett sätt för 

sjuksköterskan att möta patienten i en sårbar situation är att använda professionella 

samtal. Det kan vara positivt att familjen medverkar i samtalet så att de tillsammans kan 

hitta ett sätt att hantera situationen (Widell, 2003).  

 

Att som sjuksköterska vårda patienter i livets slutskede ger erfarenheter som får henne 

att mogna, både som person och i sin yrkesroll (Widell, 2003). Begreppet erfarenhet 

bygger på flera olika komponenter, så som upplevelser, tankar, känslor, kunskap och 

möten (Benner, 1993). Mötet med dessa patienter ställer krav på sjuksköterskan, både 

som professionell och som person (Schuster, 2006; Widell, 2003). Följaktligen finns det 

tidigare erfarenhet av att mötet ofta väcker många känslor och tankar hos 

sjuksköterskan (Schuster, 2006). Det finns tidigare forskning kring sjuksköterskors 

erfarenhet av att vårda patienter i livets slutskede. Dessa erfarenheter speglar dock oftast 

en generell bild av patienter (Fridh et al., 2009; Peterson et al., 2010). Vetskap finns att 

alla människor är unika individer som har olika behov och livsvillkor (Tornstam, 1993). 

Emellertid kan därför uppfattningen om en god vård i livets slutskede skilja sig 

beroende på patientens ålder. Kunskapsläget kring vilka erfarenheter sjuksköterskor har 

från olika patientgrupper inom palliativ vård behöver således utökas. I linje med detta 

beskriver Fridhs et al. (2009) studie att unga vuxna ofta är en mer komplicerad 

patientgrupp att vårda (a.a.). Kunskap kring ämnet kan i sin tur leda till ökad förståelse 

för omvårdnaden av patientgruppen unga vuxna som befinner sig i livets slutskede. Ett 
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ämne värt att belysa då sjuksköterskors erfarenheter kring detta kan påverka relationen 

mellan patienten och sjuksköterskan. 

 

SYFTE 
Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda unga vuxna i livets 

slutskede. 

 

METOD 

Design 
En allmän litteraturstudie har gjorts för att beskriva kunskapsläget inom ett visst område 

(Forsberg & Wengström, 2013) samtidigt som ny kunskap kan komma fram (Polit & 

Beck, 2016). Kvalitativa vetenskapliga artiklar har granskats och analyserats induktivt. 

 

Sökvägar och Urval  
Sökning genomfördes i databaserna Cinahl Complete och Pubmed. En bred sökning, 

även kallad pilotsökning, används i början för att lära känna ämnesområdet och vad som 

publicerats inom det. Därefter genomfördes en systematisk blocksökning. I 

sökprocessen användes ämnesord från MesH och Cinahl headings samt fritextord. För 

att kombinera sökorden används booleska operatorer AND och OR (Henricson, 2012). 

Trunkering (*) användes så att samtliga ord med gemensam rot skulle visas (Karlsson, 

2012). De ämnesord som användes var olika synonymer för Nurse-Patient Relations, 

Nursing Role, Terminal Care, Terminally Ill Patients, Hospice Care, Qualitative 

Studies, Young Adult och Adult. Sökning kombinerades med fritextord, exempelvis: 

nurse experience, nurse, dying, palliative care, hospice care, hospice, end of life, end of 

life care, qualitativ, interview, perception, young people, young patient, young person. 

För att avgränsa sökningen användes fritextord i kombination med den booleska 
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operatorn NOT (Henricson, 2012). Exempel på ord som användes var; children, 

adolescents, old, neonatal, geriatric och pediatric (Bilaga 2).  

 

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara peer review. Peer review innebär att 

vetenskapliga artiklar, avhandlingar och forskningsrapporter granskats av andra forskare 

före publicering och säkerhetsställer därmed kvaliteten på forskningen (Karlsson, 2012).  

Studierna skulle vara på ett språk som författarna behärskade dvs engelska och svenska 

samt vara av kvalitativ ansats då sjuksköterskornas erfarenheter var i fokus. Begreppet 

unga vuxna skulle finnas med i artiklarnas resultat eller att ålder på patienterna beskrevs 

och var mellan 18–30 år. Sökningen begränsades till forskning från de tio senaste åren. 

Ett ytterligare inklusionskriterium var att artiklarna skulle vara godkända av etisk 

kommitté eller ha noggranna etiska överväganden beskrivna. Exklusionskriterier var 

artiklar där unga personer inte nämndes i resultatet samt studier med ett annat 

perspektiv än sjuksköterskans. 

 

Granskning och Analys 
Utifrån titel sorterades studier bort som bedömdes vara irrelevanta. Artiklar som inte 

fanns i fulltext kontrollerades genom läsning av abstract, om inte abstract bedömdes 

svara mot syftet exkluderas artikeln. De artiklar som saknade både fulltext och abstract 

exkluderas även. 439 abstrakt lästes noggrant. Vid tveksamhet sökte författarna i 

artiklarnas resultatdel efter ord som kopplades till begreppet unga vuxna. Kvarstående 

40 artiklars resultatdel lästes igenom noggrant av båda författarna vilket resulterade i 11 

artiklar som svarade mot studiens syfte. Författarna läste igenom samtliga artiklar i 

fulltext enskilt. Artikelöversikter gjordes därefter gemensamt av båda författarna, i 

samband med detta gjordes även en kvalitetsgranskning utav varje artikel. Artiklarna 

granskades med Högskolan Kristianstads kvalitativa granskningsmall (Blomqvist, 

Orrung Wallin & Beck, Unpublished) (Bilaga 1). 
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Analysprocessen skedde med inspiration från Fribergs (2012) fem beskrivna steg. 

Analysprocessen inleddes med läsning av de utvalda artiklarna. Meningsbärande 

enheter som handlade om studiens syfte togs ut från stycken i varje enskild artikel och 

sammanställdes. De meningsbärande enheterna översattes sedan till svenska. Materialet 

märktes upp i olika färger för att skapa en överblick. Därefter kodades materialet. Koder 

som gav uttryck för samma sak delades in i samma grupp och 14 undergrupper 

urskildes. Ett nytt mönster framkom från grupperna och slutligen utformades tre 

huvudkategorier till studiens resultat. Författarna gick tillbaka till varje enskild artikel 

ytterligare en gång för att säkerhetsställa att materialet var korrekt och speglade syftet. 

Tabell 1: Exempel av analysprocess 

Exempel av en 

meningsbärande enhet  

Exempel av en kod Undergrupper Kategori 

Identification with 
patients became 
particularly challenging, 
causing the nurse to 
think ”it could have been 
me”. 

Strang et al., 2013, s. 565
  

Det var en utmaning 
när sjuksköterskan 
relaterade till sig själv i 
patientens situation 

God omvårdnad och god död 
 
Egenskaper hos 
sjuksköterskan 
 
Identifierade sig med unga 
vuxna* 
 
Yrket påverkade privatlivet 
 
Leva upp till sin profession 
 
Tidsbrist 

Sjuksköterskans 
professionella 
erfarenheter 

In the case of young 
patients, death is a 
shocking event, which 
triggers feelings of 
sadness, sorrow, pain 
and helplessness. 

Velarde-García et al., 
2016, s.7 

Döden är smärtsam och 
väcker svåra känslor 
hos sjuksköterskan 

Olika känslor vid vård av 
unga vuxna* 
 
Visa och dela känslor  
 
Hantering av känslor 
 
Känslor i samband med unga 
vuxnas död 

Sjuksköterskans 
emotionella 
erfarenheter 

The patient was twenty-
two years old and the 
nurse felt for the mother 
and the father with her 
(the patient) having ”her 
whole life ahead of her”. 

Arbour och Wiegand, 
2014, s. 214 

Sjuksköterskan kände 
sympati för både 
patienten och dennes 
familj 

 

God kommunikation med 
djupa samtal 
 
Relationen till unga vuxna 
och anhöriga* 
 
Sjuksköterskans erfarenhet 
av anhöriga 
 
Medvetenhet om livet 

Sjuksköterskans 
relationella 
erfarenheter 

* = Exempel av kod sorterades in under följande grupp 
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Etiska överväganden och förförståelse 
Samtliga vetenskapliga artiklar som svarade mot syftet vid artikelsökningen 

inkluderades i studiens resultat. Detta i enlighet med Forsberg och Wengström (2013) 

som menar att det är oetiskt att artiklar exkluderas på grund av att de inte stödjer 

författarnas åsikter. Analys av materialet skedde med mål att undvika feltolkning. 

Artiklarnas etiska överväganden har granskats. Citat har angetts i resultatet för att 

bevara artiklarnas kontext och spegla syftet.  

 

Författarna tror att det finns en viss osäkerhet i att möta patienter i livets slutskede, 

speciellt unga vuxna. Detta på grund av man inte fått tillräckligt med kunskap i sin 

sjuksköterskeutbildning men även då man inte kommit i kontakt med dessa patienter 

tidigare. Säkerligen har de flesta personer en förförståelse till vad döden är och vilka 

känslor den framkallar. Detta kan avgöra hur man påverkas av att möta unga vuxna i 

livets slutskede. Döden är heller inte ett öppet ämne som det pratas om i dagens 

samhälle. Att kunna hjälpa patienter till att bli friska eller till att på bästa sätt hantera sin 

sjukdom för att öka livskvaliteten är en önskan som sjuksköterskan har. Denna önskan 

går inte att uppfylla hos denna grupp av patienter vilket kan skapa en rädsla och kanske 

även en känsla av otillräcklighet hos sjuksköterskan då hon inte vet hur hon ska vårda 

patienterna som är i livets slutskede. Författarna tror även att osäkerhet kan uppstå vid 

vård av unga vuxna i livets slutskede. Osäkerhet över hur man skapar en god relation 

som innehåller tillit, trygghet och hopp. Sjuksköterskan har ett stort ansvar att möta 

patienter på ett korrekt sätt, detta innefattar ett professionellt förhållningsätt men det är 

även viktigt att ha ett empatiskt förhållningsätt.  
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RESULTAT 
Resultatet är sammanställt utifrån elva kvalitativa artiklar. Kategorier som kunde 

urskiljas var: sjuksköterskans professionella erfarenheter, sjuksköterskans emotionella 

erfarenheter och sjuksköterskans relationella erfarenheter. 

 

Sjuksköterskans professionella erfarenheter 
Sjuksköterskans professionella erfarenheter handlar om förutsättningar för att uppnå en 

god vård för unga vuxna i livets slutskede. Kategorin innefattar även de svårigheter som 

sjuksköterskan kan möta i sin professionella roll.  

 

Ge stöd och god omvårdnad till unga vuxna var en del av sjuksköterskans professionella 

roll (McBride Robichaux & Clark, 2006; Wah Mak, Chung Lim Chiang & To Chui, 

2013). Några sjuksköterskor inom akutvården ansåg att de kunde uppnå en god 

omvårdnad genom att ta tid att uppmärksamma patientens behov genom att exempelvis 

prata om vardagliga ting. Detta bidrog till att patienten bland annat kunde känna sig 

trygg och inte lika smärtpåverkad (Wah Mak et al., 2013). McBride Robichaux och 

Clark (2006) beskriver att endast sjuksköterskans närvaro kunde skapa trygghet för 

patienten (a.a.). En god vård skapade bättre förutsättningar för att en patient skulle 

kunna uppnå en god död.  För att en god död skulle uppnås menade sjuksköterskorna att 

det krävdes tålamod och tolerans, speciellt vid vård på intensivvårdsavdelningar där 

många unga döende vårdas. En oro över att inte ha uppnått en god död för patienten 

kunde vara psykiskt påfrestande för sjuksköterskorna (Alasiry, Alshehri, Medin & 

Lundh Hagelin, 2012). När sjuksköterskorna ansåg att de inte uppnått en god död för 

sina patienter kunde de känna sig otillräckliga i sin yrkesroll (Wah Mak et al., 2013). 

Det var vanligt att känna frustration när brist på resurser gjorde att en god död inte 

uppfylldes. En god död blev likaså inte uppfylld när familjen tog felaktiga beslut kring 

patientens vård (McBride Robichaux & Clark, 2006). Sjuksköterskorna hade erfarenhet 

av ett större ansvar att skapa en god och trygg sista tid för patienten när denna inte hade 

några anhöriga eller när familjen inte hann på plats vid dödsskedet. Vid dessa tillfällen 
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ställdes det höga krav på sjuksköterskan att skapa en bekväm och god död för patienten 

(Wah Mak et al., 2013).  

 

Sjuksköterskorna beskrev betydelsefulla egenskaper som var viktiga i vården med unga 

vuxna i livets slutskede. Dessa egenskaper var viktiga för att upprätthålla den 

professionella rollen. Några av dessa var förmågan att skapa förtroende och tillit samt 

att vara tillgänglig, öppensinnad och flexibel (Strang, Henoch, Danielson, Browall & 

Melin-Johansson, 2013). Ett exempel på att vara flexibel var att arbeta utanför ramarna 

och göra det lilla extra för patienten. Detta ökade värdigheten för patienten i den 

hjälplösa situationen som denne befann sig i. Ibland kunde patientens önskningar vara 

ovanliga och kräva extra insatser av sjuksköterskan. Att tillgodose dessa önskningar 

kunde glädja både patient och sjuksköterska samt medföra ökad livskvalitet för 

patienten (Wah Mak et al., 2013; Wallerstedt & Andershed, 2007). I sjuksköterskans 

professionella roll ingick det även att stå bakom patientens självbestämmande och se till 

varje patients behov. Ett exempel var att se till att smärtlindringen överensstämde med 

patientens behov. Det var även viktigt att ha kunskap om den vård som patienten ville 

ha (Arbour & Wiegand, 2014; Wah Mak et al., 2013; Wallerstedt & Andershed, 2007).  

De olika omvårdnadsåtgärderna som utfördes kunde ibland ses som okonventionella 

men sjuksköterskorna menade att dessa var viktiga för att uppnå varje patients unika 

behov (Wallerstedt & Andershed, 2007).  

Nedan ges ett exempel på en sjuksköterskas erfarenhet av att tillgodose patientens unika 

behov:  

”And we were busy here getting her to look nice (for her wedding, despite the fact that 

she was dying). She had some clothes with her that she was going to wear and they 

were a little dirty. But we washed and ironed. Everybody was involved! That was care 

at a high level. ” (Wallerstedt & Andershed, 2007, s. 34).       

 

För att en god omvårdnad skulle uppnås var det centralt att försöka förstå patientens 

situation, sjuksköterskorna kom närmare denna förståelse genom att identifiera sig med 

patienten (Wallerstedt & Andershed, 2007). Likheter gällande familj, intressen eller 
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vardag kunde göra att det blev det lätt för sjuksköterskan att sätta sig in i patientens 

situation, även omedvetet (Sorensen & Ledema, 2009; Strang et al., 2013; Velarde-

García et al., 2016; Wallerstedt & Andershed, 2007). Att upprätthålla sin professionella 

roll var ibland en svårighet för sjuksköterskan när hon identifierade sig med patienten, 

exempelvis när hon relaterade personliga minnen till situationer på arbetsplatsen. 

Vården blev då en särskild utmaning (Alasiry et al., 2012; Strang et al., 2013).  Flera 

studier beskrev att sjuksköterskan kunde identifiera sig med patienten när de var i 

samma ålder eller när de befann sig i liknande livsfaser (Strang et al., 2013; Wah Mak 

et al., 2013; Wallerstedt & Andershed, 2007). En tanke som kunde uppkomma hos 

sjuksköterskan när identifiering med patienten skedde var: ”It could have been me” 

(Strang et al., 2013, s. 565). Sjuksköterskan hade även erfarenhet av att det var svårt att 

upprätthålla sin professionella roll när hon vårdade en ung patient med ångest (Strang et 

al., 2013). 

 

I samband med dessa svårigheter var det vanligt att sjuksköterskornas arbete påverkade 

deras privatliv då tankar kring patienterna ofta förekom efter en arbetsdag. Även efter 

patienten dött var det svårt att koppla bort tankarna och slappna av på fritiden. Sömnen 

kunde därför påverkas negativt (Wah Mak et al., 2013; Wallerstedt & Andershed, 

2007). I Wah Maks et al. (2013) studie framkom det att sjuksköterskorna hade många 

tankar och funderingar kring vården de utfört för den unga patienten. Tankar kring om 

något annorlunda kunde gjorts för den unge patienten var vanligt.  

 

Det fanns en ständig vilja hos sjuksköterskorna att göra sitt yttersta för att leva upp till 

sin profession (a.a.). Erfarenhet bidrog till att det blev lättare för sjuksköterskan att 

förhålla sig till svårigheter som uppstod under vårdtiden. Att ta sig an svåra situationer 

gjorde att sjuksköterskans kompetens utvecklades (Sorensen & Iedema, 2009). Det var 

viktigt att dela erfarenheter med sina arbetskollegor och därmed utbyta kunskap och 

lärdom av varandra. Detta för att uppnå en god vård i livets slutskede av unga vuxna 

(Wah Mak et al., 2013). 
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Ytterligare en svårighet som begränsade sjuksköterskan i hennes professionella roll och 

som även försämrade möjligheterna till god omvårdnad var tidsbrist. Tidsbrist uppstod 

på grund av rutinarbete, administrationsuppgifter samt övriga arbetsuppgifter och gjorde 

det svårare för sjuksköterskan att uppnå en kvalificerad vård av unga vuxna i livets 

slutskede. En vilja att ta väl hand om patienterna men inte hinna på grund av tidsnöd var 

påfrestande för sjuksköterskorna (Wah Mak et al., 2013; Wallerstedt & Andershed, 

2007). Tidsbristen gjorde att sjuksköterskorna kunde känna ånger över att inte ha tagit 

sig mer tid med patienten när denne hade högre medevetandegrad (Wah Mak et al., 

2013). 

 

Sjuksköterskans emotionella erfarenheter 
Sjuksköterskans emotionella erfarenheter handlar om de starka känslor sjuksköterskan 

erfar vid vård av unga vuxna i livets slutskede. 

 

Sjuksköterskorna hade erfarenhet av att vård i livets slutskede i sig var emotionellt 

påfrestande. När vården riktade sig till unga vuxna blev det dock extra smärtsamt, svårt 

och känslosamt. Att vårda dessa patienter i livets slutskede var något som påverkade 

och kändes betungande för sjuksköterskan (Arbour & Wiegand, 2014; Valiee, 

Negarandeh & Deghan Nayeri, 2012; Velarde-García et al., 2016; Wah mak et al., 

2013). Det var vanligt att sjuksköterskorna blev rörda och kände ledsamhet (Alasiry et 

al., 2012; Velarde-García et al., 2016; Wallerstedt & Andershed, 2007).  Det beskrevs 

att det var särskilt svårt att vårda unga vuxna då patienterna hade hela livet framför sig 

(Arbour & Wiegand, 2014). Sjuksköterskorna tyckte att det kändes mer obekvämt och 

olustigt att vårda unga döende patienter jämfört med äldre patienter (Wah Mak et al., 

2013). När det beslutades om att återupplivningsförsök inte skulle ske på en ung patient 

kändes detta obekvämt för sjuksköterskorna (Valiee et al., 2012).  I arbetet med unga 

vuxna var det vanligt att sjuksköterskorna kände otillräcklighet, frustration och förlust 

(Alasiry et al., 2012; Wah Mak et al., 2013). Att vårda dessa patienter gjorde att 

sjuksköterskorna funderade över meningen med livet, exempelvis vid vård av unga 
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cancerpatienter i livets slutskede som hade små barn. Att föräldern behövde lämna sina 

barn så tidigt i livet såg sjuksköterskorna som väldigt orättvist (Udo, Danielson & 

Melin-Johansson, 2012). Sjuksköterskorna hade erfarenhet av att känna oro, rädsla och 

ledsamhet för familjens skull och undran över hur de skulle klara sig utan den döende 

(Wah Mak et al., 2013).  Hade sjuksköterskan barn eller en nära anhörig i samma ålder 

som patienten var det vanligt att hon blev extra känslosamt berörd av situationen 

(Velarde-García et al., 2016; Wallerstedt & Andershed, 2007).  

 

Det skapades ofta ett tight band mellan sjuksköterska, patient och familj vilket gjorde 

att sjuksköterskan delade familjens känslor och därmed blev sympatiskt involverad 

(Alasiry et al., 2012). Genom att sjuksköterskan visade och delade känslor med familjen 

kunde detta underlätta familjens situation (Sorensen & Iedema, 2009). En svårighet för 

sjuksköterskornas var emellertid att veta hur öppet de kunde visa känslor utan att 

patienten upplevde ännu mer hopplöshet över sin situation (Sorensen & Iedema, 2009; 

Udo et al., 2012). Flera sjuksköterskor kände tveksamhet över om de skulle visa känslor 

inför patientens familjemedlemmar. Osäkerheten resulterade i att sjuksköterskorna 

förnekade sina känslor och inte ville kännas vid dessa. Några sjuksköterskor tyckte att 

det var opassande att öppet visa gråt och ledsamhet då det utstrålade svaghet medan en 

annan sjuksköterska ansåg att det var acceptabelt att visa sina känslor för patienten och 

anhöriga. Sjuksköterskorna kände ofta osäkerhet över vad som var lämpligt och menade 

att det kunde skilja sig åt från situation till situation (Sorensen & Iedema, 2009). I 

Ekedahl och Wengströms (2007) studie framkom det att stress skapades hos 

sjuksköterskan vid dessa situationer.  

 

Sjuksköterskorna hade erfarenhet av att det ibland var svårt att hålla tillbaka och hantera 

sina känslor vid en svår situation (Sorensen & Iedema, 2009; Wah Mak et al., 2013). 

Sjuksköterskorna kunde därför i vissa situationer med unga vuxna bli tvungna att 

blockera sina egna känslor för att inte bli för personligt påverkade (Ekedahl & 

Wengström, 2007; Strang et al., 2013; Velarde-García et al., 2016; Wallerstedt & 

Andershed, 2007). Tankar och tidigare erfarenheter kring döden kunde hindra 
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sjuksköterskornas möjligheter till att möta känslor och därmed utvecklas i sitt yrke 

(Sorensen & Iedema, 2009; Udo et al., 2012). Detta kunde resultera i ifrågasättande av 

den egna förmågan att möta döende patienter och deras anhöriga på ett lämpligt sätt. 

Genom att arbeta fram ett förhållningssätt kring sina attityder till döden underlättade 

detta förmågan att hantera sina känslor och känna sig bekväm med att möta andras 

känslor (Sorensen & Iedema, 2009).   

 

Sjuksköterskornas erfarenhet var att det kändes fruktansvärt och chockerande när en 

ung vuxen dog. Patienternas död kändes plågsam och rörde upp känslor av sorg, 

ledsamhet och smärta hos sjuksköterskan (Velarde-García et al., 2016). När en ung 

vuxen dog stördes sjuksköterskans tankar om en accepterad och god död (Udo et al., 

2012; Velarde-García et al., 2016). Den sorg som uppstod när en ung vuxen dog var 

något sjuksköterskorna aldrig vande sig vid. Trots att de hade erfarenhet av detta sedan 

tidigare undgick de inte att känna sig ledsna. De svåra känslor som uppstod vid vård av 

unga vuxna var något sjuksköterskorna bar med sig under en lång tid (Alasiry et al., 

2012; Wah Mak et al., 2013; Wallerstedt & Andershed, 2007). Dessa svåra känslor 

påverkade dem i deras yrke och kunde omedvetet ha inflytande på privatlivet. Därav 

kunde det ibland vara svårt att hitta styrkan till att orka med sitt arbete (Ekedahl & 

Wengström, 2007; Wallerstedt & Andershed, 2007).  

 

Sjuksköterskans relationella erfarenheter  
Sjuksköterskans relationella erfarenheter handlar om betydelsen av samtal och god 

kommunikation vid vård av unga vuxna i livets slutskede och deras anhöriga. Kategorin 

täcker även in de svårigheter som sjuksköterskan kan möta i relationen med unga vuxna 

och anhöriga. 

 

Sjuksköterskorna hade erfarenhet av att relationen med patienten stundtals kunde vara 

prövande. En prövning kunde vara när de upplevde att patienterna testade dem genom 
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att ställa tuffa frågor för att se deras reaktion: ”A very young man who knows he will not 

survive asked me: ”Will I will be able to run in a year?” It really was as if he was 

testing me to see how I reacted” (Strang et al., 2013, s. 564). I relationen med patienten 

behövdes det en öppen och djupgående kommunikation för att kunna åstadkomma en 

god sista tid. Sjuksköterskorna menade att de även hade ett ansvar att öppna upp för 

samtal om döden mellan patient och anhöriga. Det var viktigt att vara lyhörd för att 

kunna samtala med patienten om existentiella tankar. Flera sjuksköterskor hade 

erfarenhet av att det var en svårighet att svara på de existentiella tankar och frågor som 

uppkom (Strang et al., 2013; Udo et al., 2012). Existentiella samtal kunde medföra att 

en känsla av att bli tömd på energi uppkom (Strang et al., 2013). Några av 

sjuksköterskorna ansåg att existentiella frågor inte ingick i deras arbetsuppgifter och att 

de därmed inte var rätt person att prata med om detta (Udo et al., 2012). 

Sjuksköterskorna kände oro över att gå för djupt in på patientens privatliv vid samtalen 

så att ytterligare hopplöshet inför den kommande döden uppstod hos patienten. Djupa 

samtal med unga döende patienter visade sig inte bara vara svårt för sjuksköterskan utan 

även vara en börda (Strang et al., 2013; Udo et al., 2012). Sjuksköterskorna upplevde att 

det var svårt när de inte kunde göra mer än att hålla med patienten i samtalet om deras 

kommande död (Strang et al., 2013). I citatet nedan ges ett exempel på hur en 

sjuksköterska berättade om sin erfarenhet av ett samtal med en ung döende man: 

There was a young guy. He sat there and cried out ”Well, here I am planning my own funeral. I 

would, of course, rather be out dancing.” What is there to say? No, I can´t do anything. I can 

only agree. It really sucks (Strang et al., 2013, s. 565). 

 

Ett flertal studier visade på att familjen var grunden i ett meningsfullt vårdande och det 

därmed var viktigt att familjen var delaktig under hela vårdprocessen (Alasiry et al., 

2012; Arbour & Wiegand, 2014; Udo et al., 2012). Sjuksköterskorna i Arbour och 

Wiegands (2014) studie menade att det därför var viktigt att uppmuntra och stötta 

familjens närvaro hos den döende (a.a.). Sjuksköterskorna ansåg att det var centralt att i 

dessa komplexa situationer visa medkänsla, både för patienterna och för deras familjer. 

I vårdandet har sjuksköterskan således flera personer att ta hänsyn till och stödja vilket 

kunde vara mödosamt. Den nära kontakten med patienten och dennes familj gjorde att 
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det skapades ett starkt band till dessa (Alasiry et al., 2012). Den närhet som ofta fanns 

mellan patient och sjuksköterska gjorde det svårt för sjuksköterskan att släppa taget om 

patienten. Att inte veta när relationen med patienten tog slut kunde kännas tungt 

(Wallerstedt & Andershed, 2007).  

 

Sjuksköterskorna menade att den täta och intensiva kontakten med patientens familj och 

vänner kunde vara en mental utmaning (Alasiry et al., 2012). Det var speciellt krävande 

när familjen och övriga anhöriga ifrågasatte sjuksköterskans arbete. Vårdandet kunde 

även försvåras när dessa inte förstod situationen (Udo et al., 2012; Wah Mak et al., 

2013). Det var viktigt att sjuksköterskan hjälpte familjen att inse situationen vilket 

kunde vara speciellt svårt när patienten var ung (Arbour & Wiegand, 2014; McBride 

Robichaux & Clark, 2006). Familjens oförståelse och ovilja att inse patientens döende 

tillstånd kunde i vissa fall medföra att patientens sista tid i livet blev ett lidande. Deras 

skeva insikt gjorde att en god död riskerade att inte bli uppfylld (McBride Robichaux & 

Clark, 2006). Sjuksköterskorna hade erfarenhet av att familjens åsikter ibland var 

tvungna att åsidosättas för att en lugn död skulle kunna skapas. Patientens familj och 

anhöriga kunde ha svårt att släppa taget och acceptera döendet, det behövdes då 

stöttning utav sjuksköterskan (Arbour & Wiegand, 2014). Stöttning av familjen 

inkluderade bland annat att ge information och råd. Sjuksköterskorna påpekade 

emellertid att detta var ett område de behövde utvecklas i. Flera av sjuksköterskorna 

beskrev att familjens ilska över patientens snabba död ofta skylldes på sjuksköterskan 

(Wah Mak et al., 2013). Ilskan hos familjemedlemmarna kunde bero på ångest och 

förvirring över att inte få svar på sina frågor (Udo et al., 2012).  

 

Relationen som skapades mellan sjuksköterskan och de unga patienterna i livets 

slutskede gjorde sjuksköterskan medveten om att sjukdom och död även kunde drabba 

henne själv (Udo et al., 2012). Strang et al. (2013) samt Wallerstedt och Andershed 

(2007) beskriver att kontinuerlig kontakt med unga döende patienter och deras familjer 

gjorde att sjuksköterskan fick större insikt och medvetenhet om livet. Denna 

medvetenhet gjorde att hon kunde uppskatta och omvärdera sitt eget liv mer (a.a.). 
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Vårdandet av dessa patienter gjorde att sjuksköterskan blev medveten om hur snabbt 

och oförberett livet kunde förändras och därmed hur viktigt det är att man fokuserar på 

det essentiella i livet (Udo et al., 2012).  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Studiens tillvägagångssätt diskuteras utifrån trovärdighetsbegreppen som Shenton 

(2004) beskriver som indikationer på god kvalitet i forskningsarbeten av kvalitativ 

design. Tillförlitlighet, överförbarhet, verifierbarhet och pålitlighet är termer som 

indikerar på god vetenskaplig kvalitet. 

 

Tillförlitlighet handlar om ifall resultatet ger svar på det som studien avsåg att 

undersöka (Shenton, 2004). En litteraturstudie valdes som design då författarna ansåg 

att det fanns behov av att sammanställa tidigare forskning kring hur sjuksköterskan erfar 

att vårda unga vuxna i livets slutskede. Nackdelen med att göra en litteraturstudie är att 

man utgår från ett material som är analyserat av en annan författare och därmed utifrån 

den författarens tolkningar.  

 

Då Pubmed är den största databasen inom medicinsk forskning och Cinhal Complete är 

den största databasen för omvårdnadsforskning (Karlsson, 2012) användes dessa för att 

täcka in så stor del som möjligt av forskningen inom det valda ämnet. En manuell 

sökning i de framsökta artiklarnas referenslista gjordes men inga relevanta artiklar som 

svarade mot syftet tillkom. Browsing i Psychinfo har genomförts, dock framkom inga 

relevanta artiklar.  Målet med sökorden var att samla in så stor del som möjligt av den 

forskning som gjorts tidigare inom det valda ämnesområdet.  Då databaserna som 

användes har olika ämnesord är sökorden inte genomgående identiska utan har 

anpassats efter databasen för att få fram bästa möjliga resultat. Nackdelen med att 

använda ämnesord är enligt Karlsson (2012) att nya begrepp kan ta tid att etableras 

inom ett forskningsområde för att slutligen bli ett ämnesord i en databas. Därför kan de 
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ord som bäst beskriver artikeln saknas som ämnesord (a.a.). Därav har ämnesord 

kombinerats med fritext för att öka möjligheten att relevant forskning påträffats inom 

ämnet. Detta stärker troligtvis studiens tillförlitlighet.  

 

Booleska operatorer användes för att göra sökningen mer specifik, öka sensitiviteten 

samt för att avgränsa sökningen (Henricson,2012). Då en viss svårighet att hitta artiklar 

som motsvarade studiens syfte uppstod användes den booleska operatorn NOT för att 

exkludera irrelevanta artiklar som inte svarade till studien syfte. Begreppet unga vuxna 

är diffust och kan inkludera olika åldersspann, därför har den booleska operatorn NOT 

även använts för att exkludera artiklar med en beskrivning på unga som inte svarar till 

studiens syfte, exempelvis barn och tonåringar. Dock kan detta ha bidragit till att 

artiklar där unga vuxna nämndes i kombination med en annan åldersgrupp ha fallit bort 

och därmed även värdefull forskning. Exempelvis om artikeln handlat om både barn och 

unga vuxna över 18. Detta kan vara en svaghet i studien. Då det valda området var 

begränsat samt att unga vuxna inte forskats kring separat fick artiklar med en mer 

allmän fokus kring döende patienter användas. Dock har författarna urskilt unga vuxna 

patienter från samtliga valda artiklar och endast använt stycken där unga vuxna omtalats 

för att vara säkra på att svara till studiens syfte. För att inte relevanta artiklar skulle falla 

bort valde författarna att inte begränsa sökningen ytterligare efter att ha fått fram 411 

artiklar i Cinahl Complete. Detta kan stärka resultatet då sannolikheten att missa en 

användbar artikel minskats. Det kan även diskuteras om sökningen var för stor och för 

omfattande att ta sig an.   

 

Sökningen begränsades till 10 år då författarna ansåg att det var relevant till vår tid och 

levnadsätt. För att kontrollera artiklarnas kvalitet användes en kvalitativ 

granskningsmall som har bidragit till ökad tillförlitlighet av studien. Samtliga artiklar 

som används i resultatet var skrivna på engelska. Då detta inte är författarna modersmål 

finns det en risk att feltolkning kan ha skett vid översättningen. Citat som speglar syftet 

har återgetts på engelska för att bevara dess innebörd och stärka studiens tillförlitlighet. 

Studien har lästs och kritiskt granskats ett flertal gånger vid seminarier och 
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grupphandledningar av externa granskare. Detta kan i enlighet med Bordens och Abbot 

(2011) anses som ett tillvägagångsätt som stärker studiens tillförlitlighet.  

 

Överförbarhet handlar om hur man kan bedöma att studien kan överföras till en annan 

kontext än där studien genomfördes (Shenton, 2004). Studiens analysprocess har varit 

noggrann vilket ökar överförbarheten till andra grupper eller situationer i enlighet med 

Bordens och Abott (2011). Artiklarna kommer från olika delar av världen, Sverige 

(n=5), Australien (n=1), USA (n=2), Iran (n=1), Kina (n=1) och Spanien (n=1). 

Forskning från olika länder ger en bred bild av fenomenet.  Det kan dock finnas en 

svårighet i att dra paralleller mellan så olika länder gällande kultur, utvecklingsgrad och 

religion. Då ett flertal artiklar kom fram till flera gemensamma faktorer stärks 

överförbarheten. Studiens resultat kan överföras till sjuksköterskor som arbetar med 

intensivvård av unga vuxna i livet slutskede då mer än hälften av artiklarna utgår från 

sjuksköterskor arbetande på intensivvårdsavdelning och akutmedicinsk avdelning.  

 

Verifierbarhet handlar om resultatet kunde bli liknande eller samma om studien hade 

genomförts igen i liknande sammanhang (Shenton, 2004). Då ett fullständigt sökschema 

(Bilaga 2.) finns bifogat går det för en oberoende forskare att göra om sökningen. 

Analysfigur (Tabell 1.) finns angivet i studien vilket stärker verifierbarheten. Eftersom 

citat har använts för att exemplifiera resultatet är det möjligt för läsaren att verifiera om 

analysen är trovärdig.  

 

Pålitlighet innebär hur väl resultatets fynd härstammar med de vetenskapliga artiklarnas 

information och att inte resultatet har påverkats av författarnas förförståelse (Shenton, 

2004). Förförståelse finns angivit i studien vilket stärker studiens pålitlighet då det går 

att kontrollera att resultatet inte är färgat av författarnas förförståelse. Dock finns det 

alltid en risk att omedvetet påverkas av sin förförståelse vilket författarna har reflekterat 

över under arbetes gång och undvikit att dra slutsatser ifrån (Pribe och Landström, 

2012). Pålitligheten stärks troligtvis då fynd uppkommit i resultatet som inte stödjs av 

författarnas förförståelse. Analysprocessen skedde av båda författarna för att stärka 



B
i
l
a
g
a
	
1	

22 

 

pålitligheten (Bordens & Abott, 2011). Under analysprocessen lästes artiklarnas resultat 

ett flertal gånger för att säkerhetsställa att materialet handlade om unga vuxna. Detta för 

att undvika feltolkning men även för att vara säkra på att ingen viktig information gåtts 

miste om.  

 

Resultatdiskussion  
Syftet med litteraturstudien var att lyfta fram sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

unga vuxna i livets slutskede. Utifrån föreliggande resultat urskildes tre centrala fynd; 

Att sjuksköterskan behöver hantera sina svåra känslor, att sjuksköterskan får en ökad 

medvetenhet om livet samt att sjuksköterskan känner ett stort ansvar att uppnå en god 

död för patienten.  

 

Genom vård av unga vuxna i livets slutskede skapas en medvetenhet om livet hos 

sjuksköterskan. Att dagligen konfronteras med döden kan påverka sjuksköterskan både 

positivt och negativt. Det första centrala fyndet var att sjuksköterskan ofta satte sig in i 

patientens situation och relaterade till sig själv. Sjuksköterskan kunde identifiera sig 

med patienten både omedvetet (Ekedahl & Wengström, 2007) och medvetet (Wah Mak 

et al., 2013; Wallerstedt & Andershed, 2007). Att konfronteras med döden i relation till 

unga patienter tydliggjorde att livet kan förändras snabbt och oväntat. Således gjorde 

detta att sjuksköterskorna hade lättare att uppskatta och omvärdera sina liv. I linje med 

detta beskriver Johansson och Lindahl (2012) att den relation som skapas mellan patient 

och sjuksköterska i livets slutskede är meningsfull för sjuksköterskan.  Att som 

sjuksköterska dela en patients lidande och mod i samband med döendet är 

energikrävande för sjuksköterskan. Emellertid känner sjuksköterskan ofta 

tillfredställelse över att få hjälpa patienten i denna svåra situation, denna tillfredställelse 

bidrar till att ny energi uppkommer som hjälper sjuksköterskan i hennes yrkesroll. 

Barnard, Hollingum och Hartfiel (2006) beskriver att de flesta sjuksköterskorna är 

tacksamma för möjligheten att möta unika människor med olika livssituationer. Genom 

att få ta del av svårigheterna i patienternas liv men även glädjen de varit med om gjorde 

det möjligt för sjuksköterskorna att lära sig om vad livet och döden handlade om. Att 
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dela livserfarenheter med patienterna, få följa dem ända till slutet och se möjligheter 

istället för hinder i vården ansågs mycket meningsfullt. En erfarenhet sjuksköterskorna 

tog med sig från att möta döden och döendet var att vara och leva autentiskt. Man tog 

nu mer vara på de viktiga sakerna i livet och lade inte lika stor vikt vid materiella ting. 

Sjuksköterskorna kunde dock uppleva det ansträngande att hela tiden sträva efter att 

leva sitt liv så fullt som möjligt samt att inte uttrycka jobbrelaterade känslor i sitt 

privatliv (a.a.). Sjuksköterskans möte med lidande och död kan därmed prägla hur hon 

förhåller sig till egna dilemman i det privata livet. Således kan patienternas verkligheter 

med fördel användas till att reflektera över sitt eget liv. 

 

En förutsättning för att sjuksköterskan ska kunna må bra i sin yrkesroll vid vård av unga 

vuxna i livets slutskede är att kunna hantera svåra känslor. Det andra centrala fyndet 

som framkom i studiens resultat var att sjuksköterskorna hade erfarenhet av starka och 

svåra känslor vid vård av unga vuxna i livets slutskede. Dessa känslor resulterade i att 

sjuksköterskan blev berörd och att det stundtals kunde kännas betungande. I 

föreliggande resultat menar Wallerstedt och Andershed (2007) att sjuksköterskorna 

hade erfarenhet av att det ibland var svårt att hitta styrkan att orka med sitt arbete då det 

var emotionellt påfrestande att se patienter gå bort i tidig ålder. Wah mak et al. 2013 

beskriver att ett sätt att hantera sina känslor var att ta hjälp av sina kollegor och dela 

sina erfarenheter. Detta är i linje med Andrew (2012) och Hopkinson, Hallet och Lukers 

(2005) studie där sjuksköterskor som arbetar inom palliativ vård betonar vikten av 

kunskap kring olika copingstrategier som kan hjälpa sjuksköterskorna att hantera svåra 

känslor vid vård av döende människor. Att få stöd från kollegor, familj och vänner var 

ett sätt att hantera känslorna. Andra copingstrategier kunde vara att få hjälp av sina 

kollegor vid svåra beslut, att stundtals sysselsätta sig med andra arbetsuppgifter, att 

använda humorn eller att förbereda sig för vad man ska säga till patienten. 

Sjuksköterskorna önskade mer utbildning och stöd för att kunna ge bättre omvårdnad. 

Således betonar Andrew (2012) vikten av reflektion på arbetsplatsen inom den palliativa 

vården vilket kan resultera i att sjuksköterskan hanterar sina känslor men även att 

sammanhållningen mellan kollegorna ökar (a.a.). Vård av unga vuxna i livets slutskede 

medför ofta flera etiska dilemman, därav är även reflektion med etisk aspekt av vikt för 
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att i grupp klargöra vilka etiska riktlinjer som bör följas i patientnära omvårdnad 

(Sandman & Kjellström, 2013; Svensk sjuksköterskeförening, 2014). I likhet med detta 

beskriver statens offentliga utbildningar (SOU 2001:6) att all vårdpersonal ska erbjudas 

utbildning och reflektion under professionell handledning för att kunna bli bättre i att 

utöva vård med döende patienter. Halldórsdóttir (1996) beskriver i sin teori att hinder, 

så som svårighet att hantera känslor eller att inte kunna vara emotionellt närvarande, 

kan påverka sjuksköterskan i hennes professionella roll. Upplever inte patienten att 

sjuksköterskan är professionell blir mötet ickevårdande och kan resultera i att patienten 

känner sig modfälld och får ett minskat välbefinnande under sin sista tid (a.a). Det är 

således viktigt med reflektion och handledning för att orka med och känna 

meningsfullhet i att utöva sitt yrke. Detta fynd är av relevans utifrån ett 

samhällsperspektiv då reflektion och vidareutbildning inom palliativ vård kan bidra till 

att sjuksköterskan blir trygg i sin yrkesroll vilket ger ökad vårdkvalité som i sin tur kan 

minska sjukskrivningar.   

 

En förutsättning för att uppnå en god död för patienten är att sjuksköterskan involverar 

och informerar anhöriga. Fungerar inte samarbetet med patientens anhöriga kan 

situationen försvåras och en god död inte uppnås för patienten. Det tredje centrala 

fyndet som framkom i studien var att sjuksköterskorna kände ett stort ansvar att uppnå 

en god död för patienten. Att inte lyckas uppnå en god död för patienten skapade 

frustration (McBride Robichaux & Clarks, 2006) och gjorde att sjuksköterskorna kände 

sig otillräckliga (Wah Mak et al, 2013). När patientens anhöriga inte var införstådda i 

situationen eller inte ville inse patientens döende tillstånd kunde detta förvärra 

patientens sista tid i livet. Visionen om en god död riskerade då att bli ouppfylld 

(McBride Robichaux & Clark, 2006). I linje med detta beskriver Costello (2006) att 

sjuksköterskor kan känna skuld när de inte lyckas uppnå en god död för sina patienter. 

En god död kännetecknas utav att den är väntad, att anhöriga har en hög medvetenhet 

om vad som kommer ske och att patienten är utan svåra symtom. Situationen ska vara 

stressfri för både patient, sjuksköterska och anhöriga. När döendet sker oförberett kan 

sjuksköterskans möjlighet att förbereda patientens anhöriga inför patientens död bli 

mycket begränsad. Sjuksköterskorna i Engström och Söderbergs (2007) studie hade 
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liknande erfarenheter av att de anhöriga ibland kunde vara väldigt stressade och arga 

över deras och patientens situation och att detta ofta riktades mot sjuksköterskorna 

vilket försvårade arbetet med patienten. De hade erfarenhet av att anhöriga rentav kunde 

försvåra situationen för patienten om de inte lät denne få ro och vila. I International 

Council of Nurses etiska koder för sjuksköterskor framgår det att sjuksköterskan ska 

ingripa på ett lämpligt sätt för att skydda en person när deras hälsa är hotad av 

exempelvis en annan persons handlande (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

Sjuksköterskans plikt är att hindra onödigt lidande och värna om patientens värdighet 

(Sandman & Kjellström, 2013). Författarna anser att sjuksköterskan behöver mod för att 

ingripa vid dessa situationer. Således betonar Engström och Söderberg (2007) vikten av 

att sjuksköterskor på intensivvårdsavdelningar verkligen tar sig tid att ge information 

till anhöriga angående patientens tillstånd då de anhöriga har en avgörande roll i 

patientens vård. Samtidigt som det var viktigt att ge tillräcklig information var 

sjuksköterskorna försiktiga med att ta ifrån de anhöriga allt hopp. Det är således viktigt 

att de anhöriga är införstådda i patientens situation. Sjuksköterskorna ansåg det 

betydelsefullt att stötta de anhöriga samtidigt som en god vård utfördes till den kritiskt 

sjuka patienten. Detta ansågs dock som en svår och tidskrävande uppgift. Enligt 

Halldórsdóttir (1996) uppstår ett professionellt vårdande när sjuksköterskan är 

kompetent. Att vara kompentent inkluderar bland annan att ge god information till 

patient och anhöriga. Teorin stärker vikten av att utgå från att skapa ett vårdande möte 

med både patient och anhöriga. 

 

 

Artiklarna som använts till studiens resultat är ifrån olika vårdkontexter. Största delen 

av resultatet är hämtat från sjuksköterskor arbetande på akut- och 

intensivvårdsavdelningar. Utifrån de erfarenheterna som sjuksköterskorna beskrev 

kunde ett mönster urskiljas beroende på var de arbetade. En oro över att inte lyckas 

uppnå en god död för patienterna var vanligt i akut- och intensivvården. Detta tror 

författarna kan bero på att stressnivån vanligtvis är högre på denna typ av avdelning. 

När en patient kommer in på grund av trauma får snabba beslut oftast tas och därmed 

finns lite tid för förberedelse inför dödsfallet. Detta kan troligtvis röra upp starkare 

känslor än vid arbete på avdelningar med palliativ inriktning där döden är ett väntad. I 
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resultatet framkom det att djupa samtal var en viktig del i vården med unga vuxna i 

livets slutskede. Detta framkom entydigt från sjuksköterskor arbetande på antingen 

hospice, i palliativa hemvårdslag eller på kirurgavdelning. Det kan förmodligen vara 

enklare att skapa en relation till patienten när denna vårdas inom den palliativa vården 

då personalen har en annan kunskap kring just livets slutskede och eftersom patienterna 

vårdas längre tid där. Inom akut- eller intensivvården kanske det inte finns lika stor 

möjlighet till att skapa nära relationer till patienterna, vilket i sin tur kan leda till djupa 

samtal, på grund av övriga medicintekniska uppgifter.  

 

Slutsats 

Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda unga vuxna i 

livets slutskede. Resultatet tyder på att vårdandet av unga vuxna i livets slutskede är 

något som berör sjuksköterskan djupt. Studiens fynd av professionella, emotionella och 

relationella erfarenheter visar att denna patientgrupp är extra känslosam för 

sjuksköterskan att vårda och viljan till att skapa både en god vård men även en god död 

är en krävande uppgift. Därav är sjuksköterskor i behov av stöd från både interna och 

externa enheter för att klara av att hålla en hög kvalité på vårdandet av denna 

patientgrupp samt för att känna meningsfullhet i sitt yrke. Studiens resultat antyder att 

det behövs mer forskning kring sjuksköterskans erfarenheter av att vårda unga vuxna i 

livets slutskede då situation är sårbar för både sjuksköterska, patient och anhöriga. Då 

studiens resultat är baserat på mestadels artiklar från akut- och intensivvårdsavdelningar 

skulle studier inom andra vårdkontexter vara av relevans för att identifiera likheter och 

skillnader gällande erfarenheter av vårdandet utav unga vuxna. Sjuksköterskans roll i 

vård av unga vuxna i livets slutskede uppmärksammas för lite och därför var det av 

relevans att spegla detta ämne från sjuksköterskans perspektiv för att öka kunskapen 

och därmed förståelsen för vårdandet. En framtida empirisk studie inom området kan 

skapa en ytterligare förståelse för vårdandet av denna patientgrupp. Ämnet behövs även 

lyftas till utbildningsnivå för sjuksköterskor för att förbättra beredskapen inför 

arbetslivet. Arbetsgivare skulle kunna ta del av kunskapen då många fynd kan riktas till 

förbättring inom sjukvården och därigenom även öka möjligheten för sjuksköterskans 

kompetensutveckling. Författarna tror att studiens ämne kan skapa nya diskussioner på 
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avdelningar, utbildningar och forskningsinstitut som i sin tur kan leda till fortsatt och 

förbättrad vårdutveckling inom nämnd patientgrupp. Förslag på vidare forskning är fler 

omfattande studier med kvalitativ ansats kring de svårigheter som uppkommer i 

vårdandet inom de olika vårdkontexterna samt en studie om hur rollen som anhörig 

upplevs vid vård av unga vuxna i livets slutskede då detta var ett framträdande inslag i 

studien. 
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BILAGOR 
Bilaga 1. Granskningsmall 

Mall	för	granskning	av	KVALITATIVA	studier	

1. Författare,	titel,	land	och	publikationsår		
a. Vilka	var	författarna?	Vad	får	vi	veta	om	

dem?	
b. Vad	var	titeln	på	artikeln?	Vilka	tankar	ger	

titeln	om	vad	studien	kommer	att	handla	
om?	

c. I	vilket	land	genomfördes	studien?	
d. Vilket	år	publicerades	artikeln?	

2. Syfte	(Aim)	
a. Vad	var	syftet	med	studien	-	översatt	till	

svenska?	
b. Vilka	centrala	begrepp	finns	i	syftet?	
3. Bakgrund	(Background/Introduction)	
a. Finns	de	centrala	begreppen	i	syftet	

definierade	i	bakgrunden?	
b. Finns	det	en	problematisering	tidigt	i	

bakgrunden?	En	problematisering	är	ett	stycke	
där	forskarna	ger	sina	motiv	till	varför	denna	
studie	behövs.	

c. Finns	tidigare	forskning	inom	området	
beskriven?	Vad	handlar	denna	forskning	om?	
Någon	forskning	som	saknas?	

d. Finns	det	en	teori,	modell	eller	något	centralt	
begrepp	i	bakgrunden?	Vilken/vilket?	

e. Kan	du	tänka	dig	någon	teori/modell/centralt	
begrepp	som	hade	passat	att	ta	med	i	
bakgrunden?	

4. Metoden	–	Urval	och	datainsamling	(Sample	
and	Datacollection)	

a. Vilken	typ	av	urval	användes?	Använd	det	
vetenskapliga	begreppet.	

b. Hur	många	personer	ingick	i	studien?		
c. Hur	många	tillfrågades/hur	stort	var	

bortfallet?	
d. Hur	såg	urvalet	ut?	Antal,	kön,	ålder	osv.	
e. I	vilket	kontext	(sammanhang,	miljö)	

genomfördes	studien?	
f. Vilka	var	inklusions-	respektive	

exklusionskriterierna?	
g. Vilken	slags	datainsamling	användes?	Använd	

det	vetenskapliga	begreppet.	
5. Metoden	–	Genomförande	och	analys	

(Procedure	and	Analysis)	
a. Vem	rekryterade	deltagarna?	



B
i
l
a
g
a
	
1	

36 

 

 

 

a) En kvalitativ studies tillförlitlighet bestäms framför allt av om studien svarar på syftet, om citaten som 
redovisas antyder att intervjuerna blivit djupa dvs. verkligen speglar deltagarnas upplevelser samt av 
urvalet. 
b) En kvalitativ studies verifierbarhet bestäms framför allt av om metoden (intervjuerna, genomförandet, 
analysen) är beskriven på ett sätt som gör att det skulle gå att göra om studien.  
c) En kvalitativ studies pålitlighet bestäms framför allt av om fler än en person har deltagit i analysen, om 
forskarna har beskrivit sin förförståelse, om de visar att de inte bara har sett det de trodde och hoppades 
att de skulle finna samt av vilken relation det finns mellan forskarna och deltagarna. 
d) En kvalitativ studies överförbarhet bestäms framför allt av urvalet, om sammanhanget där studien 
genomfördes (kontextet) är väl beskrivet och av kategorierna/temanas abstraktionsnivå. 

 

b. Var	skedde	datainsamlingen?	Hur	gick	
forskarna	rent	praktiskt	tillväga	vid	
datainsamlingen?	Tidsaspekter?	Utskrifter?	

c. Vilka	frågor	ställdes?	
d. Vilket	slags	kvalitativ	analys	användes?	

Vetenskapligt	begrepp.	
e. Vem/vilka	genomförde	analysen?	
f. Redovisas	forskarnas	förförståelse?	
g. Hur	gick	analysen	till?	
h. Vilka	etiska	överväganden	gjordes?	Fanns	

forskningsetiskt	tillstånd?	
6. Fynd	(Findings)	
a. Vilka	var	de	övergripande	resultaten	

(kategorier	&	subkategorier	alt.	teman	&	
subteman)?	

7. Diskussion	(Discussion/	Comprehensive	
interpretation)	

a. Vilka	fynd	väljer	forskarna	att	fokusera	i	sin	
diskussion?	

b. Vilken	ny	forskning/vilka	nya	teorier	för	
forskarna	in	i	diskussionen?	

8. Slutsats	och	kliniska	implikationer	(Conclusion,	
clinical	implications)	

a. Vilka	slutsatser	drar	forskarna?	
b. Vilka	kliniska	tillämpningar	av	fynden	föreslås?	
c. Vilken	ytterligare	forskning	föreslås?	
9. Kvalitet	(Se	Shenton,	2004)	
a. Hur	bedömer	du	studiens	tillförlitlighet	a)	

(Credibility)?	
b. Hur	bedömer	du	studiens	verifierbarhet	c)	

(Dependability)?	
c. Hur	bedömer	du	studiens	pålitlighet	d)	

(Confirmability)?	
d. Hur	bedömer	du	studiens	överförbarhet	b)	

(Transferability)?	
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Bilaga 2, Sökschema  
Datum Databas Söknin

gar 
Sökord och boolesk 
operator (AND, OR, NOT) 

Begräns
ningar/d
atabasfil
ter 

Typ av 
sökning (t.ex. 
MESH-term, 
abstract, fritext) 

Antal 
träffar 

Lästa 
Abstrac
t 

Relevanta 
artiklar  

2016-09-
29 

Cinahl 
Complete 

1 Nurse-Patient Relations OR 
Nursing Role OR 
Nursing staff, Hospital OR 
“Nurse experience” OR 
“nursing staff” OR 
nurs* OR 

 Headings 
Headings 
Headings 
Fritext 
Fritext 
Fritext 

 
732,617 

  

  2 Terminal Care   OR 
Terminally Ill Patients OR 
Attitude to death OR 
Hospice and Palliative  
Nursing OR 
Palliative Care OR 
Hospice Care OR 
Hospices OR 
“end of life” OR 
“end of life care” OR 
dying  

 
 

 

 

 

 

Headings 
Headings 
Headings 
Headings 
 
Headings 
Headings 
Headings 
Fritext 
Fritext 
Fritext 

 
58,677 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  3 Adults OR 
Young Adult OR 
“young people” OR 
”young person*” OR 
“young patient*” 

 Headings 
Headings 
Fritext 
Fritext 
Fritext 

832,730 
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   4 Qualitative Studies OR 
Interviews OR 
Perception OR 
qualit* OR 
interview* OR 
experience* 

  Headings 
Headings 
Headings 
Fritext 
Fritext 
Fritext 

 

 
694,057 

 

  

  5 1 AND 2 AND 3 AND 4   1,346   

  6 1 AND 2 AND 3 AND 4  
NOT  child* 
NOT  adolescent* 
NOT elder* 
NOT geriatric* 
NOT pediatric* 
NOT student* 
NOT old* 
NOT neonatal 
NOT teenager 
NOT aged 

  624   

  7  Årtal: 
2006-
2016 
Språk: 
Engelska 
Peer-
reviewed 

 411 387 10 
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Datum Databas Söknin
g nr 

Sökord och boolesk 
operator (AND, OR, NOT) 

Begräns
ningar/d
atabasfil
ter 

Typ av 
sökning (t.ex. 
MESH-term, 
abstract, fritext) 

Antal 
träffar 

Lästa 
Abstract 

Relevanta 
artiklar  

2016-10-
02 

 

Pubmed 
 

1 nurse-patient relation OR 
nurse´s role OR 
nursing staff, hospital OR 
nurses 
“nurse experience” OR 
“nursing staff” OR 
nurs*  

 MESH-term 
MESH-term 
MESH-term 
MESH-term 
Fritext 
Fritext 
Fritext 

817,366 
 

  

  2 terminal care   OR 
terminally ill OR 
attitude to death OR 
palliative care OR 
hospice care OR 
hospices OR 
“end of life” OR 
“end of life care” OR 
dying 

 MESH-term 
MESH-term 
MESH-term 
MESH-term 
MESH-term 
MESH-term 
Fritext 
Fritext 
Fritext 

 

117,926 

  

  3 adults OR 
young adult OR 
“young people” OR 
”young person*” OR 
“young patient*” 

 MESH-term 
MESH-term 
Fritext 
Fritext 
Fritext 

6,093,334 
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  4 qualitative research OR 
interviews as topic 
perception 
qualit* OR 
interview* OR 
experience* 

 MESH-term 
MESH-term 
MESH-term 
Fritext 
Fritext 
Fritext 

2,302,014 

 
 

  

  5 1 AND 2 AND 3 AND 4   1186   

  6 1 AND 2 AND 3 AND 4  
NOT  child 
NOT  adolescent 
NOT elder 
NOT geriatric 
NOT pediatric 
NOT student 
NOT old 
NOT neonatal 
NOT teenager 
NOT aged 

  134   

  7  
 

Årtal: 
2006-
2016 
Språk: 
Engelska 

 62 52  
(4 
Dubbletter) 

1  
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Bilaga 3, Artikelöversikt 
Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Alasiry, S. 
Alshehri, H. 
Medin, J. 
Lundh Hagelin, C. 
 
Nurse´s 
experiences of 
providing palliative 
care in an intensive 
care unit in Saudi 
Arabia 
 
 
Sverige, 2012 

Syftet med denna studie 
var att undersöka 
sjuksköterskors 
upplevelser av att ge 
palliativ vård till kritiskt 
sjuka patienter på en 
intensivvårdsavdelning i 
Saudiarabien. 

Strategiskt urval 
Kvalitativ studie av 
intervjuer med nio 
sjuksköterskor. 
Inklusionskriterier var 
examinerade 
sjuksköterskor som 
jobbade på 
intensivvårdsavdelning, 
mer än tre års yrkesvana 
samt pratade flytande 
engelska. 
Datainsamlingen skedde 
genom individuella 
intervjuer. Två pilotstudier 
har genomförts. 

Studien godkändes av 
forskningsetisk kommitté́. 
Semistrukturerade individuella 
intervjuer som skedde på 
sjukhuset.  
Intervjuerna spelades in 
digitalt och transkriberades.  
Analys skedde genom 
kvalitativ innehållsanalys. 
Tredje part har varit 
involverad i analysen. 
Intervjuerna kodades för att 
behålla konfidentialiteten av 
informanterna.  

Resultatet återspeglar att 
vården behöver ges genom en 
helhetssyn och deltagarna 
identifierade olika känslor 
som framkom vid vård av 
unga vuxna i livets slutskede. 
Att sjuksköterskan blev 
personligt påverkad vilket 
kunde leda till psykisk 
påverkan. Olika egenskaper 
som sjuksköterskan behöver 
vid vård av unga personer 
samt vikten att familjen är 
delaktig vid vård i livets 
slutskede.   

Tillförlitligheten stärks då två 
pilotstudier genomfördes. Studiens 
resultat svarar tydligt mot syftet. 
Granskad av etisk kommitté. En svaghet 
är att resultatet inte har stämts av med 
informanterna.  
Överförbarheten sänks då det är en liten 
storlek på urvalet samt att ålder inte 
anges.  
Verifierbarheten stärks då 
analysprocessen är väl beskriven med 
tabell som illustrerar subtema, kodning 
och kategorier.  
Pålitligheten stärks av att en tredje part 
har varit involverad i analysen.  

Arbour, R. 
Wiegand, D. 
 
Self-described 
nursing roles 
experienced during 
care of dying 
patients and their 
families: a 
phenomenological 
study 
 
USA, 2014 
 

Syftet med denna studie 
var att förstå erfarenheter 
från intensivvårds 
sjuksköterskor och förstå 
deras uppfattningar av 
deras roll och de 
aktiviteter de utförde 
medan de vårdade 
patienter och deras familj 
under övergången från 
livshotande vård till 
palliativ vård i livets 
slutskede.  
 

Strategiskt urval 
Deskriptiv och 
fenomenologisk studie av 
intervjuer med 19 
sjuksköterskor. 
Medelålder: 35 år 
Inklusionskriterier var att 
sjuksköterskorna skulle ha 
haft erfarenhet av att vårda 
döende patienter och deras 
familjer på 
intensivvårdsavdelning. 
Datainsamlingen skedde 
genom individuella 
intervjuer. 

Studien godkändes av 
forskningsetisk kommitté́. 
Informanterna tillfrågades på 
plats och gav ett skriftligt 
medgivande.  
Individuella semistrukturerade 
intervjuer skedde enskilt på 
arbetsplatsen och varade 
mellan 20-100min. Intervjun 
genomfördes av en av 
författarna. Två oberoende 
forskare utförde analysen.  
Sex av de 19 sjuksköterskorna 
bekräftade teman som 
utvunnits. 

Kategorier som framkom var; 
Utbilda familjen, förespråka 
för patienten, uppmuntra och 
stödja familjenärvaro, hantera 
symptom, behålla och skapa 
positiva minnen och 
familjestöd. 
Ge vård i livets slutskede 
kunde vara betungande för 
sjuksköterskan. Kompetens 
var viktigt för att uppnå en 
god vård samt vikten av att ge 
stöd till sörjande 
familjemedlemmar till den 
unga döende patienten. 

Tillförlitligheten stärks då datainsamling 
och analysmetod var relevant i relation 
till syftet, intervjudata lästes igenom 
flera gånger. Det framgår att resultatet 
har stämts av med deltagarna. Granskad 
av etisk kommitté. 
Överförbarheten stärks då urvalet är 
brett (ålder, etnicitet och yrkesvana) och 
tydligt beskrivet. 
Verifierbarheten är hög för att metoden 
är bra beskriven och har en tydlig 
analysprocess. Två oberoende forskare 
har genomfört analys. 
Pålitligheten sänks då förförståelsen inte 
är beskriven i studien. 
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Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Ekedahl, M.  
Wengström, Y. 
 
Nurses in cancer care—
Stress when 
encountering existential 
issues 

Sverige, 2007 
 
 
 
 
 
 

Syftet med denna 
studie är att studera 
stress av hälso- och 
sjukvårdspersonal, 
särskilt onkologi 
sjuksköterskor, enligt 
den modell som 
utvecklats av Ekedahl 
(2001). 

Snöbollsurval 
Kvalitativ och 
hypotesgenererande studie 
av intervjuer med 15 
sjuksköterskor som arbetar 
på hospice, onkologiska 
avdelningar och 
öppenvårdstjänster för 
patienter med avancerad 
cancer.  
Ålder: 30-60 år. 
Datainsamlingen skedde 
genom individuella 
intervjuer. 

Studien godkändes av 
forskningsetisk kommitté. 
Semistrukturerade intervjuer 
mellan 60-120 minuter 
genomfördes enskilt på 
arbetsplatsen eller i hemmet. 
Intervjuerna bandades och 
transkriberades ordagrant. 
 
Intervjudata bearbetades med 
induktiv analys. Deltagarna 
verifierade resultatet. 

Sjuksköterskornas stress 
varierade från låg till svår 
inklusive mångfasetterad 
stress. Olika typer av stress 
verkar vara relaterade till 
individuell, grupp och 
kulturella nivå. 
Unga vuxna påverkade 
sjuksköterskan och kunde 
omedvetet ha inflytande på 
sjuksköterskans privatliv 
Svårigheter uppkom när 
sjuksköterskan behövde vårda 
patienten som var i samma 
ålder som sjuksköterskans 
egna barn vilket kunde 
resultera i stress. 

Tillförlitligheten stärks då informanterna 
fick möjlighet att läsa igenom sina svar. 
Studien är etiskt godkänd. Citat 
framkommer. Ekedahls (2001) modell 
finns med i studien som figur.  
Överförbarheten stärks då urvalet var 
brett med varierande ålder, kön, 
yrkesvana och livssyn. Resultatets 
kategorier hade kunnat knytas an mer 
till studiens målgrupp. 
Verifierbarheten sänks då det inte 
framkommer vem som intervjuat 
deltagarna dock har analysen validerats 
av utomstående sjuksköterskor inom 
cancervård. 
Pålitligheten stärks då flera personer har 
deltagit i analysen. 

Mcbride Robichaux, C. 
Clark, A. 

Practice of expert 
critical care nurses in 
situations of prognostic 
conflict at the end of 
life. 
 
USA, 2006  

Studiens syfte är att 
undersöka hur 
konfliktsituationer 
upplevs för 
sjuksköterskan vid 
vård i livets slutskede 
där beslut om 
begränsande av 
intensivvård tagits.  

 

Slumpmässigt Urval 

Kvalitativ studie av 
intervjuer med 21 
sjuksköterskor från 7 olika 
vårdinstanser i sydvästra 
USA.  

Ålder: 30-60 år 

Individuella intervjuer 

Exklusionskriterier var 
sjuksköterskor som inte 
hade expertkompetens. 

Etiska övervägande finns 
angivet.  
Individuella intervjuerna hölls 
av en av författarnas och 
spelades in. Varade mellan 60-
90 minuter. Sjuksköterskan 
ombads reflektera över en 
eller två patientsituationer som 
de upplevt.  
Intervjuerna analyserades 
narrativt och därefter med 
tematisk analys för att få fram 
underkategorier och rubriker. 

Tre teman framkom i 
resultatet: skydda och 
representera patienten, 
presentera ett realistiskt 
perspektiv, uppleva 
frustration och undergivenhet. 

Olika faktorer som gjorde att 
en god död inte kunde uppnås 
skapade frustration hos 
sjuksköterskan. Stötta 
familjen var ett stort ansvar 
för sjuksköterskan. 

God tillförlitlighet, god representation 
av urvalsgruppen samt långa intervjuer. 
Tydliga citat med djup i. 
God överförbarhet då studien bygger på 
respondenter från flera olika avdelningar 
i sydvästra USA. 
Verifierbarheten sänks då det inte 
framkommer var intervjuerna har 
utförts. Dock god redogörelse över hur 
intervjuer och analys gått till.  
Pålitligheten sänks då författarnas 
förförståelse saknas samt att det inte 
framgår vem som har genomfört 
analysen. 
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Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Sorensen, R. 
Iedema, R. 
 
Emotional labour: 
clinicians’ 
attitudes to death 
and dying 
 
Australien, 2009 
 

Att förstå effekterna 
av emotionell 
ansträngning i 
specifika hälso- och 
sjukvårdsmiljöer 
och dess potentiella 
inverkan på vården 
av patienter. 
 

Strategiskt urval 
89 deltagare arbetande på 
en stor intensivvårds-
avdelning i Sydney.  
 
 
Individuella intervjuer och 
fokusgrupper genomfördes. 
 

Studien godkändes av 
forskningsetisk kommitté́. 
Genomfördes mellan 2000 
till 2002.  
Intervju med vårdpersonal 
och chefer. Fokusgrupper 
med sjuksköterskor. 
Öppna frågor ställdes 
utifrån observationer från 
ex. patientfall. 
Intervjuer och fokusgrupper 
genomfördes och spelades 
in av en samhällsvetare.  
Analysarbetet skedde utav 
en vetenskapsman, en 
analytiker och en 
beteendevetare utifrån 
metoden grounded theory. 

Tre kategorier framkom: oro 
över död, oro över 
professionella relationer, och 
oro över vårdsystemen.  
 
Vården av unga vuxna väckte 
känslor som var svåra att 
hålla tillbaka i sitt arbete.  

 

Tillförlitligheten stärks då studien är etisk 
godkänd. Deltagarna fick återkommande frågor 
på hur arbetet med döende påverkade dem för 
att skapa en djup förståelse. Citat finns 
bifogade. 
Överförbarheten stärks då urvalet i studien var 
stort. Resultatet skulle kunna vara representativ 
för andra intensivvårds-avdelningar i allmänhet 
samt i arbeten med döende patienter i andra 
länder med liknande hälso- och 
sjukvårdssystem. 
Verifierbarhet stärks då studien har en tydlig 
analysprocess beskriven som utfördes av tre 
utomstående personer med olika professioner.  
Pålitligheten stärks då förförståelsen finns 
beskriven. 
 

Strang, S. 
Henoch, I. 
Danielson, E. 
Browall, M. 
Melin-Johansson, 
C.  
 
Communication 
about existential 
issues with patients 
close 
to death—nurses’ 
reflections on 
content, process 
and meaning 
 
Sverige, 2013 

Syftet med denna 
studie var att 
beskriva 
sjuksköterskors 
reflektioner 
kring existentiella 
frågor i 
kommunikation med 
patienter som är 
nära döden. 
 

Slumpmässigt urval 
 
98 sjuksköterskor och 
undersköterskor  
rekryterades från 
tre hospice, sex sjukhus och 
två palliativa hemvårdslag. 
4 bortfall 
Ålder: 24-64 år. 
 
Gruppreflektion med 
deltagarna genomfördes. 
Intervention: Utbildning 
med fokus på specifika 
existentiella områden och 
sjuksköterskans attityd till 
att ta hand om döende 
patienter.  

Studien godkändes av 
forskningsetisk kommitté́. 
Studien genomfördes 
mellan 2010 till 2012.  
Deltagarna deltog fem 
gånger i en gruppreflektion 
som varade i 90 min under 
en åtta veckors period. 
Dessa utfördes av tre 
personer som utbildats inom 
ämnet utav forsknings-
teamet.  
 
Kvalitativ innehållsanalys 
gjordes utav främst en av 
författarna men 
diskuterades av samtliga.  

Gruppens reflektioner visade 
tydlig medvetenhet om värdet 
av känslighet och stödjande 
samtal.Dessa samtal kunde 
dock påverka 
sjuksköterskorna psykiskt.  
 
Att som sjuksköterska vårda 
en ung vuxen i liknande ålder 
eller livsfas som en själv var 
påfrestande. 

Tillförlitlighet stärks då det fanns 
återkommande tillfällen för deltagarna att 
diskutera ämnet i grupp. Citat med djup 
framkom. Etisk godkänd. 
Överförbarhet stärks då resultatet kan 
överföras till andra grupper som arbetar med 
palliativa cancer-patienter. Stort urval ökar 
överförbarheten. 
Verifierbarhet stärks då en tydlig analysprocess 
kan utläsas med tabell som illustrerar teman 
och subteman. Analysen diskuterades av 
samtliga författare.  
Pålitlighet sänks något då förförståelse saknas.  
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Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Udo, C. 
Danielson, E. 
Melin-Johansson, 
C. 
 
 
Existential issues 
among nurses in 
surgical care – a 
hermeneutical 
study 
of critical incidents 
 
Sverige, 2012 

Att rapportera en 
kvalitativ studie 
för att få en 
djupare 
förståelse för 
kirurgi-
sköterskors 
erfarenheter av 
existentiella 
omvårdnads-
situationer. 

Strategiskt urval 
 
Deltagarna 
rekommenderades  
av enhetschefen. 10 
kirurgisköterskor deltog, 
varav 5 var sjuksköterskor 
och 5 undersköterskor. 
Ålder: 22-61 år.  
Inklusionkriterier: 6 
månaders erfarenhet av 
kirurgisk vård och 
sjuksköterskor av 
varierande ålder. 

Metoden som användes var 
Critical Incident Technique. 
Nedskrivna erfarenheter 
samt individuella intervjuer 
genomfördes. 

Etiska överväganden 
beskrivna. Studien 
genomfördes på en 
kirurgisk vårdavdelning. 10 
rekryterade sköterskor fick 
skriva ner sina erfarenheter 
utifrån begreppet 
existentiella vårdsituationer. 
Därefter genomfördes 
personliga intervjuer med 
samtliga deltagare genom 
öppna frågor på deras 
arbetsplats. 
Dessa spelades in och 
varade mellan 30-90 min. 
 
Hermeneutisk analysmetod. 
Analysen skedde i flera 
steg, främst av en av 
författarna.  

Sjuksköterskor kunde känna en 
osäkerhet vid mötet med 
existentiella behov. Tre teman 
framkom: Inre reflektion för att 
uppnå ett meningsfullt 
vårdande, hitta rätt väg i 
vårdandet samt hinder utöver 
den medicinska vården. 
 
Att vårda unga väckte många 
existentiella tankar hos 
sjuksköterskan. Samtal om det 
existentiella var vanligt med 
denna patientgrupp och sågs 
som ett svårt ämne.  

Tillförlitlighet stärks då två olika 
insamlingsmetoder av data kombinerades. Citat 
framkommer. Etiska överväganden väl 
beskrivna. Tillförlitligheten sänks något då det är 
otydligt vem som har genomfört intervjuerna. 
Deltagarna kunde läsa igenom och ändra sina 
uttalanden vilket stärker studien.  
Överförbarheten stärks då existentiella 
erfarenheter är något man som sjuksköterska kan 
reflektera över på de flesta avdelningar. Litet 
urval sänker överförbarheten något. 
Verifierbarhet stärks då materialet lästes och 
reflekterades över i flera omgångar.  
Pålitligheten stärks då förförståelsen är 
beskriven. Samtliga tre författare var aktiva i 
analysprocessen.  

Valiee, S. 
Negarandeh, R. 
Deghan Nayeri, N.  

Exploration of 
Iranian intensive 
care nurses’ 
experience of end-
of-life care: a 
qualitative study*  

Iran, 2012 

Syftet med 
denna artikel var 
att undersöka 
erfarenheter från 
intensivvårdssju
ksköterskor som 
vårdar patienter i 
livets slutskede. 

Strategiskt urval 
 
Kvalitativ studie av 
intervjuer med 10 iranska 
sjuksköterskor som jobbade 
på en 
intensivvårdsavdelning. 

Medelålder 33.5 år 

Datainsamlingen skedde 
genom individuella 
intervjuer 
 

 

Studien godkändes av 
forskningsetisk kommitté. 
Deltagarna fick ett 
informationsbrev om 
studien innan den 
påbörjades och därefter gav 
de samtycke till att delta. 
Individuella intervjuer 
mellan 45-60 min med 
öppna frågor skedde på 
intensivvårdsavdelningen. 
Intervjuerna spelades in 
digitalt. Deltagarna 
verifierade resultatet. 

Resultatet från studien gav en 
ökad förståelse för hur 
sjuksköterskor erfar att vårda 
döende patienter vid en 
intensivvårdsavdelning. 
Behovet utav stöd var stort 
bland sjuksköterskorna för att 
kunna vårda bla unga 
patienterna och se till de 
anhöriga på ett tillfredsställande 
sätt.  
Övergripande rubriker var 
emotionell börda och 
värderingar och tro.  

 

Tillförlitligheten stärks då det fram-kommer att 
forskarna har tagit lång tid på sig att läsa och 
analysera den insamlade data. Citat förekommer.  
Resultatet har stämts av med deltagarna. 
Tillförlitligheten sänks något då det framkommer 
inte vem som har genomfört intervjuerna. 
Överförbarhet: Studien har för hög 
abstraktionsnivå. Övergripande rubriker kunde 
kopplats tydligare till livets slutskede. Litet urval. 
Verifierbarhet stärks då tabell som illustrerar 
subtema finns i studien.  
Pålitligheten stärks då artikeln har blivit 
granskad av andra oberoende forskare. En 
svaghet är att förförståelsen inte har beskrivits. 
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Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Velarde-García, J. 
Luengo-González, R. 
González-Hervias, R.  
Cardenete-Reyes, C. 
Alvarado-Zambrano, 
G.  
Palacios-Ceña, D. 
 

Facing death in the 
intensive care unit. A 
phenomenological 
study of nurses’ 
experiences 
 
Spanien, 2016 

Syftet var att 
beskriva 
spanska 
sjuksköterskors 
levda erfarenhet 
som arbetar på 
intensivvårdsav
delningar om 
hur de möter 
dödsfall bland 
deras patienter. 

Snöbollsurval 
 
Kvalitativ fenomenologisk 
studie. Intervjuer med 22 
sjuksköterskor med mer än ett 
års erfarenhet inom området. 
Medelålder 40,8 år. 
 
Exklusionkriterier: Sjuk-
sköterskor som hade varit 
med om en personlig förlust 
under de senaste 6 mån och 
de med mindre än ett års 
yrkeserfarenhet.  
Externt bortfall: De som inte 
önskade vara med i studien. 
Pilotstudie genomfördes. 

Studien godkändes av 
forskningsetisk kommitté. 
Individuella semistrukturerade 
intervjuer genomfördes på spanska 
och översattes till engelska. 
Intervjuerna skedde på tre olika 
intensivvårds-avdelningar. 
Medellängden på intervjuerna låg 
på 55.2 min. 
Tre av författarna genomförde 
analysen som sedan sammanställdes 
av alla författare.  
 
 

Tre teman framkom i resultatet; 
hantera förväntningar på 
återhämning, acceptera döende i 
olika åldrar och erfarenhet av 
känslomässigt engagemang.  
 
Studien visar att sjuksköterskor 
får en känslomässig börda från 
unga patienter som dör och 
stödprogram behövs 
implementeras på 
intensivvårdsavdelningar. 

Tillförlitligheten stärks då det 
beskriv noga hur tillvägagångsättet 
av översättning till engelska gått 
till. Citat framkommer i resultatet 
som visar djuphet på intervjuerna. 
Resultatet svarar väl mot syftet. 
Etiskt godkänd. 
Överförbarheten stärks då urvalet 
är brett, sjuksköterskor från olika 
avdelningar visar på att studien 
genomförts i rätt kontext. 
Verifierbarhet stärks då metoden är 
väl beskriven dock saknas vem som 
utfört intervjuerna vilket är en 
svaghet. Pilotstudie har genom 
först vilket stärker studiens 
pålitlighet samt att analysen 
genomförts av tre författare. 

Wah Mak, Y. 
Chung Lim Chiang, 
V. 
To Chui, W. 
 
Experiences and 
perceptions of nurses 
caring for dying 
patients and families 
in the acute medical 
admission setting 
the end of life 
 
Kina, 2013 

Denna studie 
syftade till att 
undersöka 
erfarenheter och 
uppfattningar 
hos 
sjuksköterskor 
som vårdar 
döende patienter 
och deras 
familjer i ett 
akut medicinskt 
skede. 
 

Strategiskt urval. 
 
15 sjuksköterskor rekryteras 
på tre akut-medicinska 
avdelningar på ett sjukhus i 
Hong Kong. 
Ålder: 20-55 år.  
 
Inklusionkriterier: Ha 
erfarenhet av vård av döende 
patienter och deras familjer. 
Deltagarna skulle tala 
kantonesiska och arbeta 
heltid. 
 
Individuella intervjuer 

Studien godkändes av 
forskningsetisk kommitté. 
Data samlades in under 4 månader. 
Individuella intervjuer skedde av 
samma forskare i ett avskilt rum. 
Semi-strukturerade frågor. 
Intervjuerna varierade mellan 30-90 
min och genomfördes på 
kantonesiska, blev digitalt inspelade 
och transkriberades.  
 
Tematisk analysmetod användes. 
Större delen av analysen skedde 
utav samtliga tre forskare. Två 
översättare validerade översättning 
av citaten i texten. 

Resultatet redovisades enligt fyra 
teman: Brist på beredskap för 
patienternas död, Reflektera över 
sin egna omvårdnads-roll för 
döende patienter, reflektera över 
innebörden av döden och 
personliga erfarenheter av död 
hos familje-medlemmar, att klara 
att ta hand om döende patienter.  
 
I resultatet framkom även att 
sjuksköterskorna funderar mycket 
över unga patienters snabba och 
oförberedda död. Detta påverkade 
deras privatliv. 

Tillförlitligheten stärks då det finns 
en tydlig beskrivning av 
genomförandet och tillvägagångs-
sättet. Citat framkom. Etisk 
godkänd.  
Överförbarheten stärks då 
kategorierna kan relateras till 
situationer med döende patienter.   
Verifierbarheten stärks då metoden 
är väl beskriven och har tabell som 
illustrerar subteman.  
Pålitligheten stärks då citaten 
validerades av två tvåspråkiga 
översättare. Förförståelse saknas 
vilket sänker pålitligheten. 
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Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Wallerstedt, B. 
Andershed, B.  
 
Caring for dying 
patients outside 
special palliative 
care settings: 
experiences from a 
nursing perspective  
 
Sverige, 2007 

Syftet var att beskriva 
sjuksköterskors 
erfarenheter av att vårda 
allvarligt sjuka och 
döende patienter utanför 
en specialiserad palliativ 
vårdmiljö.   

Snöbollsurval 
 
Kvalitativa individuella 
intervjuer med 9 
sjuksköterskor verksamma 
inom primär hemvård, 
hemtjänst/-sjukvård och 
sjukhusvård.  
Ålder: 30-65 år. 
Enhetschefen för varje 
avdelning tillfrågade 
utvalda sjuksköterskor. 
 
Inklusionkriterier: 
3 års arbetslivs-erfarenhet 
samt ha haft hand om 
minst fem döende 
patienter.  

Studien godkändes av 
forskningsetisk kommitté. 
Individuella intervjuer 
genomfördes på 
sjuksköterskornas arbetsplats i 
ett avskilt rum.  
Intervjuerna varade 60-100 
min och spelades in med 
godkännande från deltagarna.  
Öppna frågor ställdes med 
följdfrågor för fördjupning. 
 
Analysen var inspirerad av 
Giorgis modell och skedde i 
fyra steg.  

Resultaten beskriver att 
sjuksköterskorna hade höga 
ambitioner. Saker som 
begränsade vårdandet var för 
lite tid, vilket resulterade i 
stress och i att arbetet 
upplevdes som en börda.  

Sjuksköterskorna ansåg det 
känslomässigt att vårda unga 
vuxna. En önskan att uppnå 
en god vård för patienten 
ställde höga krav på 
sjuksköterskan. 

Tillförlitlighet stärks då det finns djup i 
citaten. Etiskt godkänd.  
Överförbarhet stärks då studien 
beskriver flera aktörer i en vårdkedja av 
vård i livets slut, vilket kan stärka men 
också sänka studiens kvalité. Få 
deltagare i studien, dock utvalda för att 
passa i studien. 
Verifierbarhet stärks då en tydlig 
analysprocess kan utläsas med bifogad 
tabell. Verifierbarheten sänks något då 
det är oklart vem som utförde intervjuer 
och analys.  
Pålitligheten sänks något då 
förförståelsen inte är beskriven i studien. 
Författarna är medvetna om att detta kan 
ha påverkat resultatet.   
 

 

 
 

 

 

 

 


