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___________________________________________________________________________ 

Bakgrund: Sjuksköterskor har en mängd olika ansvarsområden och kan i det kliniska 

arbetet stöta på situationer som är känslomässigt laddade, varav en är vårdandet av döende 

patienter. Döden och döendet i relation till omvårdnaden av patienter kan leda till svåra 

känslor som påverkar sjuksköterskor negativt. Copingstrategier är metoder för att hantera 

stress och ångest och kan i detta fall verka för att motverka compassion fatigue, vilket kan 

gå ut över den vårdande relationen mellan sjuksköterska och patient. Syfte: Att beskriva 

copingstrategier för sjuksköterskor i relation till mötet med döden inom sjukvården. 

Metod: Den valda metoden var en litteraturbaserad studie med kvalitativ ansats med 12  

artiklar som analyserats med en metod av Friberg. Resultat: Fyra teman av 

copingstrategier framkom; att tro, att söka stöd från kollegor, att bibehålla professionell 

distans och acceptans. Konklusion: Att ha någon form av copingstrategi visade sig vara av 

stor vikt för de flesta sjuksköterskor när det kom till att hantera döendet och döden av 

patienter inom deras yrke 
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___________________________________________________________________________ 

Background: Nurses have a number of different areas of responsibility and can in the 

clinical work face situations that are emotionally charged, one of which is the caring for 

dying patients. Death and dying in relation to caring for patients can lead to difficult 

feeling which negatively affect nurses. Coping strategies are methods for handling stress 

and anxiety and can in this case work to counteract compassion fatigue, which can 

jeopardize the caring relationship between nurse and patient. Purpose: The purpose was to 

describe coping strategies for nurses in relation to facing death in health care. Method: 

The chosen method was a literary based study with a qualitative approach using 12 articles 

analysed with a method described by Friberg. Results: Four themes of coping strategies 

emerged; using faith, using support from colleagues, maintaining a professional distance, 

and acceptance. Conclusion: Having some form of coping strategy was deemed important 

for most nurses in the studies used for dealing with death and dying of patients in their line 

of work.  
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INLEDNING 

Döden är en oundviklig del av livet som kan inträffa när som helst under en människas 

livstid. Den kan komma oväntat och snabbt eller vara resultatet av en längre tids sjukdom 

där döden är sedan länge förväntad. Alla har sin egna personliga relation och erfarenhet 

kring döden och hur känslorna kring det hanteras. Sjuksköterskor är en yrkesgrupp som 

ofta kommer i mer kontakt med döden än de flesta andra yrken. För sjuksköterskor som 

upplever obehag eller rent av rädsla för att möta döden hos patienter kan det påverka deras 

förmåga att ge en adekvat vård till de som är i behov av det. Detta kan uppstå i form av 

något som kallas compassion fatigue, som negativt påverkar den vårdande relationen 

mellan sjuksköterskor och deras patienter. För att sjuksköterskor ska kunna ha ett väl 

fungerande yrkesliv men också ha ett fungerande privatliv är det viktigt att kunna hantera 

de känslor som uppstår i samband med döden på ett sätt som fungerar för dem. Kan 

sjuksköterskor inte uppnå detta är det möjligt att det kan gå ut över inte bara omvårdnaden 

av patienter utan även över privatlivet. Coping och copingstrategier kan tillämpas för att 

hjälpa sjuksköterskor hantera svåra känslor kring döden och döendet.  

BAKGRUND 

Sjuksköterskans professionella ansvar 

Enligt International Council of Nurses (ICN) etiska kod är sjuksköterskans fyra 

grundläggande ansvarsområden följande: att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa 

hälsa, samt lindra lidande (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). En av de fyra koder som 

ingår bland ICN:s etiska koder beskriver hur en av sjuksköterskans flera ansvar bland 

annat består av att se till att sjuksköterskan själv sköter sin egen hälsa så att inte förmågan 

att ge god vård till sina patienter sätts på spel. I en annan av ICN:s koder står det  att 

sjuksköterskans huvudsakliga professionella ansvar i första hand är riktat till människor 

som behöver vård (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014, s. 2).  

I Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska beskrivs det att legitimerade 

sjuksköterskor besitter ett personligt ansvar när det kommer till att utöva sina yrken. Det 

innefattar ett ansvar för att kontinuerligt analysera både styrkor och svagheter i den egna 

professionella kompetensen, och att även ständigt förbättra och fördjupa sin 

yrkeskompetens. Detta ska ske utifrån forskning och ett kritiskt och medvetet 

tillvägagångssätt (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017, s. 4). Eftersom det är omöjligt att 

förhindra att dödsfall sker är det därför viktigt för sjuksköterskor att ha bra metoder för att 

hantera sina känslor som uppstår i samband med en patient som är på väg att, eller redan 

har, avlidit, menar Bailey, Murphy och Porock (2011).  
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Sjuksköterskan och döden  

I det kliniska arbetet kan sjuksköterskor ofta komma att stöta på situationer som är svåra 

och känslomässigt laddade, däribland det förlängda lidandet och slutligen döden hos en 

patient. Det finns forskning som visar på att sjuksköterskor som vårdat patienter i livets 

slutskede kan uppleva en positiv utveckling både på det professionella och det personliga 

planet som resultat av upplevelsen. Dock kan även känslor som ångest, sorg, känslor av 

hjälplöshet, frustration samt en upplevelse av att de saknar förmåga att hantera en patients 

död på ett bra sätt uppstå (Zheng, Lee, & Bloom, 2018). Personliga erfarenheter av döden 

kan påverka hur pass väl sjuksköterskor kan hantera mötet med döden i sin profession, där 

oupplösta problem kan vara en bidragande faktor till svårigheter med att hantera döden i 

det professionella yrkeslivet (Wilson & Kirshbaum, 2011).  

Palliativ vård kan beskrivas som hälso- och sjukvård i avsikt att minska lidande och främja 

livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig skada eller sjukdom. En god palliativ 

vård utgår från fyra hörnstenar: symtomlindring, multiprofessionellt arbete, samarbete, 

samt kommunikation och stöd till närstående (Socialstyrelsen, 2013).  Zheng, et al. (2018) 

beskriver att det för många sjuksköterskor är svårt att hantera döden hos sina patienter och 

det arbete som finns omkring, bland annat omvårdnadsarbetet runt patienten. Att möta 

anhöriga till patienter som är döende eller har avlidit kan också upplevas som svårt. För 

sjuksköterskor som saknar strategier för att hantera mötet med döden leder det inte bara till 

bland annat ökad risk för utbrändhet och minskad trivsel på arbetet, utan även en negativ 

påverkan på sjuksköterskors förmåga att ge en adekvat vård, menar Zheng, et al. (2018). 

Även Bailey, et al. (2011) belyser vikten av att sjuksköterskor får chans att utveckla 

metoder för att hantera svåra och påfrestande känslor relaterade till att vårda svårt sjuka 

och döende människor, dels för sjuksköterskans eget välmående men även för att inte 

relationen mellan patient och vårdare ska bli lidande. I en studie av Peters, et al. (2013) 

fanns en koppling mellan sjuksköterskors obehagskänslor inför döden och inställning inför 

att vårda döende patienter där resultatet var att ju högre obehagskänslor sjuksköterskorna 

upplevde, desto mer negativt inställda kände de sig inför att vårda en döende patient.  

Vårdande 

Socialstyrelsen (SOSFS, 1993:17) beskriver att syftet med omvårdnad är att bygga upp 

hälsa, förekomma sjukdom och ohälsa, återuppbygga hälsa utifrån patientens individuella 

möjligheter och behov, minska lidande, och förse patienten med en möjlighet till en god 

död.  

Enligt Wiklund (2003) är det i det mellanmänskliga samspelet som individer växer som 

människor. Av denna anledning är förhållandet mellan sjuksköterskor och patienter en 

viktig del av vårdandet. I en vårdande relation formas ett utrymme för utveckling av den 

orsaken att patienter får tillfälle att formulera inte bara begär, utan även behov och 

problem. En fungerande vårdrelation är av denna anledning en förutsättning för en 

fungerande vårdprocess, utan den krymper vårdandet till att handla om utförandet av 

arbetsuppgifter. Meningen med vårdandet är att stötta patienters tillväxtprocess och att i 
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det ideala vårdandet är patienter och sjuksköterskors målsättning detsamma. En 

vårdrelation per definition är dock att upfattas som asymmetrisk eftersom sjuksköterskor 

befinner sig i en maktposition i relation till patienter. Det är viktigt för sjuksköterskor att 

därför ägna en tanke åt sin egen makt, på vilket sätt den används, och hur den ser ut. Det är 

viktigt att använda denna makt till att främja patienters hälsa. En vårdande relation 

innefattar en ömsesidighet patienter och sjuksköterskor emellan. Det betyder att 

sjuksköterskor behöver vara åtkomlig för patienter och stå dem till tjänst, medan patienter 

tar emot erbjudandet och inbjuder sjuksköterskor till deras värld. Att möta patienter på ett 

sätt som inte kränker deras värdighet är viktigt (Wiklund, 2003). Vad som bör vara 

summan av den vårdande relationen är att den existerar mellan två människor på en 

mellanmänsklig nivå, och inte att en av dessa parter besitter makt över den andra i form av 

sin yrkesfunktion och kunnande (Wiklund, 2003).  

Compassion fatigue 

Att möta lidande och döende patienter kan hos sjuksköterskor, vars uppgift är att möta 

patientens behov, leda till ett tillstånd av compassion fatigue. Compassion fatigue kan ses 

särskilt hos sjuksköterskor inom onkologi, pediatrik, och även inom palliativ vård. Det kan 

beskrivas som en fysisk och psykisk reaktion som yttrar sig i bland annat en känsla av 

ångest och en allt mer tilltagande trötthet framkallat av en upprepad empatisk respons på 

lidande hos patienter (Vidette, 2013). Det kan även beskrivas som att sjuksköterskor 

internaliserar och absorberar patientens känslor och lidande utan att sedan få något utlopp 

för de här känslorna för egen del (Melvin, 2012). Enligt Vidette (2013) är compassion 

fatigue sprunget ur relationen till andra och manifesteras hos sjuksköterskor när de vårdar 

en patient som lider av någon form av fysisk eller psykisk ångest eller trauma, och att detta 

påverkar sjuksköterskor negativt.  

När sjuksköterskor kommer nära patienter som sedan går bort kan detta leda till en 

överväldigande känsla av sorg och förlust som kan växa och sedan manifestera i en 

oförmåga att förse patienter med en medkännande omvårdnad (Houck, 2014). För att 

motverka att compassion fatigue uppstår hos sjuksköterskor finns det enligt Aycock och 

Boyle (2009) ansvar som behöver tas både på en organisatorisk och personlig nivå. Vad 

gäller den organisatoriska nivån kan det röra sig om att ge tid och tillfälle för att uttrycka 

sorg. Detta med hjälp av exempelvis meditationsområden, böcker, och minnesceremonier. 

Att erbjuda utbildning om sorgteorier, compassion fatigue, vård vid livets slut och 

kommunikation beskrivs också som viktigt. Det personliga ansvaret hos sjuksköterskor kan 

enligt Aycock och Boyle (2009) verka genom att de förväntas söka hjälp när det är 

nödvändigt, bibehålla den fysiska hälsan, utveckla en lämplig balans mellan arbetslivet och 

fritiden, samt värdesätta det positiva inflytande sjuksköterskor har över patienter och deras 

närstående.  
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Coping  

Vård vid livets slut kan för sjuksköterskor upplevas som väldigt känslomässigt och mentalt 

ansträngande och att det kan ha en negativ inverkan på deras hälsa och öka risken för att de 

ska bli utbrända. Därav upplever de ett behov av copingstrategier för att orka med arbetet 

(Ong et al., 2017). Begreppet coping används för att beskriva hur människor hanterar 

stressfyllda eller svåra livssituationer, oftast av anledningen att undvika ångest. Den 

närmsta svenska översättningen till coping är antingen “hantera” eller “försöka hantera” 

men begreppet används i sin ursprungliga form även inom Sverige (Sand & Strang, 2013). 

Coping som begrepp blev allmänt vedertaget som psykologiskt begrepp under 1960-talet. 

Coping är en process bestående av en rad reflektioner och ståndpunkter och dessa kan 

fortgå flera gånger om. Under denna process gör personen som “copar” en uppskattning 

och en värdering av situationen som hen befinner sig i, vilka svårigheter personen 

upplever, samt vad de kan komma att innebära. Denna uppskattning utförs i flera steg och 

det första steget består av att göra en första värdering av sin situation. Ifall händelsen 

medför en allvarlig känslomässig stress utöver det normala går personen vidare till nästa 

steg, vilket går ut på att ställa frågor om vad personen kan göra för att lindra den 

känslomässiga påfrestningen (Sand & Strang, 2013).  

Hörande till begreppet coping är copingstrategier, vilket är det redskap som används för att 

hantera stressfyllda eller känslomässigt påfrestande situationer. I en fungerande 

copingstrategi eftersträvas en känslomässig balans då det är vad som skyddar ångest från 

att uppstå. Tillvaron ska kännas som att den är begriplig och att det som händer runt 

omkring oss är något som kan förstås och hanteras. Fungerande copingstrategier är till för 

att underlätta för detta, att bilda en struktur och ett sammanhang som kan hjälpa individen 

att förstå och få ett grepp om tillvaron så att den blir hanterbar (Sand & Strang, 2013). 

Inom sjuksköterskeyrket belyser Bailey, et al. (2011) vikten av att finna fungerande 

copingstrategier för sjuksköterskor eftersom deras arbete innebär mycket emotionell 

ansträngning som, om hen inte kan hantera den adekvat, kan leda till just stress, dålig 

hälsa, samt eventuellt att sjuksköterskor säger upp sig och söker andra yrken. För många 

sjuksköterskor hör det till vardagen att möta patienter som är döende eller har avlidit och 

har accepterat det som något som hör till yrket (Marcella & Kelly, 2015). Ong, Ting och 

Chow (2017) anger sjuksköterskor att vid mötet med döden och vårdandet av döende 

patienter är copingstrategier för att hantera känslor av yttersta nödvändighet för att 

bibehålla hälsan hos sjuksköterskor  

 

PROBLEMFORMULERING 

Döden är en oundviklig faktor i livet och sjuksköterskor kan ofta komma att möta den 

under sitt yrkesliv i arbetet med patienter som antingen är döende eller har avlidit. För 

sjuksköterskor som har svårt att hantera sina känslor kring döden och lidandet kan det 

medföra att det blir svårt för dem att ge god omvårdnad till patienter. Även sjuksköterskors 
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välmående kan bli lidande i form av att känslor som ångest, hopplöshet och skuld kan 

uppstå. På grund av detta är det viktigt att beskriva vilka strategier de använder för att 

hantera de känslor som kan uppstå. Denna information kan vara nyttig för andra 

sjuksköterskor som också upplever svårigheter relaterat till mötet med döden i yrkeslivet.  

SYFTE 

Syftet är att beskriva copingstrategier för sjuksköterskor i relation till mötet med döden 

inom sjukvården.  
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METOD 

Denna studie genomfördes med hjälp av en litteraturöversikt med en kvalitativ ansats. En 

litteraturöversikt är en strukturerad arbetsform vars syfte är att utforma en beskrivande 

sammanfattning över ett valt område (Friberg, 2017). En kvalitativ ansats innebär att 

generera förståelse för en människa och hens livssituation och med hjälp av den kvalitativa 

ansatsen ges möjligheten att få en fördjupad förståelse för ett särskilt fenomen som kan 

relateras till intervjupersonernas upplevelser, förväntningar, behov eller erfarenheter att 

göra (Segesten, 2017). Då avsikten var att beskriva copingstrategier för sjuksköterskor 

ansågs det att en kvalitativ utgångspunkt skulle vara passande.  

 

Urval 

I studien ingick ett antal inklusionskriterier. Deltagarna skulle vara sjuksköterskor som 

hade erfarenhet av att vårda döende patienter. Både män och kvinnor inkluderades. Till 

dessa inklusionskriterier hörde kravet på artiklar som blivit peer reviewed, vilket innebär 

att artiklar som framkommer är från vetenskapliga tidskrifter (Östlundh, 2017). 

Tidsspannet på artiklarna var 1998-2018 eftersom forskning hittades relaterat till ämnet 

tjugo år bakåt i tiden fortfarande uppfattades som relevant. Inga länder exkluderades av 

anledningen att döden är ett världsomfattande fenomen som sjuksköterskor i alla länder har 

någon inställning till. Språk som inkluderades var svenska och engelska då detta var språk 

som författaren behärskade. En granskningsmall enligt Friberg (2017, s.187) har använts 

för att bedöma studiernas kvalitet (se bilaga 1).  

 

Datainsamling 

Vid artikelsökning användes databasen Cinahl via högskolan i Skövdes hemsida. 

Motivationen till att använda Cinahl var för att denna databas endast innefattar sökresultat 

relaterade till omvårdnad (Östlundh, 2017). Av denna anledning ansågs sannolikheten att 

hitta relevanta referenser till resultatet stort. På Cinahl går det dessutom att göra 

avancerade sökningar där inklusions- och exklusionskriterier kan inkluderas för att på så 

sätt enklare kunna filtrera bort oönskade eller irrelevanta artiklar. Valet av vilka abstrakt 

som lästes igenom baserades på hur pass relevant titeln ansågs vara relaterat till syftet. Vid 

datainsamlingen använde författaren sökord som skulle generera fram artiklar som berörde 

sjuksköterskor och copingstrategier för att hjälpa dem hantera döden och döendet i deras 

profession (se bilaga 2). Detta gjordes tillsammans med boolesk sökteknik där 

sökoperatorerna AND och OR togs med. Boolesk sökteknik är något som används för att 

få fram ett bra urval av litteratur. Med hjälp av sökoperatorer som ordet AND kan två olika 

söktermer kopplas samman (Östlundh, 2017). Ett antal artiklar som var av intresse fanns 

inte tillgängliga i fulltext på Cinahl. Skövde högskolas biblioteksresurser togs då till bruk 
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för att söka efter artiklarna i fråga. Vid ett fall söktes direkt kontakt med en författare till en 

studie för att fråga om en digital kopia av studien, vilket godkändes och bifogades via 

email.  

 

Analys 

För analysen användes Fribergs (2017, s. 183) mall för översikt av analyserad litteratur (se 

bilaga 3). I mallen fördes bland annat information som rör studiernas perspektiv, problem 

och syfte, metod och resultat in. Friberg (2017) beskriver arbetet med analysen som en 

förflyttning från en helhet till delar som därifrån bildar en ny helhet och att detta är ett 

vanligt förekommande sätt att tänka vid kvalitativa analyser. I detta fall ses de valda 

artiklarna som helheten, delarna är vad som framkommer när artiklarnas resultat 

sönderdelas för att hitta bärande aspekter som är betydande för syftet. Den nya helheten 

innefattar sedan den beskrivande sammansättning av de bärande aspekterna som i sin tur 

bildar resultatet (Friberg, 2017). Under analysen lästes samtliga artiklar igenom flera 

gånger för att få en klar uppfattning om vad de handlade om. Särskild uppmärksamhet 

lades på resultatdelen i avsikt att identifiera copingstrategier hos de sjuksköterskor som 

medverkade i studierna. Sammanfattningar av varje resultatdel skrevs ner och fördes in i 

ett separat dokument. Efter att alla artiklar var genomlästa och sammanfattade så gicks 

sammanfattningarna igenom för att identifiera gemensamma nämnare samt likheter och 

skillnader i resultaten som i sin tur kunde ta sin form i olika teman som skulle komma att 

forma resultatet. Efter analysen identifierades fyra signifikanta och huvudsakliga teman: 

tro, kollegialt stöd, professionell distans och acceptans.  

 

Etiska överväganden 

De artiklar som valts till resultatet har granskats för att se om de uppfyller 

Vetenskapsrådets (u.å) etiska krav, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet, och nyttjandekravet. Enligt Vetenskapsrådet (u.å) existerar 

forskningsetiska principer för att ge normer för relationen mellan forskare och deltagare 

eller uppgiftslämnare. Detta för att en god utjämning kan ske mellan forskningskravet och 

individskyddskravet vid eventuella konflikter. Eftersom deltagarna i de valda studierna är 

vuxna har godkännande från målsman inte varit nödvändigt. Ett etiskt ansvar ligger hos 

författaren av detta examensarbete att se till att den information som ligger till grund för 

resultat har återgetts och tolkats på ett lämpligt sätt, och att det inte färgas av förförståelse.  
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RESULTAT 

Resultatet redovisas i fyra huvudsakliga teman som kommer att beskrivas nedan. De fyra 

teman som framkom var följande: att finna tröst i tro, att söka stöd från kollegor, att 

bibehålla professionell distans, och acceptans.  

Att finna tröst i tro  

Ett sätt för sjuksköterskor att hantera mötet med döden kan vara genom tro eller 

spiritualitet, något som återspeglas i flertalet artiklar. Sjuksköterskor beskriver hur deras 

religiösa tro hjälper dem att se livet som en värdefull gåva och att döden är en naturlig 

följd till livet, och att himlen väntade därefter (Peters, et al, 2013; Peterson, et al., 2010). 

Tron på högre makter eller ett liv efter döden har för dem nått en djupare nivå eller till och 

med transformerats som ett resultat av erfarenheter av att vårda döende patienter (Gerow, 

et al.). Medan sjuksköterskors religiösa tro kan vara en källa av tröst för dem kan det 

ibland vara beroende på deras patienters trosuppfattning. Vissa sjuksköterskor uppger att 

om deras patienter inte delar samma tro som dem så föreställer de sig hur dessa patienter 

hamnar i helvetet, medan de patienter som delas deras tro kommer till himlen. Detta kan 

komma att skapa obehag för sjuksköterskor och många sjuksköterskor väljer därför att inte 

få reda på sina patienters trosuppfattningar, eller brist på dem (Peters, et al., 2013; 

Hopkinson, Hallett & Luker, 2004). Sjuksköterskor uppger även att de finner en källa av 

tröst i sin tro och känner att en övertygan om att patienter de vårdat befinner sig på ett 

”bättre ställe” hjälper dem att hantera sorgen som patienters bortgång medför (Peterson, et 

al. (2010;).  

Några sjuksköterskor finner att tala med en medlem av kyrkan som en hjälpsam 

copingstrategi medan andra vänder sig till högre makter för bön (Peterson, et al., 2010).  

Att be är något som sjuksköterskor uppger som metoder för att hantera döden (Mak & 

Chiang, 2013; Brysiewicz & Bengu, 2000; Gerow, et al., 2010). Sjuksköterskor upplever 

att egenvård i form av exempelvis bön och tro ger dem tillfälle att ägna sig åt 

självreflektion på en djupare nivå, både känslomässigt och spirituellt (Shimoinaba, 

O’Connor, Lee, & Kissane, 2015). En sjuksköterska beskriver att behovet av att prata om 

döden med någon utomstående troligtvis skulle resultera i att den personen inte förstod 

sjuksköterskans situation. Hon fann därför tröst i böner till en högre makt, och fann en 

slags acceptans i att allting i slutändan låg i Guds händer, och inte hennes (Peterson, et al., 

2010). Några sjuksköterskor beskriver även hur deras spiritualitet och tro påverkar deras 

arbete som sjuksköterskor, att de känner sig ledda av någonting som ligger bortom deras 

egna förståelse, en högre makt som gör att de upplever sig själva som något mer än vad de 

faktiskt är. Detta medför att de känner sig som bättre sjuksköterskor än någonsin förut och 

att det är tack vare Gud (Gerow, et al., 2010).  
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Att söka stöd från kollegor  

Ett vanligt förekommande tema i de artiklar som använts är att många sjuksköterskor 

förlitar sig på kollegialt stöd för att hantera svåra känslor kring döden. Som ett exempel på 

egenvård berättar sjuksköterskor i om hur de söker stöd från kollegor (Mak & Chiang, 

2013). Sjuksköterskor inom den palliativa vården uppger att stöd från kollegor på arbetet är 

viktigt och att det kan vara avgörande för hur pass väl de hanterar de mer jobbiga 

faktorerna inom deras yrke, samt att prata igenom saker i grupp ses som välgörande 

(Peters, et al., 2013; Yu & Chan, 2009; Badger, 2005). I Yu och Chan (2009) beskriver 

sjuksköterskor hur de föredrar att söka stöd hos kollegor på samma avdelning istället för 

hos familj och vänner med motivationen att människor från en annan bakgrund eller med 

andra jobb inte kan sätta sig in i situationen på samma sätt som en kollega som kan göra. 

Det bildas en närhet mellan de sjuksköterskor som arbetar på samma plats eftersom de alla 

har varit med om vårdandet av döende patienter och deras närstående, och de vet därför 

vad det handlar om (Badger, 2005). Sjuksköterskorna är även av uppfattningen att även om 

kollegor inte kan ta bort sorgen så kan de i alla fall dela den. Efter att ha pratat ut med en 

kollega kan de få en klarare bild av situationen och försäkran, av dessa anledningar anser 

sjuksköterskorna att kollegialt stöd är av stor vikt (Yu & Chan, 2009; Shimoinaba, et al., 

2015). Medan kollegialt stöd betraktas som betydelsefullt kan även vissa sjuksköterskor 

anse att tillgång till professionell hjälp, exempelvis en kurator, psykolog, eller till och med 

någon inom kyrkan också skulle vara uppskattat (Shimoinaba, et al., 2015; Peterson, et al., 

2010). Att få stöttning från en sjuksköterskekollega före, under och/eller efter en erfarenhet 

av döden anses vara viktigt och närvaron av kollegor ses som en essentiell copingstrategi i 

relation till att vårda döende patienter, samt även efter att patienter har avlidit (Hinderer, 

2012; Peters, 2013).  

Att söka upp kollegor kan vara en källa för råd, tröst och försäkran. Enligt en sjuksköterska 

formas ett band mellan en sjuksköterska och en annan, när de båda har erfarenhet av att ta 

itu med svåra situationer, såsom lidande, död, och stress, och att det då upplevs som 

terapeutiskt att kunna tala ut om det med någon annan som kan förstå (Peterson, et al., 

2010).  En liknande känsla uttrycks i Hopkinson, Hallet, och Luker (2003) där 

sjuksköterskor också är av åsikten att en kollega kan förse dem med försäkran och 

stöttning ifall sjuksköterskan i fråga tvivlar på att de åtgärder hen har tagit har varit de 

korrekta. Särskilt vana sjuksköterskor ses som ett viktigt stöd även när det kommer till att 

få bekräftelse att de handlingar som har utförts i omvårdnaden av patienten har varit 

korrekta och lämpliga. Detta motiverar sjuksköterskor med att stödet från dessa 

sjuksköterskor väger lite extra tungt på grund av deras tidigare erfarenheter, och att de ofta 

har bra råd att dela med sig av (Peterson, 2010). Flera sjuksköterskor upplever det som 

betryggande att söka råd och stöd särskilt hos mer vana och erfarna sjuksköterskor, och att 

de då ser de sjuksköterskorna dem som positiva förebilder baserat på hur de agerar. Dessa 

positiva erfarenheter med vana sjuksköterskor formar erfarenheten av döden för de 

sjuksköterskor som har mindre vana och för hur de kommer att hantera liknande situationer 

i framtiden (Gerow, 2010). 

Att få hjälp med beslutsfattande är något som sjuksköterskor uppfattar som värdefullt för 

att lindra bördan av att vårda patienter som ligger inför döden (Hopkinson, Hallett & 
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Luker, 2004). Forster och Alaa (2015) återger vittnesmål från sjuksköterskor, som när de 

varit med om att ett barn har avlidit, har sökt upp kollegor som haft liknande erfarenheter 

för att söka stöd, samt hjälpa dem hantera händelsen.  

 

 

Att bibehålla professionell distans  

Professionell distans i syfte att göra det möjligt för sjuksköterskor att kunna utföra sina 

jobb trots svåra känslor vad rör patientdöd var ett vanligt återkommande tema i de valda 

studierna. Hopkinson, et al. (2004) beskriver hur de medverkande sjuksköterskorna 

kontrollerar hur pass känslomässigt engagerade de blir i sina döende patienter. Det rådde 

en generell samstämmighet om hur viktigt det är att till viss grad kontrollera sina känslor 

för att inte relationen till övriga patienter ska bli lidande, men samtidigt upplever några 

sjuksköterskor att den känslomässiga distans som uppstår kan gå ut över den döende 

patienten och dess anhöriga. Sjuksköterskor beskriver det som att en känslomässig vägg 

sätts upp och att de blir mer härdade när det kommer till döden och döendet i takt med att 

de får mer erfarenhet (Hinderer, 2012). De känner att det är viktigt att försöka uppnå en 

balans mellan känslomässigt engagemang relaterat till omvårdnaden av den döende 

patienten, och känslomässig distans för att kunna fungera i sin yrkesroll (Hopkinson et al., 

2004). Sjuksköterskor upplever också i Hopkinson et al. (2003) att en viss distans är viktig 

för att kunna sköta sina yrken. I Peterson et al. (2010) förlitar sig sjuksköterskor också där 

på professionell distans som en copingstrategi i relation till patientdöd. Genom att separera 

personliga känslor från omvårdnaden av patienten finner de att de lättare kan hantera 

döden eftersom de som resultat inte är lika fästa vid patienter. Sjuksköterskor uppger att 

medan de fortfarande bryr sig om patienter som människor så försöker de fortfarande tänka 

på det som en del av jobbet. När professionell distans bibehålls gör det att sjuksköterskor 

kan fokusera på patienters basala omvårdnadsbehov och kan lägga den känslomässiga 

aspekten åt sidan. När patienter sedan avlider blir det lättare för sjuksköterskor att kunna 

gå vidare till nästa patient (Peterson et al., 2010).  

Sjuksköterskor berättar att de medvetet distanserar sig för att skydda sig själva från 

negativa känslor, men att de fortfarande är hängivna till omvårdnaden av patienter (Yu & 

Chan, 2009). En sjuksköterska beskriver att när hen undviker att bli känslomässigt 

engagerad i sina patienter så blir hen inte ledsen sedan när patienter går bort och att det är 

en copingstrategi som gör hen mer bekväm i sin yrkesroll. Sjuksköterskor beskriver hur de 

vid patientfall som är känslomässigt tunga, exempelvis när det rör sig om barn som avlider, 

ofta väljer att känslomässigt distansera sig från situationen för att kunna hantera den 

(Brysiewicz & Benghu, 2000). Sjuksköterskor kan uppleva att det inte är passande för dem 

att uttrycka sorg, och kan därför välja att lägga de känslorna åt sidan för att kunna fokusera 

på att ta hand om patienten och dess anhöriga (Gerow et al., 2010; Peterson, 2010). Att 

kunna distansera sig anses avgörande för att kunna fortsätta fungera som vanligt i det 

dagliga livet efter en bortgång (Hinderer, 2012; Peterson, 2010). Sjuksköterskor har fått 
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lära sig att sätta upp gränser för att skydda sig själva och avdela jobbiga känslor relaterade 

till döden för att sedan kunna gå vidare (Gerow et al., 2010; Forster & Alaa, 2015; 

Hinderer, 2012). Ibland kan tidsbrist också vara en anledning till att känslomässig 

reflektion undviks, och att sjuksköterskor då väljer att ”skaka av” sig de känslor som 

uppstår för att gå vidare med nästa patient (Brysiewicz & Benghu, 2000).  

Att bibehålla distans behövde inte bara röra sig om distans på en känslomässig nivå. 

Sjuksköterskor upplever att den konstanta omvårdnaden av döende patienter och dess 

anhöriga till slut kan bli en stor källa till stress (Peters, 2013). För att lindra den stressen 

kan distans behöva läggas fysiskt mellan sjuksköterskor och patienter. Detta genom att 

sjuksköterskor på de enheter de arbetar på turas om att ta hand om de patienter som är 

döende, för att på så sätt se till att de orkar med den känslomässiga tyngd det innebär att 

sköta omvårdnaden kring döende patienter (Badger, 2005). I Brysiewicz och Benghu 

(2000) beskriver sjuksköterskor ett sätt att distansera sig från svåra situationer genom att 

helt enkelt gå hem och få en god natts sömn, för att sedan dagen efter må bättre och kunna 

komma tillbaka till sitt arbete med nya krafter.  

Acceptans 

En annan copingstrategi handlade om acceptans hos sjuksköterskorna. För de som lärt sig 

att se livet som något tillfälligt och döden som en naturlig följd till livet finner det enklare 

att vårda döende patienter och upplever inte sorg i lika stor bemärkelse när patienter sedan 

går bort (Badger, 2005). Några sjuksköterskor upplever att en förändring i hur de ser 

världen efter att patienter de har vårdat har gått bort. En känsla av att de bör kunna fixa 

allting ändras till en acceptans av att patienter kommer att gå bort till slut och att det 

kommer att ske på deras egna sätt (Gerow et al., 2010; Shimoinaba, et al., 2015).  Att veta 

att döden är något oundvikligt uppfattar sjuksköterskor som hjälpsamt, även om vissa 

dödsfall kan vara svårare att hantera än andra. Sjuksköterskor valde också att se döden som 

en normal process, något de vet ska komma och som inte kan stoppas oavsett vad de gör 

(Brysiewicz & Benghu, 2000). Sjuksköterskor kan uppleva en tröst i och med att döden 

inträffar om det betyder att patienter som gått igenom lidande under en längre tid slutligen 

befrias ifrån det i och med deras bortgång (Hinderer, 2012; Peterson, et al., 2010). Det 

fanns faktorer som kunde underlätta eller göra acceptansen av döden svårare för 

sjuksköterskor. Ifall patienter går bort som väntat upplever sjuksköterskor att det är lättare 

att acceptera det, vilket inkluderar en känsla av att de har gjort allt vad de har kunnat för att 

patienten ska ha det så bra som möjligt i sina sista ögonblick. Det faktum att alla är 

”beredda” på att det ska hända är också en bidragande faktor (Peters, 2012; Hopkinson et 

al., 2003; Gerow et al., 2010). I motsats upplevs bortgången av patienter svårare att finna 

sig i när döden har inträffat på ett plötsligt, oväntat, eller till och med våldsamt sätt (Gerow 

et al., 2010; Brysiewicz & Benghu, 2000; Hopkinson et al., 2003; Peters et al., 2012). Vid 

sådana tillfällen kan sjuksköterskor uppleva känslor av förvirring och skuld, och kan få 

dem att ifrågasätta sina egna förmågor eller kapacitet som sjuksköterskor. När patienter går 

bort till följd av en längre tid där patienter hållits vid liv och uppfattats lida i onödan 

upplevs av sjuksköterskor också som svårare att acceptera (Hopkinson et al., 2003; Yu & 

Chan, 2009).  
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Resultatsammanfattning 

Sammanfattningsvis upptäcktes fyra huvudsakliga teman. Det första temat var 

sjuksköterskor vars copingstrategier bestod av att söka tröst i deras religiösa och spirituella 

tro. Det kunde bestå av att antingen be till högre makter eller att prata med någon av ett 

religiöst ämbete, till exempel en präst. Det andra temat bestod av sjuksköterskor som 

använde kollegialt stöd som en copingstrategi, där motivationen var att kollegor oftast 

kunde förstå vad de gick igenom på ett sätt som familj och närstående inte kunde. Det 

tredje temat var att sjuksköterskor kunde hålla en professionell distans till patienterna för 

att på så vis slippa bli mindre ledsna eller upprörda när det kom till att vårda döende 

patienter, samt när de avlidit. Det fjärde temat handlade om acceptans hos sjuksköterskor, 

de som såg döden som ett naturligt fenomen, fann det lättare att vårda döende patienter och 

att hantera känslor som uppstod i samband med att patienter avled.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva copingstrategier för sjuksköterskor inför mötet 

med döden inom vården. För att klargöra har definitionen av döden inkluderades till att 

omfatta copingstrategier vid omvårdnaden av döende patienter, men även efter att patienter 

har avlidit. Anledningen till att fokusera på båda var för att de artiklar som framkom ofta 

inkluderade båda aspekter av döden som i resultatet har beskrivits. Det ansågs därför 

relevant och applicerbart att ha med copingstrategier både vid döendet och efter att döden 

har inträffat. För att beskriva copingstrategier för sjuksköterskor valdes en kvalitativ 

litteraturöversikt. En kvalitativ ansats valdes för att intresset låg i att få sjuksköterskors 

egna upplevelser och uppfattningar om copingstrategier som de tog till bruk. Enligt Friberg 

(2017) är syftet med kvalitativa studier att frambringa förståelse för en person och 

livssituationen hen befinner sig i. Av denna anledning upplevdes en kvalitativ 

litteraturöversikt som en relevant metod. Av de artiklar som valdes till resultatet var alla 

utom en helt intervjubaserade. Undantaget var en artikel där en blandning av intervjuer och 

enkäter användes, men valdes att inkluderas på grund av att den intervjubaserade delen var 

tillräckligt relevant i relation till syftet. I efterhand upplevs även nu valet av studier med en 

kvalitativ utgångspunkt som det rätta. En kvantitativ metod hade säkerligen också gått att 

använda men troligtvis hade fokuset i resultatet blivit något annorlunda, detta för att fokus 

på sjuksköterskors upplevelser inte skulle vara lika framträdande. I urvalet gjordes valet att 

inkludera artiklar daterade från 1998-2018, detta för att forskningen skulle vara så 

uppdaterad som möjligt. Att artiklarna skulle vara peer reviewed var ett annat 

inklusionskriterie, för att på så sätt få tag på artiklar som var vetenskapligt granskade. 

Enligt Östlundh (2017) är det dock viktigt att veta om att medan vetenskapligt granskade 

artiklar förekommer i vetenskapliga tidskrifter så betyder inte det att alla artiklar i en sådan 

tidskrift klassas som vetenskapliga. Inget kön exkluderades, eftersom både mäns och 

kvinnors synpunkter ansågs vara lika relevanta relaterat till syftet. Möjligheten finns dock 

att resultatet hade kunnat se ut på något annat sätt om endast ett kön inkluderats. Hade bara 

män inkluderats hade till exempel copingstrategin som är kollegialt stöd möjligtvis varit 

mindre framträdande då män i mindre utsträckning söker socialt stöd från andra än kvinnor 

(Olson & Shultz, 1994). Att deltagarna skulle vara av vuxen ålder kan uppfattas som 

uppenbart då det var sjuksköterskors upplevelser som efterfrågades, och de brukar i regel 

vara av myndig ålder. Dessa sjuksköterskor omfattade de som jobbade på vårdavdelningar 

på sjukhus. Ett val gjordes att inte endast inkludera sjuksköterskor som arbetade inom den 

palliativa vården, sjuksköterskor som exempelvis arbetade inom intensivvård, 

akutsjukvård, onkologisk vård, och pediatrisk vård inkluderades. Motivationen till detta 

var för att medan sjuksköterskor inom den palliativa vården säkerligen är med om mer 

döende och avlidna patienter än sjuksköterskor på exempelvis en pediatrisk avdelning, 

ansågs inte dessa sjuksköterskors upplevelser och copingstrategier vara av mindre värde. 

Återigen så kan möjligheten finnas att resultatet hade visat något annorlunda om fokus 

hade lagts på sjuksköterskor inom ett specifikt område. För att söka efter artiklar användes 

databasen Cinahl som är en databas med fokus på hälso- och sjukvård. Fler databaser hade 

kunnat användas men eftersom tillräckligt med artiklar gick att hitta på Cinahl användes 

inga andra databaser. För att få en tydlig uppfattning om vad de valda artiklarna handlade 
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om lästes de igenom flera gånger, där resultatdelarna var av störst intresse. Detta var för att 

få en försäkran om att vad som lästes igenom sågs från en objektiv synvinkel och inte 

påverkades av egen förståelse, vilket i sin tur kan påverka arbetets pålitlighet (Priebe & 

Landström, 2017). Enligt Petersson (2017) är frågan om huruvida en passande metod har 

valts för att ge svar på studiens syfte viktigt när det kommer till att bedöma ett arbetes 

trovärdighet. Eftersom syftet med detta examensarbete var att beskriva sjuksköterskors 

copingstrategier vid mötet med döden inom vården uppfattades en litteraturöversikt med en 

kvalitativ ansats för att svara på just detta syfte som den metod som var mest lämplig för 

ändamålet. Då detta examensarbete skrevs av en person fick författaren förlita sig på dels 

den egna konstanta reflektionen över resultatet, men även på reflektionen från andra 

studenter under handledningstillfällen. Det är enligt Petersson (2017) viktigt med detta, 

eftersom kritiska och utmanande frågor från andra kan leda till ett fördjupat sätt att se på 

resultatet.  

Resultatdiskussion 

I resultatet framgår det att copingstrategier är viktiga verktyg för sjuksköterskor relaterat 

till vårdandet av döende patienter, men även för sorgen som kan följa efter att patienten i 

fråga har avlidit (Ekedahl & Wengström, 2010). De fyra huvudsakliga teman som 

framkom i form av copingstrategier för sjuksköterskor var att söka tröst i sin tro, att söka 

kollegialt stöd, att bibehålla en professionell distans, samt acceptans.  
Tro och spiritualitet 

För sjuksköterskor som använde sig av tro och spiritualitet som copingstrategi tog det sin 

form i att bland annat be, både tillsammans med eller för patienter, men även för sig själva. 

Andra sjuksköterskor sökte sig till någon form av representant för vilken tro de råkade 

tillhöra, exempelvis präster. Några sjuksköterskor upplevde det som att de var ledda av 

någon högre makt som hjälpte dem hantera döden och döendet i deras profession. Detta 

backas upp av Zheng et al. (2018) som skriver att sjuksköterskor som hade någon form av 

religiös tro upplevde det som lättare att acceptera döden och döendet de var med om inom 

deras yrken och sänkte deras nivåer av ångest relaterat till patientdöden. Sjuksköterskor 

kunde finna tröst i att deras patienter befann sig på ett bättre ställe efter att de avlidit. Vissa 

religioner, som till exempel kristendomen, buddhismen och islam kan verka för att minska 

ovissheten och ångesten kring döden och vad som kommer därefter (Pargament, 2001). 

Resultatet visar att denna visshet om en himmel och ett helvete kunde dock för vissa 

sjuksköterskor leda till ångest när de vårdade patienter som antingen tillhörde en annan tro 

än dem, eller som inte trodde på något alls. Beroende på hur användandet av religiös och 

spirituell tro implementeras verkar det som om dess funktion som copingmekanism kan ha 

blandade resultat. För sjuksköterskor som oroar sig för att deras patienter ska hamna i 

helvetet efter att de avlidit kan frågan om religiös tro som copingstrategi verkligen är för 

dem ställas. Meningen med en copingstrategi är trots allt i grund och botten att den ska 

användas för att hantera stress och ångest (Vidette, 2013).  Möjligheten finns att på grund 

av sjuksköterskors religiösa tro att deras omvårdnad av patienter färgas av deras 

uppfattningar om vem som förtjänar att hamna i helvetet och vem som inte gör det.  

Religiös tro är något högst personligt och patienter som redan är sjuka och i behov av vård 
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ska inte behöva känna en utsatthet på grund av att de känner sig dömda för deras 

personliga tro (Wiklund, 2003). Oavsett om patienters trosinriktningar går stick i stäv mot 

de sjuksköterskor vars jobb det är att vårda dem, besitter sjuksköterskor en skyldighet att 

inte behandla sådana patienter olika. Enligt Hälso- och Sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) 

ska vård ges med hänsyn till alla människors lika värde, samt för den enskilda individens 

värdighet. Omvårdnad ska förses till patienter på ett respektfullt sätt oavsett tro (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017). Enligt Wiklund (2003) existerar alltid en asymmetri i 

förhållandet mellan sjuksköterska och patient där sjuksköterskan besitter mer makt i form 

av sin profession och yrkeskunskap, men att patienter behöver uppleva att de har tillgång 

till en fristad där hen kan känna sig hemma och där tiden och utrymmet finns för att få vara 

sig själv, detta är något sjuksköterskor bör ta i beaktande i bemötandet mot patienter.  

Stöd från kollegor 

I resultatet framkom att sjuksköterskor kunde använda sig av stöd från kollegor för att 

hantera svåra känslor som uppstod i samband med döden och döendet. Ofta upplevde 

sjuksköterskor att kollegor från samma avdelning bättre kunde förstå vad de gick igenom 

än till exempelvis familj eller närstående, och att de varit med om liknande saker och 

därför kunde relatera. Detta stöds av Ong, Ting och Chow (2017) där sjuksköterskor 

berättar om hur de söker stöd både från familj och kollegor, men att stödet från kollegor 

oftast togs i bruk och upplevdes som mer hjälpsamt på grund av att kollegor bättre kunde 

förstå deras situation och att sjuksköterskorna var säkra på att deras kollegor var 

mottagliga för det. Särskilt stöd från sjuksköterskor med mer vana och erfarenhet angavs 

flertalet gånger vara till stor hjälp för sjuksköterskor eftersom de vana sjuksköterskorna 

med stor sannolikhet hade varit med om liknande situationer förut och kände sig trygga i 

situationer som involverade döden och döendet. Detta i sin tur ingav en känsla av trygghet 

hos de sjuksköterskor som inte hade lika mycket erfarenhet. Särskilt nya sjuksköterskor 

kan känna sig sårbara och utsatta när det kommer till att hantera döden, efter att ha varit 

med om det flera gånger, och kan negativt påverka deras syn på karriärval (Anderson, Kent 

& Owens, 2015). Stöd i form av erfarna kollegor, eller medarbetare över huvud taget, kan 

därför ses som en essentiell del av arbetet med copingstrategier när det kommer till döden 

och döendet. Cohen och Willis (1985) beskriver sådant socialt stöd från kollegor som en 

effektiv metod för att reducera de negativa effekter som påfrestande situationer, 

exempelvis att vårda döende människor, kan medföra. Sjuksköterskor ska enligt ICN:s 

etiska kod verka för ett gott samarbete och även respektera medarbetare och kollegor 

(Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). På en arbetsplats där sjuksköterskor upplever att 

utrymme för reflektion och kollegialt stöd saknas kan ta det ta sin form i att sjuksköterskor 

känner sig övergivna och isolerade (Zheng, Lee & Bloomer, 2016). Det bör tas i åtanke att 

inte alla sjuksköterskor i resultatet upplevde att sökandet av kollegialt stöd var lämpligt. En 

oro för att kollegor skulle döma dem negativt hindrade dem från det. Tidigare forskning 

talar dock överlag emot denna inställning, där stödet från kollegor uppfattas som mycket 

positivt och som ett sätt att skapa band kollegor emellan (Zheng et al., 2018; Melvin, 2012; 

Ong et al., 2017; Anderson et al., 2015). I och med det hektiska arbete som 

sjuksköterskeyrket kan innebära kan tiden för detta stöd ibland vara knapp (Zheng et al., 

2018). Oavsett bör en arbetskultur där de som har ett behov av externt stöd främjas. Enligt 
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Arbetsmiljölagen (SFS, 1977:1160) ska arbetsgivare och arbetstagare samarbeta för att få 

till stånd en bra arbetsmiljö.  

Professionell distans 

Resultatet visade att sjuksköterskor kan motverka negativa känslor kring döden genom att 

hålla en professionell distans till sina patienter. Detta tog sin form i att sjuksköterskorna 

var noga med att inte engagera sig känslomässigt i sina patienter genom att sätta upp en 

känslomässig vägg eller att lägga ett lock över sina känslor under ett arbetspass för att 

senare ta itu med dem vid ett annat tillfälle. Att finna en balans mellan att hålla en 

professionell distans men samtidigt vara där för patienterna upplevdes som svår att uppnå 

och sjuksköterskor kunde oroa sig för att omvårdnad av patienter blev lidande på grund av 

det. Showalter (2010) menar dock att en balans måste uppnås för att motverka exempelvis 

compassion fatigue, vilket långsiktigt påverkar inte bara sjuksköterskor utan även deras 

patienter negativt. I en vårdande relation ska sjuksköterskor enligt Wiklund (2003) utgöra 

en trygg bas för patienter. För sjuksköterskor som blir för känslomässigt engagerade i 

patienter och utvecklar compassion fatigue kan uppleva att de ”går på tomgång” och inte 

längre orkar bry sig (Houck, 2013). Tidigare forskning belyser vikten av att finna balansen 

mellan en fungerande professionell distans som inte äventyrar patienters välmående, och 

som samtidigt gör det möjligt för sjuksköterskor att utföra sina arbetsuppgifter (Zambrano, 

Chur-Hansen, & Crawford, 2013).  Singer och Klimecki (2014) beskriver att det finns 

empati och empatisk bedrövelse. Empati innefattar en generell förmåga att kunna ge 

resonans med andra känslomässiga tillstånd, medan empatisk bedrövelse består av en stark 

motvilja och undvikande respons till lidandet av andra människor för att skydda sig själva. 

Detta kan då äventyra deras situation som en trygg bas för patienter. Mellan sjuksköterskor 

och patienter finns ofta en obalans på grund av att patienter befinner sig i en 

beroendeställning till sjuksköterskor. Detta kan skapa en obalans mellan patienter och de 

sjuksköterskor som ska ge dem omvårdnad. För sjuksköterskor som tar en undvikande 

approach till sina patienter kan ge dem intrycket att det inte är värt att be om hjälp om de 

behöver det. Detta styrks i en studie av Tobiano, Bucknall, Marshall, Guinane, och 

Chaboyer (2016) där patienter ofta kunde uppfatta vilka sjuksköterskor som var 

tillgängliga för deras behov och vilka som inte var det. En slutsats kan då dras att 

sjuksköterskors obehag inför mötet med döden och döendet påverkar inte bara dem utan 

även de patienter som behöver deras omvårdnad. Enligt ICN:s (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017) etiska kod består sjuksköterskors huvudsakliga ansvar av att 

förse vård till människor som är i behov av det, men har även ett ansvar att sköta sin egen 

hälsa så att förmågan att förse vård inte komprometteras.  

Acceptans av döden 

I resultatet framkommer det att acceptans av döden och döendet även det används som en 

copingstrategi. Sjuksköterskor i resultatet upplevde att om de kunde lära sig att se döden 

som något naturligt och oundvikligt var det lättare att acceptera den, och att patienter 

oundvikligt kommer att gå bort på sina egna sätt. Sjuksköterskor kunde uppleva det svårare 

att acceptera döden och döendet om patienter enligt dem utsattes för onödigt lidande när 

det långsiktigt inte gjorde någon nytta, utan bara förlängde lidandet. Liknande känslor av 



17 

 

skuld och förvirring kunde uppstå vid oväntade dödsfall som fick sjuksköterskor att tvivla 

på sina förmågor. Denna känsla av missnöje hos sjuksköterskor som vårdade döende 

patienter där lidande och smärta som ibland inte kunde lindras var en källa till missmod är 

inte exklusiv för resultatet utan kan ses i andra studier, bland annat Nordgren och Olsson 

(2004). En av hörnstenarna för en god palliativ vård är enligt Socialstyrelsen (2013) 

symtomlindring, om det då inte går att uppnå, eller om sjuksköterskor upplever att det 

lidande som patienter går igenom är till ingen nytta eller onödigt kan detta leda till känslor 

av att vad sjuksköterskorna gör i förhållande till sina patienter är oetiskt (Nordgren & 

Olsson, 2004). Det kan vara svårt för sjuksköterskor att acceptera det slutgiltiga som är 

döden, men att det är viktigt att förstå den viktiga roll de har i den komplexa situation som 

vårdandet av döende patienter är, och det inflytande de kan ha för att göra den sista tiden 

för dessa patienter så bra som möjligt (Grams Salum et al., 2017). Om sjuksköterskor i 

samband med att patienter avled kände att de hade gjort sitt bästa för att förse patienten 

med en god vård kunde detta göra det lättare för dem att acceptera döden och döendet. 

Tidigare forskning föreslår en koppling mellan ett behov hos sjuksköterskor att utöva 

kontroll över döendets förlopp och att de förknippar en ”kontrollerad död” med en god död 

(Anderson et al., 2015). De kunde även se den som ett acceptabelt avslut när patienter lidit 

av sina sjukdomar under en längre tid. Detta återspeglas i tidigare forskning av Dunn et al. 

(2005) där intervjuer med sjuksköterskor visar en koppling mellan acceptans av döden och 

döendet och hur pass bekväma sjuksköterskor upplever sig vara med att vårda döende 

människor.  

Konklusion 

Resultatet avslöjar att någon form av copingstrategi är av stor vikt när det kommer till att 

vårda döende patienter, men även för att hantera de känslor som kan uppstå i samband med 

att patienter avlider. De sjuksköterskor som uppgavs ha copingstrategier för att hjälpa dem 

uppfann det lättare att hantera den känslomässiga tyngd det innebar att möta döden i deras 

profession och tidigare forskning visade att avsaknaden av copingstrategier kunde kopplas 

till bland annat compassion fatigue och karriärbyte.  

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Resultatet av denna studie kan göra det möjligt för sjuksköterskor ute i verksamheten att 

förstå vikten av copingstrategier vid vårdandet av döende patienter. Detta för att deras egna 

hälsa ska främjas, men även så att deras patienter får en så bra vård som möjligt. Mer fokus 

bör läggas på hur sjuksköterskor påverkas av döden och döendet relaterat till patientvård 

och hur negativa faktorer kan motverkas.  

.  
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Bilaga 1-Granskningsfrågor för kvalitativa studier  

Förslag på frågor vid granskning av kvalitativa studier.  

• Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat?  

• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade  

• Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i 

så fall beskriven?  

• Vad är syftet? Är det klart formulerat?  

• Hur är metoden beskriven?  

• Hur är undersökningspersonerna beskrivna?  

• Hur har data analyserats?  

• Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop?  

• Vad visar resultatet? 

• Hur har författarna tolkat studiens resultat?  

• Vilka argument förs fram? 

• Förs det några etiska resonemang?  

• Finns det någon metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall?  

• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel vårdvetenskapliga 

antagandet?  
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Bilaga 2- sökhistorik  
 

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Valda 

artiklar 

CINAHL 

20180905 

nurs or nurses or nursing AND 

coping strategies or coping skills or 

coping or cope AND patient AND 

death or dying or end of life 

470 470 20 10 

CINAHL 

20180910 

nurse or nurses AND death or dying 

AND caring AND experience 

130 130 3 1 

CINAHL 

20180910 

nurse* AND dealing with AND 

death 

86 86 7 1 
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Bilaga 3- Översikt av analyserade artiklar  
Titel 

Författare 

Tidskrift  

Årtal  

Problem och syfte Metod Resultat Diskussion Kvalité 

Titel 

Caring for dying 

patients and their 

families in the 
acute medical 

admission setting. 

Författare 

Wah Mak, Y 

Chiang, V. CL 
To Chui, W 

Tidskrift 

International 
Journal of 

Palliative Nursing 

Årtal 

2013 

Att utforska 
upplevelser och 

uppfattningar hos 

sjuksköterskor som 
vårdar döende 

patienter och deras 

familjer i en 
akutvårdsmiljö. 

Kvalitativ tolkande 
och beskrivande 

metodologi 

användes för att 
utforska 

upplevelser och 

uppfattningar hos 
de 15 

sjuksköterskor från 
Hong Kong som 

medverkade. 

Sjuksköterskorna 
upplevde sig som 

otillräckliga och 

upplevde stor 
mental och 

fysiologisk press 

rörande deras 
vårdande roller i 

denna miljö. Fyra 
teman härrörde 

från resultatet: brist 

på förberedelse för 
patienter som 

avled, reflektion på 

sin 
sjuksköterskeroll 

för döende 

patienter, reflektion 
över meningen 

med döden och 

egna erfarenheter 
rörande egna 

närstående, samt 

coping vad gällde 
avlidna patienter. 

Det finns likheter 
mellan dessa 

erfarenheter och de 

från sjuksköterskor 
i liknande miljöer i 

andra kulturer. Det 

finns ett behov av 
vidare forskning 

inom en utbildande 
förberedelse av 

sjuksköterskor 

inom förlust och 
verktyg för att 

hantera somatiska, 

kognitiva, 
beteenderelaterade 

och känslomässiga 

responser i en miljö 
där fokus ligger på 

att bota människor 

som är döende 
istället för att vårda 

dem.  

Medel 

Titel 

Emergency and 

palliative care 
nurses’ levels of 

anxiety about 

death and coping 
with death: a 

questionnaire 

survey.  

Författare 

Peters, L 
Cant, R 

Payne, S 

O’Connor, M 
McDermott, F 

Hood, K 

Morphet, J 
Shimoinaba, K 

Tidskrift 

Australasian 
Emergency 

Nursing Journal  

Årtal  

2013 

Att utreda 

inställningar hos 

sjuksköterskor 
inom palliativ och 

akut sjukvård vad 

gäller döden och 
döendet. 

En mixad metod 

som inkluderade 

frågeformulär och 
intervjuer 

användes. 

Sjuksköterskor 

inom 

akutsjukvården 
rapporterade högre 

undvikande när det 

kom till döden och 
hade betydligt 

lägre kompetens 

när det kom till 

coping än de 

sjuksköterskor som 
jobbade inom 

palliativ vård. Båda 

grupper var till stor 
del accepterande 

inför dödens 

verklighet. Det var 
enligt 

sjuksköterskor 

lättare att hantera 
en patient som var 

döende men att 

patientens familj 
var mer av en 

utmaning. 

Både 

sjuksköterskor 

inom palliativ och 
akut sjukvård hade 

måttlig ångest runt 

döden men skilde 
sig på två sätt: 

akutsjuksköterskor 

var mer ängsliga 

runt faktorn att 

undvika döden och 
det var mindre 

troligt att de skulle 

känna sig bekväma 
inför döden och 

döendet i 

jämförelse med 
sjuksköterskorna 

inom den palliativa 

vården.  

Hög 

Titel 

Where do nurses 

go for help? A 

qualitative study of 

coping with death 
and dying.  

Författare  

Peterson, J 
Johnson, M 

Halvorsen, B 
Apmann, L 

Chang, P-C  

Kershek, S 
Scherr, M 

Att undersöka de 

resurser som 

sjuksköterskor 

använder sig av för 

att hantera känslor 
när en patient 

avlider.  

Kvalitativ 

grounded theory 

approach. 15 

sjuksköterskor 

deltag, varav tre 
var män och resten 

var kvinnor. 

Resultatet av 

studien indikerade 

att kommunikation, 

både med patienter 

och deras anhöriga, 
och även kollegor, 

var en viktig del i 

sjuksköterskors 
copingstrategier. 

Att möta döden är 

något som en 

sjuksköterska 

troligtvis kommer 

att få göra många 
gånger under sin 

karriär. Det är 

därför viktigt att 
utveckla effektiva 

copingstrategier för 
att kunna hantera 

det. Mycket av de 

medverkande 
sjuksköterskornas 

Hög 
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Ogi, M 
Pincon, D  

Tidskrift  

International 
Journal of 

Palliative Nursing  

Årtal  

2010 

copingstrategier 
kommer mer från 

erfarenhet än någon 

formell utbildning. 

 

Titel 

Författare 

Tidskrift 

Årtal 

Problem och syfte Metod Resultat Diskussion Kvalité 

Titel 

Paediatric 

death and 

dying: 

Exploring 

coping 

strategies of 
health 

professionals 

and perceptions 
of support 

provision  

Författare  

Forster, E 

Hafiz, A 

Tidskrift 

International 

Journal of 

Palliative 
Nursing  

Årtal 

2015 

Att utforska 
sjukvårdspersonals 

uppfattning av stöd vid 

förlust rörande förlusten av 

ett barn. 

Forskningen var 
understödd av 

social 

konstruktionism. 

Semistrukturerade 

intervjuer 

genomfördes med 
10 personer inom 

hälso- och 

sjukvård.  

För 
sjukvårdspersonalen 

dök teman runt 

coping upp i form av 

kollegialt stöd, 

personliga 

copingstrategier och 
stöd från familj. 

Analys av narrativen 

avslöjade också 
sjukvårdspersonalens 

uppfattning av deras 

förråd av stöd. 

Hälso- och 
sjukvårdspersonal 

involverade i 

vårdandet av 

döende barn och 

deras familjer 

använder en 
mängd olika 

copingstrategier 

för att hantera den 
fysiska och 

känslomässiga 

tyngd som det 
innebär att ge 

stöd. De engagerar 

sig även i 
självutvärdering 

för att utvärdera 

vad för slags stöd 
de kan få och detta 

framhäver behovet 

av 
självutvärdering 

inom den 

pediatriska 
palliativa vården. 

Medel 

Titel  

Everyday 
death: how do 

nurses cope 

with caring for 
dying peple in 

hospital?  

Författare  

Hopkinson, J.B 

Hallett, C.E 

Luker, K.A 
Tidskrift  

International 

Journal of 
Nursing 

Årtal  

2004 

Att få reda på hur 

nyutexaminerade 
sjuksköterskor hanterar att 

ta hand om döende patienter 

inom akuta 
sjukvårdsavdelningar 

Cross-sectional 

intervjubaserad 
studie. 

Analysen och 

tolkningen av 
sjuksköterskornas 

berättelser avslöjade 

många saker som 
hjälpte dem i sitt 

arbete med döende 

patienter. Dessa 
kategoriserades som 

”relationer”, 

”resurser”, 
”lärande”, ”mått av 

av förmåga” och 

”revidering”. Dessa 
användes i 

kombination med 

varandra för att 
hantera det dagliga 

arbetet som bestod 

av att ta hand om 
döende patienter. 

Det finns inger 

universellt svar på 
vad som kan 

hjälpa 

sjuksköterskor 
eftersom alla är 

olika individer 

men författarna 
angav att genom 

att bygga nät av 

stöd från andra 
sjuksköterskor så 

kunde det vara en 

plats att börja på. 

Medel 

Titel  

Nurses’ 
response to 

death and 

dying in an 
intensive care 

unit- a 

Att beskriva 

intensivvårdssjuksköterskors 
respons vad gäller döden 

hos deras patienter och att 

utforska upplevda faktorer 
som influerade vården som 

erbjöds till döende patienter.  

Kvalitativ metod 

med intervjuer. 

Fyra kategorier 

identifierades: 
känslomässiga 

reaktioner, 

copingstrategier, 
underlättande 

faktorer vid 

När 

sjuksköterskor 
förstår 

sorgeprocessen 

som uppstår vid 
bortgången av en 

patient kan de 

Hög  
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qualitative 
study.  

Författare 

Yu, H.U 
Chan, S 

Tidskrift 

Journal of 
Clinical 

Nursing 

Årtal 

2009 

omvårdnad, samt 
barriärer till 

omvårdnad. 

acceptera sorgen 
och finna bättre 

sätt att stötta sig 

själva, sina 
kollegor, samt 

patienter och deras 

anhöriga.  

 

Titel 

Författare 

Tidskrift 

Årtal 

Problem och syfte Metod Resultat Diskussion Kvalit

é 

Titel 

Nurses’ 

resilience 

and 
nurturance 

of the self.  

Författare 

Shimoinaba, 

K 

Lee, S.F 
O’Connor, 

M 

Kissane, D 
Tidskrift 

Internationa

l Journal of 
Palliative 

Nursing  

Årtal 

2015 

Att undersöka karaktären 

hos sjuksköterskors 

återhämtningsförmåga och 

sättet det utvecklas på. 

Kvalitativ 

metod med 

intervjuer. 

Egenvård var ett 

tydligt 

tillvägagångssätt för 

att utveckla en 
återhämtningsförmåg

a vilket inkluderade 

självkännedom, 
formandet av 

passande 

copingstrategier, att 
uppskatta vård, samt 

att acceptera sina 

begränsningar. 

Alla deltagarna talade om 

kännetecken på 

återhämtning i en blandning 

av individuellt ansvar för 
sig själv och emotionellt 

stöd från andra. 

Hög 

Titel 

Reactions to 
patient 

death: the 

lived 
experience 

of critical 

care nurses.  
Författare 

Hinderer, K 

Tidskrift 

Dimensions 

of Critical 

Care 
Nursing 

Årtal  

2012 

Att utforska 

intensivvårdssjuksköterskor
s erfarenheter av patientdöd. 

Kvalitativ 

fenomenologisk 
studie. 

Flertalet teman 

framkom som resultat 
av denna studie: 

Coping, personlig 

bedrövelse, 
känslomässig 

frikoppling, och 

oundviklig död. 

Att förstå 

intensivvårdssjuksköterskor
s reaktioner till patientdöd 

kan hjälpa att förbättra 

vården försedd till dödligt 
sjuka patienter och deras 

familjer, samt möta behoven 

hos sjuksköterskorna som 
vårdar dem. 

Hög 

Titel 

Exploring 

the trauma 
care nurse’s 

lived 

experiences 
of dealing 

with the 

violent 
death of 

their clients.  

Författare 

Brysiewicz, 

P 

Att utforska fenomenet 

våldsam död från 

perspektivet av 
sjuksköterskor inom 

traumavård. 

Fenomenologis

k kvalitativ 

metod.  

Sjuksköterskorna 

föreställde en 

våldsam död som 
något plötsligt 

inträffande, 

oförutsägbart, 
meningslöst och inte 

lika värdigt eller 

fridfullt som en icke-
våldsam död. En 

mängd olika problem 

som gjorde en 
våldsam död så svårt 

att konfrontera lyftes 

Sjuksköterskor som är 

specifikt utbildade att möta 

behoven hos en döende 
människa och dess 

närstående är troligare att 

reflektera en positiv attityd 
till coping när det kommer 

till döden. 

Medel 
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Benghu, 
B.R 

Tidskrift 

Curationis 
Årtal 

2000 

fram och 
sjuksköterskorna 

beskrev en mängd 

olika känslomässiga 
och fysiska reaktioner 

som de upplevde på 

grund av exponering 
av dessa situationer.  

 

Titel 

Författare 

Tidskrift 

Årtal 

Problem och 

syfte 

Metod Resultat Diskussion Kvalité 

Creating a curtain 
of protection: 

Nurses’ 

experiences of 

grief following 

patient death.  

Författare 

Gerow, L 

Conejo, P 

Alonzo, A 
Davis, N 

Rodgers, S 

Williams Domian, 
E  

Tidskrift 

Journal of 
Nursing 

Scholarship  

Årtal 

2010 

Att beskriva den 
levda erfarenheten 

hos sjuksköterskor 

rörande 

bortgången av 

deras patienter.  

Kvalitativ 
fenomenologisk 

metod. 

Fyra teman 
identifierades: 

ömsesidiga relationer 

överskrider 

professionella 

relationer, de första 

erfarenheterna av 
patientdöd är 

formativa, 

sjuksköterskors 
copingstrategier 

inkluderar spirituella 

världsåskådningar och 
omvårdnadsritualer, 

och att förbli 

professionell kräver 
kompartmentalisering. 

Sjuksköterskor kan 
komma att 

uppskatta och 

värdera 

mänskligheten i de 

relationer de 

formar till 
patienter och dess 

anhöriga. De kan 

även få tillbaka 
något från dessa 

relationer som 

överskrider vad 
som kan vanligtvis 

inkluderas i en 

professionell 
relation men den 

processen är inte 

alltid lätt eller 
förutsägbar. 

Hög 

Titel  

Caring for dying 
people in hospital.  

Författare 

Hopkinson, J.B 
Hallett, C.E 

Luker, K.A 

Tidskrift 

Journal of 

Advanced 

Nursing 
Årtal  

2003 

Att utveckla 

förstående för 
vårdandet av 

döende patienter i 

en sjukhusmiljö. 

Kvalitativ 

explorativ studie 
understödd av 

fenomenologisk 

filosofi. 

Sjuksköterskornas 

berättelser bottnade i 
sex essentiella teman: 

det personliga idealet, 

det faktiska, det 
okända, det ensamma, 

påfrestning, och anti-

påfrestning. 

Syftet med den 

fenomenologiska 
approachen var för 

att få en större 

förståelse för vad 
som var viktigt för 

att möjliggöra för 

de medverkande 
att vårda döende 

patienter, för 

sjuksköterskor att 
känna sig bekväma 

och därmed nöjda i 

deras arbete med 
döende patienter. 

Det upplevdes som 

viktigt att deras 
erfarenheter 

matchade deras 

personliga ideal 
över vad döden 

och döendet kunde 

eller borde vara.  

Medel 



 

 

 


