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___________________________________________________________________________ 

Bakgrund: Sjuksköterskestudenter behöver stöd i, och förberedelse för att vårda patienter i 
ett Palliativt skede. Vård i livets slut är ett prioriterat område. Sjuksköterskestudenternas 
möte med död och döende har beskrivits väcka känslor av rädsla och ångest. Vård i livets 
slutskede har visat sig ha en liten plats inom sjuksköterskeutbildningen. Studiens författare 
vill därför belysa vikten av att sjuksköterskeutbildningen lägger mer vikt vid undervisning 
kring palliativ vård. Syfte: Syftet är att beskriva sjuksköterskestudenters uppfattning av att 
möta patienter i ett palliativt skede. Metod: Studien använder sig av en kvalitativ 
innehållsanalys med en enkätundersökning där 75 sjuksköterskestudenter i från termin tre 
besvarade fyra påståenden i fritext. Resultat: Resultatet redovisas med två kategorier; 
Sjuksköterskestudenters kunskap och erfarenhet och att vara etisk korrekt genom att visa 
empati vid vård i livets slut. Utifrån kategorierna skapades underkategorier angående 
sjuksköterskestudenternas uppfattning av att möta patienter i ett palliativt skede.  Slutsats: 
Erfarenheter kan vara både positiva och negativa. Att kunna vårda svårt sjuka och döende 
patienter är något som förväntas av sjuksköterskor oavsett arbetsplats. Det har i ett flertal 
studier påvisats att sjuksköterskestudenter behöver stöd för att kunna vårda patienter i ett 
palliativt skede då det kan väcka starka känslor hos sjuksköterskestudenten. 



 

ABSTRACT 

Title:  Nursing student’s meeting with dying patient. A survey study 
 
Author:  Kamali, Tannaz; Thoresson, Birgitta 
 
Department:  School of Health and Education, University of Skövde 
 
Course:  Degree of Bachelor of Science in Nursing, Thesis in Nursing Care, 15 
 ECTS 
 
Supervisor:  Åberg, Cecilia 
 
Examiner: Svanström, Rune 
 
Pages: 25  
  
Keywords: Education,Palliative Care, Qualitative Content Analysis, Student, Survery 
 
___________________________________________________________________________ 
Background: Nursing students need the support to be prepared to nurture patients in a 
palliative stage. End-of-life care is a demanding area. The student's encounter with death and 
dying has been described as causing feelings of fear and anxiety. Care at the end of life has 
been shown to have been a small part of nursing education. The author of this study, 
therefore, wishes to highlight the importance of nursing education putting more emphasis on 
teaching about palliative care. Purpose: The purpose is to describe nursing students' 
perception of meeting patients in a palliative stage. Methodology: The study uses a 
qualitative content analysis with questionnaire survey in which 75 students from the third 
term can answer four statements in free text. Result: The results is presented with two 
categories; Nursing students knowledge and experience lead to a profession and being 
ethically correct by showing empathy for care at the end of life. Based on the categories, 
subcategories were created that describe in more detail the students' perception of meeting 
patients in a palliative stage. Conclusion: The experiences can be both positive and negative. 
Being able to care for severely ill and dying patients is something that is expected of nurses 
regardless of the workplace. It has been demonstrated in a number of studies that nursing 
students need support in order to care for the patients in a palliative phase as it can bring 
strong feelings to the student.   
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INLEDNING 

Tidigare kartläggning gällande förekomst av palliativ vård i sjuksköterskeutbildningarna 
nationellt, visar att utbildning inom palliativ vård inte har en hög prioritet (Socialstyrelsen, 
2006). Undervisningen inom palliativ vård är ojämlik vid landets olika lärosäten och 
undervisningens längd varierar mellan tre timmar till fem veckor. Låg prioritet resulterar i 
att många sjuksköterskestudenter upplever en bristande erfarenhet av palliativ vård och 
saknar stöd när sjuksköterskestudenten kommer ut till sin verksamhetsförlagda utbildning 
(VFU) men även senare som färdig sjuksköterska i arbetslivet.   

Ett ökat stöd till sjuksköterskestudenter gällande vård i livets slutskede och palliativ vård 
kan ge sjuksköterskestudenten en ökad trygghet under utbildningen till sjuksköterska. Stödet 
kan ges till sjuksköterskestudenten både av handledare under VFU och av lärare under 
teoretisk utbildning.  

Examensarbetet är en del av ett pågående forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde som 
inriktar sig på en undersökning av hur sjuksköterskestudenter i termin tre upplever mötet 
med palliativ vård. En ökad kunskap kring död och döende kan leda till att den nyligen 
examinerade sjuksköterskan känner sig tryggare i mötet oavsett arbetsplats. 

BAKGRUND 

Förväntningar på sjuksköterskans kunskap efter examen 

Lundh Hagelin et al. (2016) beskriver tre faktorer som påverkar sjuksköterskestudenternas 
attityd kring att vårda patienter i ett palliativt skede. Faktorerna är: om 
sjuksköterskestudenten har tidigare utbildning, om sjuksköterskestudenten har tidigare 
erfarenhet av omsorg och om sjuksköterskestudenten har tidigare erfarenhet av att möta en 
döende person.  

Tidigare forskning har gjorts angående sjuksköterskestudentens förmåga att vara delaktig 
vid vård i livets slutskede under sjuksköterskestudentens VFU. Studien påvisar att möte med 
svårt sjuka och döende patienter påverka sjuksköterskestudenten på olika plan. Många 
sjuksköterskestudenter upplever situationen att vårda en svårt sjuk eller döende patient som 
mycket komplex. I ett sådant skede kan sjuksköterskestudenten uppleva sin egna svaghet 
och sin osäkerhet. Sjuksköterskestudenten tillskriver sig själv sina svårigheter för sin 
personliga oförmåga att acceptera döden. Något som kan bero på bristande förberedelse och 
sjuksköterskestudentens oerfarenhet av att vårda svårt sjuka och döende patienter. Något 
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som kan anses som en smärtsam upplevelse, en upplevelse som ställer dem ansikte mot 
ansikte med sina svagheter och sin egen osäkerhet (Sadala & da Silva, 2009). 

Sjuksköterskestudenten ska efter avslutad sjuksköterskeutbildning utvecklat både kunskap 
och förmåga för att kunna möta olika patientgrupper i samhället (SFS 1993:100). 
Sjuksköterskestudenten ska kunna uppvisa kunskap och anpassa omvårdnad och behandling 
efter individers eller gruppers behov.  

Sjuksköterskan ska efter sin utbildning kunna handla utifrån ett vetenskapligt och etiskt 
perspektiv samt utefter de mänskliga rättigheterna. Enligt de mänskliga rättigheterna har alla 
rätt till liv, frihet och hälso- och sjukvård (United Nations, 1948). Enligt mål för folkhälsa 
och sjukvård (Socialdepartementet, 2015) ska Sverige befolkning ges tillgång till och 
erbjudas hälso- och sjukvård som är av god kvalitet och som verkar för jämlikhet, 
jämställdhet och tillgänglighet. Hälso- och sjukvård ska utformas efter patientens eget behov 
och verka för patientens autonomi och integritet (SFS 2017: 30). Vården ska ges med respekt 
för alla människors lika värde. För att sjuksköterskestudenten ska uppleva trygghet inför sin 
kommande profession krävs både teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet. 

Verksamhetsförlagd utbildning 

Under utbildning till sjuksköterska är VFU en central del av utbildningen (Vårdförbundet, 
2016). VFU innebär att sjuksköterskestudenten får handledning av en kliniskt verksam 
sjuksköterska med sjuksköterskeexamen inom vårdnära arbete, både inom öppen- och 
slutenvård (Socialstyrelsen, 2006). Under den verksamhetsförlagda utbildningen får 
sjuksköterskestudenten praktisera sina färdigheter inom omvårdnadsvetenskap, 
vårdvetenskap och biomedicin (Vårdförbundet, 2016).  

Syftet med VFU och klinisk handledning är att stödja sjuksköterskestudentens inlärning 
genom bland annat reflektion och problemlösning (Severinsson & Sand, 2010). Under VFU 
ska sjuksköterskestudenten ges möjlighet att utveckla sin egen förmåga gällande 
planeringsarbete, kommunikation, kritiskt tänkande och sin analytiska förmåga samt att öka 
självförtroendet angående den professionella rollen som är att vara sjuksköterska (Löfmark 
& Wikblad, 2000). Klinisk handledning anses vara avgörande för sjuksköterskestudentens 
erfarenheter av VFU (Myall, Levett-Jones & Lathlean, 2008). 

För att sjuksköterskestudenten ska uppleva trygghet under sin VFU behöver handledaren 
vara lyhörd för sjuksköterskestudentens tankar och känslor. Handledaren kan därför behöva 
anpassa handledning till olika lärandesituationer och sjuksköterskestudenters olika behov 
(Vårdförbundet, 2016). För att gynna lärandet behöver sjuksköterskestudenten stöd utifrån 
ett livsvärldsperspektiv och en vårdvetenskaplig förankring (Ekeberg, 2009). Stöd och 
samtal ökar lärandet hos sjuksköterskestudenten. Förutsättning för att 
sjuksköterskestudenten ska känna att hen ges en god handledning är att 
sjuksköterskestudenten ska känna trygghet och stöd från handledaren (Ekeberg, 2009). För 
att kunna skapa en lärandesituation krävs att handledaren utgår utifrån 
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sjuksköterskestudentens livsvärld. Handledning bör präglas av öppenhet, respekt, lyhördhet 
och följsamhet i den lärande relationen (Ekebergh, 2009). Det är viktigt för 
sjuksköterskestudenten att få träna på sin självständighet under utbildningen för att utvecklas 
till en självständig sjuksköterska (Segesten, 2011). Antalet timmar sjuksköterskestudenten 
har förlagt till VFU ser olika ut på olika lärosäten och studenternas(bilaga 1). 

Palliativ vård 

I Sverige är palliativ vård ett prioriterat vårdområde enligt Prioriteringsutredningen (SOU 
1995:5). Historiskt sett erbjöds specialiserad vård med fokus på livets slut enbart till 
patienter med en cancerdiagnos. Idag har begreppet vidgats och omfattar alla som har ett 
behov av palliativ vård (Socialstyrelsen, 2013). World Health Organization (WHO) (2015) 
anser att palliativ vård bör sättas in tidigt i sjukdomsförloppet, för att förebygga och lindra 
lidande samt att främja hälsa genom att ge en adekvat behandling som passar patientens 
behov. 

Död och döende berör alla människor och är ett ämne som kommer på tal nästan dagligen 
(Friedrichsen, 2013). Dock har många vuxna människor aldrig varit i kontakt med döden 
(Strang, 2013). Brytpunktssamtalet är startskottet på en palliativ planering där fokus ligger 
på en lindrande vård (Benkel, Molander och Wijk, 2016). Brytpunktssamtalet är ett samtal 
som förs mellan den sjuke, hens närstående och läkare (Socialstyrelsen, 2013). Vid 
brytpunktssamtal förs diskussionen utifrån patientens tillstånd, behov och önskemål. 
Brytpunktssamtal kan hållas vid ett eller flera tillfällen utifrån det palliativa skedets längd 
och behov när förändringar i patientens tillstånd sker. Benkel et al. (2016) förespråkar att 
även den omvårdnadsansvariga sjuksköterskan bör delta. Palliativ vård ges som stöd för att 
kunna möta behov hos patienter och dess anhöriga. Involverade ska ges möjlighet att leva 
ett så normalt- och aktivt liv som möjligt ända fram till döden. Både den fysiska och psykiska 
hälsan kan påverka lidande som kan kopplas till vård i livets slutskede (Sand & Strang, 
2013). Målet med den palliativa vården är att lindra och ge psykologiskt, socialt och 
existentiellt stöd både för patienten och patientens anhöriga (Kozlov & Carpenter, 2017).  

En god död är något individuellt, vården utformas utifrån patientens egna önskemål. På så 
sätt kan patientens sista tid i livet göras värdefull (Benkel et al., 2016; Socialstyrelsen, 2013). 
Patientens vård utformas i enlighet med de fyra hörnstenarna i palliativ vård (Socialstyrelsen, 
2013). God palliativ vård i livets slutskede har kategoriserat palliativ vård i fyra hörnstenar 
vilka är, symtom och smärtlindring, teamarbete, kommunikation och stöd för att patienten 
ska få den vård hen önskar och behöver (SOU 2001:6). De fyra hörnstenarna är utformade 
för att värna om människans värde. Symtom- och smärtlindring är inriktad mot psykiska, 
fysiska, sociala och existentiella behov och bör vara sådan att den fortfarande bevarar 
patientens självbild och autonomi. Teamarbete innebär ett samarbete mellan olika 
yrkeskategorier, exempelvis sjuksköterska, läkare och sjukgymnast. Syftet med teamarbete 
är att tillgodose patientens behov från olika professioner. Kommunikation mellan 
vårdpersonal och patient har som syfte att främja patientens livskvalitet (Beck-Friis & 
Strang, 2005). God kommunikation förekommer mellan parter som delar med sig av tillit 
och där tilliten utgör en grund för att sjuksköterskan ska kunna ge stöd till patienten (Eide & 
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Eide, 2009). Samtal och samvaro i ett kommunikativt syfte utvecklar en relation mellan 
vårdpersonal, patient och anhöriga vilket främjar alla inblandade (Eide & Eide, 2009; 
O’Hagan et al., 2014).  Ett samtal om döden kan innehålla en sammanfattning av hur livet 
har varit, existentiella frågor är en central del av livet inför döden (Strang, 2013). Fjärde och 
sista hörnstenen är stöd vilket innebär att sjukvårdspersonalen ska erbjuda stöd både till 
patient och anhöriga (Socialstyrelsen, 2013). Stödet kan vara i form av information eller bara 
vara en hand på en axel eller att någon faktiskt lyssnar (Eide & Eide, 2009). 

Sjuksköterskans roll och ansvar för den palliativa patienten 

Enligt sjuksköterskans etiska kod har sjuksköterskan fyra grundläggande ansvarsområden 
vilka är att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa och att lindra lidande 
(International Council of Nurses (ICN), 2014). Svensk sjuksköterskeförening (2016) betonar 
att både sjuksköterskestudent och examinerad sjuksköterska ansvarar för att alltid respektera 
alla människors rättigheter. Palliativ vård och vård i livets slutskede ska enligt Riksdagen 
och SOU (1995:5) vara högt prioriterat inom vården. Socialstyrelsen (2006) reglerar 
sjuksköterskans tre huvudområden som är: omvårdnadens teori och praktik, ledarskap och 
forskning samt utbildning och utveckling. Sjuksköterskans skyldighet är att kunna göra 
följande bedömningar enligt socialstyrelsens riktlinjer för palliativ vård (Socialstyrelsen, 
2006).  

Munhälsobedömning ska göras minst en gång i veckan, smärtskattning ska göras dagligen 
och vid smärtgenombrott (Palliativregistret, 2017). Sjuksköterskor ska kunna kalla till och 
hålla i ett brytpunktssamtal där både anhöriga och andra professioner är närvarande när en 
vårdtagare har försämrats. Sjuksköterskan behöver känna trygghet kring hantering av vid 
behovsläkemedel i form av exempelvis opioider efter utförd smärtskattning. Sjuksköterskan 
behöver även förvärvat kunskap att kunna ge relevant dos av ångestdämpande vid 
behovsläkemedel och i att kunna förhindra att trycksår uppstår hos den redan svårt sjuke. 
Sjuksköterskan behöver även känna trygghet kring information och kunna erbjuda stöd till 
anhöriga angående vad som sker med patienten under hens sista tid i livet. När döden har 
inträffat ska sjuksköterskan besitta kunskap om vad som ska ske med den avlidnes kropp. 
Därefter ska uppgifterna om hur den nu döde har levt sin sista tid i livet inrapporteras 
(Palliativregistret, 2017).   

Vårdande relationer 

Den goda omsorgen till den svårt sjuke och döende patienten innebär enligt den palliativa 
vårdfilosofin att genom en helhetssyn på patienten kunna lindra såväl fysiska, psykiska, 
sociala, existentiella och andliga dimensioner av patientens lidande. Målet är att lindra 
patientens symtom. Genom att ge patienten och närstående de stöd som önskas under 
vårdtiden och i sorgen samt att hjälpa patienter leva ett så aktivt liv som möjligt, oberoende 
av var patienten vårdas, tills döden har inträffat (Vårdhandboken, 2016). 



5 

 

God omvårdnad som ges med respekt för patientens kunskap, behov och värdighet med 
strävan att verka efter jämlikhet utan att bortse från individens autonomi, leder till ett bra 
förhållningssätt mellan sjuksköterska, sjuksköterskestudenten och patienten (Lin och Tsai, 
2010). Relationen mellan sjuksköterska och patient beror på vilka förväntningar 
sjuksköterskan och patienten har på varandra (Wiechula, Conroy, Kitson, Marshall, 
Whitaker & Rasmussen, 2016). Värderingar och attityder visar sig vara viktiga för 
patienterna då ett positivt förhållningssätt ger upplevelsen av en bra relation med 
sjuksköterskan. Patienter upplever att sjuksköterskans kunskap och färdigheter är viktiga 
och ger förtroende vilket gör att vårdrelationen fungerar. Är sjuksköterskans kunskap god 
anses inte miljön spela lika stor roll som om fallet är tvärtom (Wiechula et al., 2016). 

Wiklund (2003) menar att vårdrelationen är nödvändig i vårdprocessen. Den vårdande 
relationen ger utrymme för patienten att uttrycka sina behov och problem vilket ställer krav 
på sjuksköterskans lyhördhet. Vårdrelationen ska under hela vårdtiden värna om patientens 
värdighet vilket kan bli problematiskt om sjuksköterskan och patienten inte är medvetna om 
att vårdrelationen är asymmetrisk trots att båda har samma mål. En asymmetrisk vårdrelation 
innebär att patienten alltid är i underläge då denne är sjuk, utsatt och i behov av vård, 
samtidigt som sjuksköterskan är expert och besitter kunskap som patienten är i behov av 
(a.a). 

PROBLEMFORMULERING 

Utbildning inom palliativ vård är inte ett högt prioriterat område inom 
sjuksköterskeprogrammet nationellt. Låg prioritet resulterar i att sjuksköterskestudenter har 
varierande erfarenhet av palliativ vård efter avslutad utbildning. Majoriteten av 
vårdprofessionerna kommer i kontakt med döende patienter och patienterna har en laglig rätt 
att få en god omvårdnad. Palliativ vård kan vara ett känsligt område för 
sjuksköterskestudenter. Att få möjlighet att studera död och döende kan vara ett angeläget 
ämne att undersöka för att veta hur sjuksköterskestudenter tänker och resonerar kring möten 
med patienter i ett palliativt skede. 

SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskestudenters uppfattning av att möta patienter i ett palliativt 
skede. 
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METOD 

Enkätformen som användes i studien är en gruppenkät. Ett strategiskt urval har gjorts där 
forskarna har valt att ställa frågorna till en grupp (Trost & Hultåker, 2016). Till den här 
uppsatsen har det valts ut en sjuksköterskegrupp i termin tre. En kvalitativ innehållsanalys 
med induktiv ansats valdes för att förutsättningslöst analysera enkätsvaren och söka efter 
mönster (Lundman & Hällgren Granheim, 2017).  

En kvalitativ innehållsanalys kan vara både beskrivande och tolkande. Vid användandet av 
en innehållsanalys kan sambandet mellan enkätsvaren tolkas och ett nytt resultat föras fram. 
Vid induktiv ansats menar Polit och Beck (2012) att forskaren ska leta efter sammanhang 
och mönster som finns i enkätsvaren och utifrån resultatet som framkommit skapa en ny 
kunskap. Därför är denna metod passande att använda sig av då syftet är att undersöka 
sjuksköterskestudenters uppfattning om att vårda och skapa en vårdande relation inom 
palliativ vård. Den avgörande skillnaden mellan intervju och enkät är att enkätfrågor 
besvaras med den svarandes egen hand (Trost & Hultåker, 2016).  

Författarna är medvetna om sin förförståelse och har vid studiens början valt att skriva ner 
sin förförståelse. Studiens författare kommer också under analysen av datamaterialet försöka 
bortse från sin förförståelse. Studiens författare har sedan studerat resultatet i förhållande till 
våra förförståelse anteckningar för att se att resultatet inte färgats. Priebe och Landström 
(2012) menar att om författarna är medvetna och kan redovisa sin förförståelse kan studiens 
pålitlighet stärkas. 

Urval 

Uppsatsens författare har tagit del av enkäter från en pågående studie i Sverige och har 
sammanställt svaren från enkäten. Svaren är skrivna i fritext utifrån fyra påståenden där 
sjuksköterskestudenter är ombedda att utveckla sina svar till tidigare bedömd skattningsskala 
(bilaga 2). Påståendena grundar sig i sjuksköterskestudenters uppfattning om att vårda och 
möta döende patienter. Inklusionskriterierna för studien var att sjuksköterskestudenter i 
termin tre från tre olika lärosäten i Sverige skulle ingå. Både kvinnor och män har deltagit i 
studien med olika kulturella bakgrunder. Deltagarna ombads att redovisa sin tidigare 
erfarenhet av möte med döden, vårdutbildning och vårdarbete. Åldern på deltagarna var 
mellan 19 till 37 år. Enkäten besvarades första gången i termin ett där 150 
sjuksköterskestudenter besvarade enkäten. Studiens författare har sammanställt enkätsvaren 
från termin tre vilket bestod av 75 sjuksköterskestudenters svar vilket resulterar i ett bortfall 
på 75 sjuksköterskestudenter mellan termin ett och termin tre.  Studiens författare saknar 
möjlighet att redovisa etnicitet, erfarenhet, kön och ålder i den här studien då studien endast 
utgör en liten del av det totala materialet.  Endast delar i enkätsvaren som besvarade syftet 
analyserades vidare. 
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Datainsamling 

Enkäterna innehöll 30 påståenden varav fyra påståenden kunde utvecklas med frågan: Hur 
resonerade du när du besvarade ovanstående fråga med fritextsvar? (bilaga 2). Påståendena 
som kunde utvecklas med fritextsvar:  

Att vårda en döende patient är en lärorik erfarenhet. 
Jag är rädd för att bli vän med en döende patient. 
Jag skulle känna för att gå min väg om en patient faktiskt dör. 
Den döende patienten och hens familj bör ha ansvaret för de beslut som fattas. 

Utifrån enkätens fritextsvar har den här studiens författare sammanställt sitt resultat. 
Enkätens fri svar är framtagna av en forskargrupp vid Högskolan i Skövde (bilaga 2). 

Analys 

Kvalitativ innehållsanalys har använts för att identifiera variationer mellan likheter och 
skillnader i analysmaterialet. Kontexten kommer att utföras så att den svarar på syftet och 
från meningsenhet brytas ner till kondenserad meningsenhet därefter till kod och slutligen 
till underkategori (bilaga 3). Kondenserad meningsenhet innebär att svaret i meningsenheter 
under analysprocessen kommer att kortas ner för att texten ska bli lättare att hantera.  Textens 
essentiella innehåll kommer således att kvarstå. Därefter förses texten med koder. Kod 
innebär att forskaren namnger den kondenserade meningsenheten genom en kort beskrivning 
av textens sammanhang och till studiens syfte. Underkategorier arbetas fram utifrån likheter 
och skillnader på svar som sjuksköterskestudenterna har givit. När kategoriseringen är 
färdigt sammanförs underkategorier till kategorier för att finna en gemensam nämnare 
(Lundman & Hällgren Granheim, 2017). 

Studiens författare har först läst samtliga frågor och svar för att sätta sig in i enkätsvaren 
innan meningarna har kondenserats, kodats och kategoriserats.  Tolkning av enkätsvar kan 
ge olika koder och kategorier utifrån vem som tolkar texten. Resultatet grundar sig på 
sjuksköterskestudenternas svar. Citat har infogats i texten för att förtydliga 
sjuksköterskestudenters uppfattning kring att vårda patienter i ett palliativt skede.  Ingen 
jämförelse är gjord mellan erfarenhet, ålder, ursprung och lärosäte. (Lundman & Hällgren 
Granheim, 2017). 

Etiska överväganden 

Studien har av Regionala Etikprövningsnämnden i Göteborg blivit godkänd att genomföra 
studien (Dnr 426–08, T999-11). Vetenskapsrådet (2017) har skrivit ett dokument gällande 
forskningsetiska principer som skydd för individen. Individskyddskravet preciserar fyra 
huvudkrav, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet.  Samtyckeskravet uppfylldes då deltagarna godkände sin samverkan genom 
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att besvara enkäten. Därefter kodades deras svar för att värna om deras integritet där 
konfidentialitetskravet uppfylldes. För att uppfylla informationskravet fick informanterna 
information före varje datainsamling att sjuksköterskestudenten när som helst kunde avbryta 
deltagandet och att avbrottet inte skulle inverka på deras studieresultat eller kontakt med 
skolan (Carlson, 2017). Nyttjandekravet har följts genom att materialet till den här studien 
har hanterats med försiktighet och stor vördnad då materialet endast har varit i studiens 
författarens ägo. Materialet har aldrig lämnats utanför vårt synhåll när studiens författare 
gemensamt har arbetat med materialet. 
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RESULTAT 

Författarnas ställda fråga till materialet är: Vad är sjuksköterskestudenters uppfattning 
gällande mötet med patienter i ett palliativt skede? Genom att analysera materialet 
identifierades två kategorier och tre underkategorier (tabell 3). 

Som förtydligande vill studiens författare klargöra att informanter är de 
sjuksköterskestudenter som svarat på enkäter. Sjuksköterskestudenter är 
sjuksköterskestudenter som informanter och studiens författare benämner som en generell 
term för sjuksköterskestudenter. 

Tabell 1 

Kategori Sjuksköterskestudenters kunskap och 
erfarenhet. 

Att vara etiskt korrekt genom att visa 
empati vid vård i livets slut. 

Under- 
kategori 

Sjuksköterskestudenters möte med 
döden.  

När döden närmar sig och känslorna 
tar över. 

Sjuksköterskestudenters tankar kring 
palliativ vård. 

 

Sjuksköterskestudenters kunskap och erfarenhet.   

Sjuksköterskestudenters kunskap och erfarenhet handlar om vilken teoretisk utbildning och 
praktisk handledning sjuksköterskestudenterna erbjuds under utbildningen till sjuksköterska 
fram till termin tre.  Kunskap får sjuksköterskestudenterna genom både praktiskt arbete och 
teoretisk utbildning och erfarenhet. Utbildningen behöver innehålla både möte med döden, 
stöd till sjuksköterskestudenten, reflektioner och att vara professionell i sin profession. För 
att kunna ge trygghet till en svårt sjuk och döende patient i livets sista tid behöver 
sjuksköterskestudenten både enskilt och tillsammans med handledare funderat över och 
bearbetat sina egna tankar och känslor kring död och döende processen. 
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Sjuksköterskestudenters möte med döden 

En bristfällig utbildning eller kunskap leder till osäkerhet kring hur sjuksköterskestudenten 
ska bete sig i möten med döden. Ett flertal av informanterna påtalar att de saknar både 
utbildning och erfarenhet inom den palliativa vården. Informanterna tar även upp att de 
aldrig varit med om eller sett någon som dör eller har dött men säger sig tro att bemötandet 
och behandlingen kring döende patienter kan ge dem mycket tillbaka.  

Jag tror det är väldigt nyttigt för oss som studenter att träffa en döende patient. 

Informanterna tar upp i sina svar om vikten av att kunna ge en god omvårdnad till både den 
döende patienten och till patientens närstående. Därför anser informanterna att 
sjuksköterskestudenten behöver erbjudas stöd och möjlighet till att träna på sitt bemötande 
och den speciella omvårdnad som krävs i ett palliativt skede under sin studietid.  

Att träffa en människa som är i slutet av sitt liv är lärorikt på många sätt, främst då 
värderingen och livets mening framstår insiktsfullt sedan även genom att observera 
de patofysiologiska effekterna av eventuella sjukdomar eller trauman. 

När döden närmar sig och känslorna tar över 

Informanterna uppger sig vara positivt inställda till att möta patienter i ett palliativt skede. 
Flera av informanterna tar upp tankar kring att inte veta om de skulle våga vara kvar i ett 
rum när patienten dör på grund av sin egen osäkerhet. Vidare beskrivs rädsla kring hantering 
av känslor och sorg relaterat till palliativ vård. Exempelvis att gråta inför anhöriga och rädsla 
för att ta med sig sorgen och döden hem när de slutar för dagen.  

Första gången jag var med när en äldre patient gick bort fick jag själv väldigt starka 
känslor och (det?) fick mig att gråta och då gick jag min väg. Nu har jag inte detta 
behov men om en dag jag känner för det så kommer jag att göra de. 

Att möta döden uppfattas som känslosamt av informanterna och det tror att det kan vara 
samma för vårdpersonal och anhöriga. Informanterna menar att patienter i ett palliativt skede 
reflekterar mycket över sitt liv. Informanterna anser att handledning är viktigt för att som 
sjuksköterska kunna bemöta svåra frågor utan att sjuksköterskestudenten känner sig 
obekväm. För att kunna bemöta svåra frågor anser informanterna att handledning krävs i 
svåra situationer. 

Egen upplevelse av döden spelar roll i mötet med döden….  

Medmänskligheten och känsla av personligt ansvar gör att informanterna tror att de kommer 
välja att stanna kvar hos den döende patienten. Att vara rädd för nya saker är naturligt och 
att stanna kvar hos den döende är en vanesak tror informanterna. Döden kan bli för tungt och 
skapa skuldkänslor och rädslor. Informanterna påpekar även att individer med rädsla inför 
döden inte bör arbeta inom vården. Informanterna tror och hoppas att deras föreställning 
kring en döende patient är värre än verkligheten. Informanterna motiveras av sin 
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medvetenhet av att det är lätt att uppleva obehag inför något okänt. Majoriteten uttrycker 
därför en förhoppning om att ett dödsfall upplevs mindre skrämmande efter att dödsfallet 
har erfarits. 

 Man möter sina egna rädslor och lär sig att hantera dem bättre…. 

Sjuksköterskestudenters tankar kring palliativ vård 

Informanternas förhållningssätt till död och döende handlar till stor del om vilka tankar 
sjuksköterskestudenten har till palliativ vård. Informanterna beskriver att förhållningssätt 
inte endast är något känslomässigt utan inkluderar även förmåga att utföra 
omvårdnadsarbete. Informanterna anser eller tror att ett gott förhållningssätt ger trygghet i 
sig själv och till sin kommande profession. Därför tror informanterna att ett bra 
förhållningssätt ger dem styrka att hantera starka känslor som kan upplevas vid vård av 
patienter i ett palliativt skede.   

Jag anser att alla människor har något att ge. En döende person har ofta insikt på 
ett annat sätt. Det kan vara berikande att skapa en relation med någon som kommit 
så nära döden, livet får en ny innebörd. 

Informanterna menade även att skapa en relation med patienten i form av en vänskap kan 
vara bra för att stärka patientens förtroende till vårdpersonalen. Dock ville informanterna 
förtydliga att ordet vän kan vara fel definition. Informanter anser eller tror att en relation 
mellan sjuksköterskan och patient kan göra att patienten får känna trygghet i livets slutskede. 

Att bli vän med patienten kan vara bra för han/henne för att stärka den personen och 
för att skapa förtroende. Då är det inte läge att vara rädd som ssk. 

Att vara etiskt korrekt genom att visa empati vid vård i livets slut  

Informanterna anser att patientens autonomi är viktig och att patientens sista tid i livet ska 
bestå av hens självbestämmande, oavsett hur lång tid patienten har kvar i livet. Under 
patientens sista tid i livet bör alla som hjälper patienten och dennes anhöriga så långt det är 
möjligt följa patienten och de anhörigas önskemål angående hur de vill tillbringa den sista 
tiden i livet. Det kan då ge den svårt sjuke och döende patienten lättare att finna ro. Patientens 
integritet och autonomi ska beaktas under hela processen. Informanterna uppger att de tror 
att det kan vara svårt att inte bära med sig patientens lidande och sorger. Ett flertal 
informanter anser att de måste lära sig att koppla bort patienterna efter arbetspassets slut. Att 
koppla bort patienten efter arbetspassets slut anser några av informanterna innebär en risk 
för att sjuksköterskan ska förlora sin empatiska förmåga, något som vissa av informanterna 
var rädda för att göra. Informanternas rädslor visar på att sjuksköterskestudenter är i behov 
av stöd både under teoretisk och praktisk utbildning.  

Det är ändå personers sista tid i livet, det sista patienten får bestämma och det tycker 
jag att man bör acceptera och gör det bästa av situationen. 
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Under studierna till sjuksköterska anser informanterna att ett annat förhållningssätt till 
existentiella frågor har erhållits. Flera av informanterna delger att de gärna har en närmare 
relation med en döende patient. Informanterna upplever sig kunna dra nytta av att under 
utbildningen ha lärt sig vårda svårt sjuka och döende patienter. Att vårda svårt sjuka och 
döende patienter tror informanten kan ge en större ödmjukhet inför livet. Informanterna 
tycker att sjuksköterskestudenter behöver få lära sig förstå och inse skillnaden på vad som 
är informanternas känslor och vad som är patientens känslor. 

Informanter beskriver att både sjuksköterskan och sjuksköterskestudenten behöver tänka 
över sitt kroppsspråk, genom att tänka på hur vi beter oss. Informanterna menar att både 
sjuksköterskestudenten och sjuksköterskan kan överföra känslor omedvetet till patienten. 
Överföringen till patienten sker genom kroppsspråk, gester och ansiktsmimik. Genom att 
vara så nära som möjligt den döende personen visar vårdpersonalen och 
sjuksköterskestudenten den sjuke sina empatiska förmågor. Samtidigt som 
sjuksköterskestudenten har en god relation med patienten och hens närstående menar 
informanterna. En god relation till anhöriga är betydelsefull för samtliga inblandade som 
vårdar patienten uppger informanterna. En trygg sjuksköterska gör att patienten känner en 
ökad trygghet inför den sista tiden i livet tror informanter. Närhet till sjuksköterskan kan 
göra att patienten vågar öppna sig och prata om hur hen önskar sin sista tid i livet tror 
informanter.  

Jag som vårdare får tänka över min egen hållning för att kunna ge patienten bra 
vård och bemötande. 

I livets slutskede anser informanter att en fin relation mellan vårdpersonal och patient är en 
grundläggande rättighet för den döende patienten. Under patientens sista tid i livet kan den 
sjuke ha svårt att fatta egna beslut tror informanterna. Patienten kan då behöva hjälp och 
stöttning från en annan person. Den personen får då aldrig glömma bort att det är patientens 
uttalade önskemål som är det som ska prioriteras. Ibland behöver den sjuke bara hålla en 
hand för att känna sig bättre till mods och då lånar sjuksköterskestudenten gärna ut sin hand 
uppger en informant.  

Det är viktigt att inte undvika händelsen. Att vara närvarande för patienten... 

Närheten till patienten genom dagliga möten gör att informanterna gärna vill vara vän med 
patienten. Informanter menar att sjuksköterskan tillsammans med närstående ska ge patient 
den informationen som efterfrågas när patienten är mottaglig för informationen. Hur 
informationen lämnas ut beror på situationen samt patienten och närståendes förmåga att ta 
till sig information.  

God information bör ges till patienten och anhöriga ges bästa möjliga 
förutsättningar att ta det ansvaret. 
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Resultatsammanfattning 

Bristande erfarenhet av att möta och vårda patienter i ett palliativt skede leder till oförmåga 
i att våga möta patienterna. Sjuksköterskestudenter påverkas på olika sätt både professionellt 
och personligt i mötet med döden, upplevelsen kan vara både positiv och negativ anger 
informanterna. Informanterna kopplar döden till egna erfarenheter och är rädd att känslorna 
ska ta över.  Många informanter uttryckte att de inte visste, inte hade sett eller aldrig varit 
med om att vårda en döende patient. Informanterna tyckte att handledning, reflektioner och 
utbildning är betydelsefullt för att kunna bemöta patienter i ett palliativt skede utifrån en 
yrkesmässig profession redan under sjuksköterskeutbildningen. 

.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syfte med den här studien är att belysa sjuksköterskestudenters uppfattningar av att möta 
patienter i ett palliativt skede från tre högskolor och universitet i Sverige i termin tre.  
Informanterna identifierades med hjälp av lärosäte och termin tillhörighet. Informanterna 
blev tillfrågade om de var intresserade av att delta i studien genom att svara på enkätfrågor. 
Nackdelen med enkätfrågor är att de till skillnad från en intervjufråga inte går att ställa 
följdfrågor eller att förtydliga frågan om så önskas. En annan nackdel är förutbestämd 
tidsdisposition och att det är första gången som studiens författare har bearbetat enkätsvar. 
Fördelen är att forskaren kan ställa många frågor till en stor grupp på en kortare tid (Trost & 
Hultåker, 2016). 

Hade studien utförts som en intervjustudie hade resultatet kunnat se annorlunda ut beroende 
på att fler följdfrågor kunnat ge flera och mer uttömmande svar till studien (Trost & Hultåker, 
2016). Fördelen med enkäter framför intervjuer är att enkätfrågor går fortare att få svar på 
av en större grupp då inga följdfrågor kan ställas. Enkätfrågor är svårare att ställa då frågorna 
behöver vara mer exakt ställda. Vid en intervjufråga kan förtydliganden göras både från 
intervjuaren och från informanten. Vid en intervju får även intervjuaren ta del av 
kroppsspråk och mimik som kan vara väl så värdefull information (a.a). 

När en upplevelse ska beskrivas, anses en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats 
som lämplig (Lundman & Hällgren Granheim, 2017; Polit & Beck, 2012).  Informanterna 
har svarat på en enkät där en beskrivning av upplevelse efterfrågats. Enkätfrågorna är 
utformade av en forskargrupp på Högskolan i Skövde. Analysen har gjorts av studiens 
författare. Informanternas svar, som svarade till syftet har använts. Arbetet har även 
reviderats vid ett flertal tillfällen för att därefter startas upp på nytt och nu är resultatet en 
sammanfattande framväxt av enkätsvaren. Något som kan anses ge en hög trovärdighet för 
hur dataanalysen är utförd och hur innehållet har tolkats. Forskaren behöver redovisa 
trovärdigheten gällande resultat då det kan finnas flera sanningar beroende på vem det är 
som tolkar resultatet. 

Urvalet för studien kan anses vara representativt för den här studiens syfte. Informanterna 
som svarat på enkäten är sjuksköterskestudenter i termin tre från olika högskolor och 
universitet. Studiens författare saknar kunskap angående informanternas kön, ålder, etnicitet 
och tidigare vårderfarenheter, något som också kan påverka studiens resultat. 

Dataanalysen är genomförd enligt kvalitativ innehållsanalys med en latent metod och 
induktiv ansats, vilket är en vedertagen metod vid fritextsvar ur enkät.  Därefter har studiens 
författare både gemensamt och enskilt analyserat innehållet. Resultatet har sedan tolkats och 
jämförts. Urvalsmetoden kan dock ses som känslig, rent kvalitetsmässigt, då resultatet är 
framarbetat utifrån enkätens svar på ställda fritextfrågor och inte ifrån den här studiens 
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ställda syfte, samt studieförfattarens förmåga att tolka de nedskrivna svaren i förhållande till 
den här studiens ställda syfte (Polit & Beck, 2012). 

Möjligheten finns att tillfråga forskargruppen på Skövde högskola som sammanställt 
enkätfrågorna utifrån tidigare framkommit material. Studiens författare har då en möjlighet 
att tillfråga forskargruppen avseende giltighet gällande framarbetade kategorier som 
framarbetades under analysen. När så görs benämns frågeställningen som en validering med 
hjälp av experter. På grund av förutbestämd tidsdisposition kommer inte forskargruppen att 
hinna tillfrågas (Trost & Hultåker, 2016) 

Analysen har beskrivits i metodavsnittet och ett flertal citat från enkätstudien har redovisats 
i resultatet. Citaten ger konsumenten av texten en möjlighet att skapa egen uppfattning 
angående resultatets tillförlitlighet. Pedagogisk framställning av hur analysen har skett 
samtidigt som användning av citat ur informanternas svar stärker resultatets autenticitet. 
Dock går det alltid att ifrågasätta en kvalitativ studie då det är en upplevelse som beskrivs. I 
den här studien är det sjuksköterskestudenters uppfattning av att möta patienter i ett palliativt 
skede vilket blir en subjektiv tolkning av en verklig händelse. Studiens författare anser att 
resultatet kan ses som tillförlitligt då syftet är att beskriva sjuksköterskestudentens 
upplevelse. Tillförlitligheten gentemot framkomna data bör därför kunna anses som hög då 
studiens författare genom hela processen arbetat med att tolka informanternas svar genom 
korrekt hanterande av meningsenheter, noggrannhet gällande kodning och kategorisering 
genom hela processen (Rosberg, 2012). 

Studiens författare är medvetna om sin förförståelse och innan resultatet genomarbetas 
skrevs förförståelsen ned. Under analysen av data bortser studiens författare från sin 
förförståelse. Resultatet har sedan studerats i förhållande till den nedskrivna förförståelsen. 
Priebe och Landström (2012) menar att när författarna är medvetna om förförståelse samt 
kan redovisa sin förförståelse kan förförståelsen stärka studiens pålitlighet. Förförståelsen 
kan ge en djupare förståelse i ämnet och ge möjlighet till att finna ny kunskap. Svaren är fritt 
tolkade vilket gör att andra studier kan komma att finna andra kategorier än vad den här 
studiens författare har gjort. Studiens resultat har i vissa avseenden bekräftat den 
förförståelse som studiens författare har haft kring utbildningen gällande palliativ vård och 
vård i livets slutskede fram till termin tre. Studien ger dock ingen vidare vägledning om hur 
utbildningen i sin helhet förbereder studenten. Studieförfattarens förförståelse var att det 
hade önskats mer undervisning gällande palliativ vård innan de påbörjade sin första VFU. 

Studiens resultat kan anses vara överförbart till liknande grupper då informanterna 
representerar en homogen grupp med sjuksköterskestudenter. Dock finns en risk med att 
undersöka informanternas upplevelser då upplevelser är något personligt och unikt menar 
Dahlberg och Segesten (2010). Datamaterialet kommer därför att variera i större grad då 
uppfattningar och upplevelser aldrig kan ge exakt samma känsla hos några av informanterna 
utan är unik för varje deltagare (Dahlberg & Segesten, 2010). Däremot ökar överförbarheten 
till andra studier då det är informanternas personliga upplevelser av att vara deltagande vid 
vård i ett palliativt skede (Rosberg, 2012). Enkätens frågeställningar var tydligt ställda på de 
öppna frågorna och svarade till den här studiens syfte. Studiens författare har använt sig av 
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en induktiv ansats för att förutsättningslöst analysera enkätsvaren. För att sedan söka efter 
mönster, som därefter har tolkats och bildat kategorier och underkategorier. 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar på ett samband mellan erfarenhet, uppfattning och utbildning gällande 
informanternas användande av vissa begrepp till exempel vänskap och etik. Ett flertal av 
informanternas svar tyder på att vänskap och etik har samma innebörd för informanterna när 
det gäller deras förhållningssätt till patienten. Orsaken till att begreppen används olika av 
olika informanter anser studiens författare är, att med ökad utbildning kan informanterna 
omvandla sina upplevelser, känslor och sin informella kunskap till reell kunskap gällande 
omvårdnad och omvårdnadens förhållningssätt. Conte (2011) förklarar att sjuksköterskor 
som får utbildning i palliativ vård och i att hantera sorg blir bättre på att bemöta och 
tillgodose den palliativa patientgruppens behov.  

Studiens resultat visar att i vissa enkätsvar beskrivs hur informanterna tror att de kommer att 
reagera i mötet med patienter i ett palliativt skede. Resultatet har tolkats som att 
informanterna saknar framförallt erfarenhet men även till viss del kunskap. Informanterna 
som har kunskap och/eller erfarenhet beskriver händelsen mer ur ett etiskt förhållningssätt 
genom att ge förklaringar om att händelsen känns bra när en döende patient har förtroende 
för sjuksköterskestudenten. Då visar patienten att sjuksköterskestudenten har varit 
närvarande och empatisk menar informanten. Wiklund (2003) beskriver empati som att ge 
patienten stöd och trygghet i en svår situation Strang et al. (2014) anser att 
sjuksköterskestudenten ofta är oförberedd på att möta patienter i livets slut och att den 
situationen ofta är förknippat med ångest och oro hos sjuksköterskestudenten. Studiens 
författare har i resultatet sett att sjuksköterskestudenter som på grund av sin oro och 
okunskap riskerar att uppfattas som distanserad mot den döende patienten. Oro och okunskap 
riskerar då att påverka omvårdnaden som patienten är i behov av. Då finns även en risk för 
att sjuksköterskestudenten inte känner sig trygg i sin kommande yrkesprofession.  

Andersson, Salickiene och Rosengren (2016) har i sin studie tittat på nyutexaminerade 
sjuksköterskors upplevelser av att vårda döende patienter på en kirurgisk avdelning. I studien 
tycker Andersson et al. (2016) sig ha sett att det ser olika ut gällande sjuksköterskors 
förhållningssätt till patienten när det kommer till nyexaminerade sjuksköterskor. Något som 
kan bero på vid vilket lärosäte som sjuksköterskan har studerat. Något som den här studien 
varken kan bekräfta eller dementera då studiens författare inte vet vilka av svaren som 
kommer från de olika lärosätena.  

Resultaten utifrån enkätsvaren visar att sjuksköterskestudenter behöver stöd och 
handledning under utbildning för att känna sig trygg i sin roll och som blivande 
sjuksköterska i mötet med en patient i ett palliativt skede. Studiens informanter åskådliggör 
angelägenheten gällande att ha en pedagogisk handledare som stödjer 
sjuksköterskestudentens lärande (Ekeberg,  2009). James, Beattie, Shepherd, Armstrong och 
Wilkinson (2016) påvisar att handledarens stöd som ges under sjuksköterskestudentens VFU 
leder till ökat lärande hos sjuksköterskestudenten, något som styrks av Hilli, Melender, 
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Salmu och Jonsen (2014). Hilli et al. (2014) anser att sjuksköterskestudenter som stöttas 
under sin VFU ges en bättre förutsättning att utvecklas i sin egen takt. Något som kan vara 
en fördel då vissa sjuksköterskestudenter har mer kunskap och erfarenhet med sig inför sin 
utbildning till sjuksköterska, medan andra aldrig arbetat med vårdnära arbetsuppgifter anser 
studiens författare. Därför behöver stödet vara individanpassat till sjuksköterskestudentens 
kunskapsnivå. 

Många sjuksköterskestudenter upplever en potentiell skillnad mellan vad som behöver göras 
och vad sjuksköterskestudenten upplever sig klara av att göra för att hjälpa patienter i ett 
palliativt skede. Känslor av frustration, ångest och uppfattningen av brist på förberedelse är 
något som upplevs när sjuksköterskestudenten inte upplever sig klara av att vårda den svårt 
sjuke patienten. Att erbjuda stöd i psykiskt pressade situationer genom kontinuerliga samtal 
på arbetsplatsen kan vara en lindring för sjuksköterskan som vårdar svårt sjuka och döende 
patienter (Vårdhandboken, 2016). Den upplevelsen är något som ett flertal av 
sjuksköterskestudenterna upplevde när de ställs inför den reella situationen (Sadala & da 
Silva, 2009). Flera av informanterna anger att de är rädda för att uppleva döendet som en 
smärtsam upplevelse. För andra informanter resulterade upplevelsen i ett lärande, något som 
troligen berodde på att sjuksköterskestudenten klarade att övervinna sin egen rädsla av 
upplevelsen mellan att ge omsorg och svårigheterna som sjuksköterskestudenten upplevde 
under patientens döende process. Resultatet visar att vissa sjuksköterskestudenter upplever 
att de kunde finna en empatisk förmåga och bry sig om patienten i stället för sina egna 
rädslor. För andra sjuksköterskestudenter hindrade svårigheterna eventuella möjligheter att 
fungera effektivt tillsammans med svårt sjuka och döende patienter, vilket styrks av Wiklund 
(2003) där skillnaden mellan empati och medkänsla beskrivs. Något som resulterade i en 
upplevelse av oförmåga att hantera liknande situationer i framtiden. Ovanstående resultat 
stämmer väl överens med resultatet som framkommit i den här studien. 

Mok och Chiu (2004) har granskat olika aspekter av relationer mellan sjuksköterska och 
patient inom palliativ vård. I studien framkommer att en ömsesidig relation mellan 
sjuksköterska och patient kan utvecklas om båda parter är beredda att gå in i ett möte, vidare 
kan engagemanget som finns hos sjuksköterska och patient styra relationens djup (Wiechula, 
Conroy, Kitson, Marshall, Whitaker & Rasmussen, 2016). För att sjuksköterskestudenten 
ska kunna vara delaktig och stöttande gentemot patienten krävs att sjuksköterskestudenten 
själv har fått tillräckligt med stöd för att klara av att hjälpa patienten.  När patienten upplever 
sjuksköterskan som vårdande i sin attityd och handling utvecklas relationen till en tillitsfull 
relation och samhörighet mellan sjuksköterska och patient kan då upplevas (Wiechula et al., 
2016). 

Karlsson, Bergbom, von Post och Berg-Nordenberg (2004) beskriver i sin studie att patienter 
upplevde att sjuksköterskan inte brydde sig om patienten. Känslan kan uppstå när patienten 
upplevde att sjuksköterskan saknar omtanke om patienten. Enligt Karlsson et al. (2004) kan 
situationen tolkas som en upplevelse av att känna sig ignorerad och en känsla av utebliven 
vård. Studiens författare kan se att vissa likheter finns mellan informanternas upplevelse av 
att inte tro sig ha förmåga att ge den omvårdnad som patienten är i behov av och 
informanternas svar gällande deras rädslor av att inte klara av att närma sig den svårt sjuke 
och döende patienten. Idag är patienten en mycket påläst person som ibland vet mer om sina 



18 

 

rättigheter än vad sjuksköterskan har hunnit med att läsa in sig på. I palliativregistret som är 
öppet för allmänheten kan den sjuke samt hens anhöriga få veta alla sina rättigheter 
(Palliativregistret, 2017). 

Efter att ha studerat resultatet anser studiens författare att för att fler patienter ska ges 
möjlighet att styra över sin vård behövs mer tid läggas på undervisning gällande palliativ 
vård. Zhang et al. (2009) har sett att patienter som själv fick vara med och planera sin vård 
under livets sista tid, upplevde en betydligt högre livskvalitet. Den gruppen av patienter 
vårdades mindre ofta på sjukhus än patienter som inte var delaktiga i att utforma sin egen 
vård. Därför behöver fler högskolor och universitet lägga mer tid till utbildning gällande 
palliativ vård anser studiens författare. Det är viktigt för den nyligen examinerade 
sjuksköterskan att klara av att hantera sin stress i dessa situationer bekräftar Andersson et al. 
(2016). James (2013) har sett en kunskapsutveckling av att vårda patienter i livets slut och 
att sjuksköterskan i relation till att vårda patienter i livets slut blandar in sina egna känslor 
och erfarenheter. En ökad risk finns för att den nyligen examinerade sjuksköterskan ska 
utveckla stress, ångest och utbrändhet vilket i sin tur riskerar patienternas välmående 
(Andersson et al., 2016). Informanter beskriver att det är deras medmänsklighet som gör att 
sjuksköterskestudenten tror att de stannar kvar hos en döende eller svårt sjuk person. 
Studiens författares förhoppning är att sjuksköterskestudenten efter avklarad examen stannar 
kvar hos patienten för att det är vad patienten behöver.    

Att arbeta med patienter i ett palliativt skede kräver att sjuksköterskan har en utarbetad 
strategi för att föra svåra samtal (Friedrichsen & Strang, 2003; Socialstyrelsen, 2006). Att 
samtala med den döende patient kan upplevas som skrämmande anser flera av 
informanterna, därför behövs både stöd och samtalsövningar så att sjuksköterskestudenten 
får möjlighet att finna en egen samtalsstrategi som hen kan känna sig trygg med både under 
sina studier och efter examen. Deodhar (2016) anser att samtalet är något essentiellt när det 
kommer till medkännande vård, livslidande och sjukdomslidande gällande existentiella eller 
andliga frågor för att ge den sjuke ett gott stöd under livets sista tid. Deodhar (2016) menar 
att människan dör som hen har levt. Därför är det betydelsefullt att få hjälp att med att gå 
igenom sitt liv för att kunna få ett bra avslut på livet (Ternestedt et al, 2012). Här kan 
utbildningen stärka sjuksköterskestudenterna genom samtalsövningar och att viktiga och 
svåra samtal även får bli ett obligatoriskt moment under utbildningen. Som 
sjuksköterskestudent går det att läsa sig till en hel del kunskap. Ett svårt samtal tror studiens 
författare även behöver praktiseras för att upplevelsen och sjuksköterskestudentens egen 
reaktion på samtalet kan behöva analyseras, diskuteras och reflekteras om tillsammans med 
en erfaren handledare (Ekeberg, 2009). Informanterna har i sina svar tagit upp vikten av god 
handledning. Handledarens sätt att hantera svåra situationer är något som påverkar 
informanternas upplevelser i samband med att vårda döende patienter och deras anhöriga. 
En bra fråga att öppna ett svårt samtal med gällande palliativ vård är: Om du inte längre kan 
ta beslut för dig själv, vem skulle du då vilja föra din talan? Då har sjuksköterskan öppnat 
upp ett svårt samtal genom att låta patienten själv fundera över vem som patienten önskar 
att sjuksköterskan i första hand ska vända sig till med frågor när patienten inte längre kan 
svara för sig själv (Ternestedt, Österlind, Henoch, & Andershed, 2012). 
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Palliativ vård ska ses ur ett helhetsperspektiv anser Ek (2013). Det vill säga att som 
sjuksköterskestudent och sedan som sjuksköterska ska vi se den sjuke i sitt sammanhang och 
uppmärksamma samtliga behov rörande patientens existens. Studiens författare upplever att 
det krävs just en helhetssyn över patienters behov även gällande palliativ vård och vård i 
livets slutskede under utbildningstiden till sjuksköterska. Även närstående kommer att 
behöva psykologiskt, socialt och existentiellt stöd (Ek, 2013). Studiens resultat påvisar att 
vårdandet ger informanterna ett perspektiv och insikter om livet i sin helhet och om allas vår 
oundvikliga dödlighet. Informanterna tar endast till viss del upp anhörigas och närståendes 
behov och önskningar. 

Lagen säger att Sveriges befolkning ska ges tillgång till och erbjudas hälso- och sjukvård 
som är av god kvalitet och som verkar för jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet 
(Regeringskansliet, 2015). Risken finns för att sjukvården får en ojämlikhet, angående vård 
i livets slutskede om utbildningen rörande palliativ vård och vård i livets slutskede skiljer 
sig alltför mycket mellan olika lärosäten. I SFS 2017: 30 beskrivs att hälso- och sjukvården 
ska utformas efter patientens eget behov och verka för patientens autonomi och integritet. 
Vilket innebär att som sjuksköterska kan hen träffa den patientgruppen på många olika 
arbetsplatser. För att sjuksköterskan ska kunna uppfylla sin skyldighet gentemot patientens 
och hens anhörigas rättighet så behöver utbildningen kvalitetssäkras gällande den döende 
patientens vård och omvårdnad under utbildningen till sjuksköterska (Palliativregistret, 
2017). Som sjuksköterska behöver sjuksköterskan kunna vårda och bedöma patientens 
omvårdnadsbehov för att kunna tillgodose patientens rätt till en god död. Rätten till en god 
död är en av de högst prioriterade rättigheterna inom vården (SOU, 2001:6). 

I flera av enkätsvaren kan studiens författare läsa; vet inte eller har aldrig varit med som svar 
på enkätfrågorna. Informanternas svar kan vara en indikation på att det saknas både 
erfarenhet och kunskap hos termin tre sjuksköterskestudenter. Informanterna tar upp känslor 
som oro och ovisshet kring hur sjuksköterskestudenterna ska klara av att hantera känslor 
som uppstår i möten med döden. Vårdhandboken (2016) tar upp vikten av att ha kunskap 
och insikt gällande sina egna känslor men även att sjuksköterskan behöver ha insikt och 
kunna acceptera att alla frågor som ställs inte kan besvaras eller att alla problem inte går att 
lösa. Studiens författare vill poängtera att när den färdiga sjuksköterskan kommer ut i 
arbetslivet är hen i stort behov av både kunskap och erfarenhet gällande palliativ vård. 
Sjuksköterskan kan möta den döende patienten och dess anhöriga överallt i vårdkedjan. 
Därav anser studiens författare att det är betydelsefullt att belysa behovet av att 
grundutbildningen till sjuksköterska lägger en större vikt vid vård i livets slutskede för 
landets alla sjuksköterskestudenter. Att tidigt i utbildningen få bekanta sig med den här 
patientgruppen kommer att göra att sjuksköterskan upplever sig tryggare. Sjuksköterskans 
trygghet är något som kommer patienten och hens närstående till gagn. 

Konklusion 

Studien belyser sjuksköterskestudenters uppfattning av att möta patienter i ett palliativt 
skede. Erfarenheter kan vara både positiva och negativa. Att kunna vårda svårt sjuka och 
döende patienter är något som förväntas av sjuksköterskor oavsett arbetsplats. Tidigare 
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studier visar på att sjuksköterskestudenter behöver stöd för att kunna vårda den 
patientgruppen då vissa känslor relaterade till vård i livets slutskede och palliativ vård kan 
väcka starka känslor hos sjuksköterskestudenten. För att patienten ska få den omvårdnad 
som hen önskar och är i behov av behövs en ökad kunskap i ämnet för 
sjuksköterskestudenter. Förståelse från handledaren under sjuksköterskestudentens VFU 
behövs angående varför sjuksköterskestudenter kan uppleva att det är svårt att vårda och att 
skapa en vårdande relation tillsammans med döende patienter.  Studien kan vara 
samhällsnyttig då studiens resultat kan ligga till underlag för att forma utbildningen om 
palliativ vård för sjuksköterskestudenter. Något som kan leda till att nyexaminerade 
sjuksköterskor känner sig mer trygga i sin nya profession. För att sjuksköterskeutbildningen 
ska kunna möta dagens krav på omvårdnad kommer högskolor och universitet att behöva se 
över hur dagens utbildning ser ut. Stämmer utbildningen med dagens efterfrågan på 
sjuksköterskors kunskap. För att nå målet till en sjuksköterskeexamen behövs både teoretisk 
kunskap och klinisk träning. 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

På grund av informanternas svar kan författarna se att utbildning kring död och döende är 
ett angeläget ämne som hittills inte diskuteras tillräckligt under utbildningen baserat på 
enkätsvaren. Rätten till en god död är en av regeringens högst prioriterade rättigheter inom 
vården (SOU 2001:6).  

För att som sjuksköterskestudent och därefter som sjuksköterska ska kunna känna sig trygg 
med att vårda svårt sjuka och stödja hens närstående på ett bra sätt behöver 
sjuksköterskestudenten erbjudas tillfälle till reflektion och bearbetning av sina egna känslor 
kring död och döende under utbildningen. 

Hur har sjuksköterskestudenten upplevt att det är när det kommer till att vårda svårt sjuka 
och döende tidigt i sin utbildning? Har upplevelsen varit annorlunda för 
sjuksköterskestudenter som fått den formella utbildningen angående vad som sker med 
människan när den palliativa fasen inleds innan sjuksköterskestudenten går ut på sin första 
VFU gentemot sjuksköterskestudenter som inte fått den kunskapen? 

Uppsatsens författare föreslår att vidare forskning sker i ämnet. 
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Bilaga 1 

Uppgifterna är hämtade från respektive skolas hemsida och beskriver antalet veckor som 
sjuksköterskestudenter har VFU under sin utbildning.  

 

Gävle Röda korset Umeå Mälardalens Borås 

27 v 33 v 32 v 31v 24v 

 

  



 

 

Bilaga 2. 

Frommelts attitydskala vid vård av döende patienter   

Syftet med formuläret är att lära mer om hur vårdpersonal känner i vissa situationer med 
patienter. Alla påståenden i formuläret beskriver vården av döende patienter och/eller 
hans/hennes närstående. Påståenden som beskriver en situation med en döende person gäller 
patienter som är i livets slutskede, och som har sex månader eller mindre kvar att leva. Var 
vänlig och markera det påstående som bäst överensstämmer med dina känslor om den situation 
som presenteras. Det är viktigt att du besvarar alla 30 påståenden i formuläret.    
1. Att vårda en döende patient är en lärorik erfarenhet   

  

  

 Hur resonerade du när du besvarade ovanstående fråga?  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

2. Döden är inte det värsta som kan hända en människa  

  

   

  

  

Instämmer		inte	
alls			
		 		

Varken	
eller		

		
		
		

Instämmer	
helt		

		

Instämmer		inte	
alls			
		 		

Varken	eller				
		
		

Instämmer	
helt		

		



 

 

3. Jag skulle känna mig obekväm att behöva samtala med en döende patient om den 
förestående döden  

  

	    

  

4. Stöd till patientens familj bör fortsätta även efter dödsfallet  

   

    
5. Jag skulle inte vilja ta hand om vården av en döende patient  

  

    
6. Sjuksköterskan eller undersköterskan bör inte vara den som talar om döden med en 

döende patient  

  

    

7. Den tid som krävs att vårda en döende frustrerar mig   

  

	    

   

Instämmer		inte	
alls			
		 		

Varken	
eller		

		
		
		

Instämmer	
helt		

		

Instämmer		inte	
alls			
		 		

Varken	
eller		

		
		
		

Instämmer	
helt		

		

Instämmer		inte	
alls			
		 		

Varken	
eller		

		
		
		

Instämmer	
helt		

		

Instämmer		inte	
alls			
		 		

Varken	
eller		

		
		
		

Instämmer	
helt		

		

Instämmer		inte	
alls			
		 		

Varken	
eller		

		
		
		

Instämmer	
helt		

		



 

 

8. Jag skulle bli upprörd om den döende patienten jag vårdade gav upp hoppet om att bli 
bättre  

  

	    

  

9. Det är svårt att skapa en nära relation med närstående till en döende patient   

  

 

    
10. Det finns tillfällen då döden välkomnas av den döende patienten  

  

     
11. När en patient frågar; ‘‘Är jag döende?’’, vill jag hellre prata om något positivt  

  

 

   

   

  

  

 

Instämmer		inte	
alls			
		 		

Varken	
eller		

		
		
		

Instämmer	
helt		

		

Instämmer		inte	
alls			
		 		

Varken	
eller		

		
		
		

Instämmer	
helt		

		

Instämmer		inte	
alls			
		 		

Varken	
eller		

		
		
		

Instämmer	
helt		

		

Instämmer		inte	
alls			
		 		

Varken	eller				
		
		

Instämmer	
helt		

		



 

 

12. Familjen bör involveras i den fysiska vården av en döende patient  

  

     
13. Jag hoppas att patienter jag vårdar dör när jag inte är närvarande  

  

    
14. Jag är rädd för att bli vän med en döende patient  

  

    

Hur resonerade du när du besvarade ovanstående fråga?  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

   

  

   

  

Instämmer		inte	
alls			
		 		

Varken	
eller		

		
		
		

Instämmer	
helt		

		

Instämmer		inte	
alls			
		 		

Varken	
eller		

		
		
		

Instämmer	
helt		

		

Instämmer		inte	
alls			
		 		

Varken	
eller		

		
		
		

Instämmer	
helt		

		



 

 

  
15. Jag skulle känna för att gå min väg om en patient faktiskt dör  

   

	    

  

Hur resonerade du när du besvarade ovanstående fråga?  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

   

16. Familjen behöver känslomässigt stöd för att kunna acceptera beteendeförändringar hos 
den döende patienten  

  

    

  

17. När en patient närmar sig döden bör vårdarens engagemang i honom eller henne upphöra  

  

    

Instämmer		inte	
alls			
		 		

Varken	
eller		

		
		
		

Instämmer	
helt		

		

Instämmer		inte	
alls			
		 		

Varken	
eller		

		
		
		

Instämmer	
helt		

		

Instämmer		inte	
alls			
		 		

Varken	
eller		

		
		
		

Instämmer	
helt		

		



 

 

18. Familjen bör uppmuntras att hjälpa den döende att göra det bästa av hans/hennes sista tid 
i livet  

  

  

19. Den döende patienten bör inte vara tillåten att fatta beslut angående hans/hennes fysiska 
vård   

  

	    

  

  

20. Familjen bör upprätthålla en så normal miljö som möjligt för den döende 
familjemedlemmen  

  

     
21. Det är värdefullt för den döende patienten att sätta ord på sina känslor  

  

 

    
22. Vårdandet inkluderar även den döende patientens närstående  

  

    

   

Instämmer		inte	
alls			
		 		

Varken	
eller		

		
		
		

Instämmer	
helt		

		

Instämmer		inte	
alls			
		 		

Varken	
eller		

		
		
		

Instämmer	
helt		

		

Instämmer		inte	
alls			
		 		

Varken	
eller		

		
		
		

Instämmer	
helt		

		

Instämmer		inte	
alls			
		 		

Varken	
eller		

		
		
		

Instämmer	
helt		

		

Instämmer		inte	
alls			
		 		

Varken	
eller		

		
		
		

Instämmer	
helt		

		



 

 

  

  
23. Vårdarna bör låta den döende patienten ha flexibla besökstider  

  

    
24. Den döende patienten och hans/hennes familj bör ha ansvaret för de beslut som ska fattas  

  

	  
  

Hur resonerade du när du besvarade ovanstående fråga?  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

  

25. I vården av döende patienter är beroende av smärtstillande läkemedel ett problem   

  

    

Instämmer		inte	
alls			
		 		

Varken	
eller		

		
		
		

Instämmer	
helt		

		

Instämmer		inte	
alls			
		 		

Varken	
eller		

		
		
		

Instämmer	
helt		

		

Instämmer		inte	
alls			
		 		

Varken	
eller		

		
		
		

Instämmer	
helt		

		



 

 

26. Jag skulle känna mig obekväm om jag kom in på rummet till en patient i livets slutskede 
och fann honom/henne gråtande  

  

   

  

27. Döende patienter bör få ärliga svar angående sitt tillstånd  

  

     

  

28. Att undervisa närstående om döden och döendet är inte ett omvårdnadsansvar  

  

    

29. Familjemedlemmar som är i närheten av den döende patienten stör ofta det 
professionella arbetet med patienterna   

  

     
30. Det är möjligt för sjuksköterskor och undersköterskor att hjälpa patienterna att förbereda 

sig inför döden   

  

	    

	 

Instämmer		inte	
alls			
		 		

Varken	
eller		

		
		
		

Instämmer	
helt		

		

Instämmer		inte	
alls			
		 		

Varken	
eller		

		
		
		

Instämmer	
helt		

		

Instämmer		inte	
alls			
		 		

Varken	
eller		

		
		
		

Instämmer	
helt		

		

Instämmer		inte	
alls			
		 		

Varken	
eller		

		
		
		

Instämmer	
helt		

		

Instämmer		inte	
alls			
		 		

Varken	
eller		

		
		
		

Instämmer	
helt		
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Bilaga 3. 

Exempel på Kodning och Kategorisering enligt Lundman och Hällgren Granheim (2017) 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet
. 

Kod. Underkategori. Kategori. 

Att vårda en 
döende ger ett 
perspektiv på 
livet. Det är ett 
vårdande som 
kräver mycket 
respekt för 
samtliga parter. 

Att vårda en 
döende ger 
perspektiv på 
livet 

Att vårda 
döende 

 Att vara etiskt korrekt 
genom att visa empati 
vid vård i livets slut 

Att möta en 
döende patient 
kräver 
stabilitet både 
som person 
och profession 

Att möta 
döden kräver 
stabilitet från 
person och 
profession. 

Att möta 
död 
kräver 
stabilitet. 

Sjuksköterskestudent
ers tankar kring 
palliativ vård.  

 

Sjuksköterske-
studenters kunskap 
och erfarenhet. 

Att man skall 
respektera den 
döendes beslut 
samtidigt som 
närstående kan 
hjälpa 
patienten i 
jobbiga val. 

Respektera 
döendes 
beslut med 
hjälp av 
närstående. 

Respekt 
med 
hjälp av 
när-
stående. 

 Att vara etiskt korrekt 
genom att visa empati 
vid vård i livets slut 

 


