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Sammanfattning

Det är svårt att bedöma hur lång tid en människa har kvar i livet och brytpunkten för när en patients 
döende fas inleds kan vara otydlig (Ellershaw & Ward, 2003). Det är viktigt att den sista tiden blir 
så bra som möjligt och här spelar sjuksköterskan en viktig roll. Syftet med studien var att belysa 
sjuksköterskors upplevelser av att vårda döende patienter på en akutvårdsavdelning. Metoden som 
användes var kvalitativa fokusgruppintervjuer och data analyserades med induktiv innehållsanalys. 
Ett övergripande tema för studien kan benämnas vårdens vågskålar, dilemman och tillfredställelse, 
vilket speglar den dubbelbottnade natur vården har. Intervjuerna resulterade i tio koder, vilka 
delades in i tre kategorier. Under kategorin känsla av att räcka till fanns koderna behov av tid, 
etiska ställningstaganden, anhörigkontakt samt det goda döendet. Den andra kategorin var 
strukturer i vården och innehöll koderna organisationen, vårdplanens betydelse samt 
förbättringsmöjligheter. Den sista kategorin personliga dilemman innehöll koderna påverkan på 
sjuksköterskans person, våga tala om döden samt uppföljning. Det sjuksköterskorna framhöll behov 
av tid för att kunna ge en optimal vård. De beskrev ett glapp mellan vad de upplevde som god vård 
vid livets slut och de resurser de hade för att förverkliga detta. Resultatet styrks av tidigare 
forskning. 
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Bakgrund
I Sverige dör omkring 90 000 personer varje år och en tredjedel av dessa beräknas 
vara i behov av specialiserad palliativ vård (Sauter, 2010). 
Världshälsoorganisationens definition av palliativ vård grundas på ett 
förhållningssätt som syftar till att patienten och dess familj ska få bästa möjliga 
livskvalitet vid livshotande sjukdom. Palliativ vård ska förebygga och lindra smärta, 
lidande och andra plågsamma symtom av fysisk, psykosocial och existentiell art. 
Döendet ska betraktas som en naturlig process och vården ska inte syfta till att 
påskynda eller fördröja döden. Den palliativa vården ska utgå ifrån en holistisk 
människosyn (National cancer control programs, 2002). Palliativ vård handlar inte 
om enstaka vårdinsatser utan en planerad central vårdkedja i sin helhet (SOU 
2001:6).

Det finns svårigheter att bedöma hur lång tid en sjuk människa har kvar i livet. 
Brytpunkten för när sjukdomen övergår i en palliativ fas är otydlig och svår att se. 
Det kan ses som en gråzon, där både kurativ och palliativ behandling pågår samtidigt 
i en slags väntan för att se hur sjukdomen utvecklas. Det är således svårt att korrekt 
bedöma när en patient är döende (Ellershaw & Ward, 2003; Ternestedt, 1998). Den 
palliativa vården kan delas upp i en tidig och en sen fas. Den tidiga fasen kan sträcka 
sig över år, medan den sena fasen kan variera i längd mellan dagar, veckor och 
månader. Olika yrkesgrupper inom vården har ofta olika uppfattningar om när 
brytpunkten infinner sig och det är viktigt med en diskussion för att få en adekvat 
bedömning (SOU 2001:6). En viktig del är att hela vårdlaget är överens om när en 
patient är döende. Det underlättar vården och gör det enklare att ta beslut om åtgärder 
(Ellershaw & Ward, 2003; Lokker, van Zuylen, Veerbeek, van der Rijt & van der 
Heide, 2011). Dödsprocessen kan sägas ta sin början när behandlingar avslutas samt 
att den kliniska bilden visar att döden är nära. Patienten går från att vara i en palliativ 
fas till att betraktas som döende. Fokus på vården syftar till att lindra patientens 
besvär samt att säkerställa att patientens sista tid har så hög livskvalitet som möjligt 
(Thulesius, Håkansson & Petersson, 2003).

En patient kan ge uttryck för tre typer av lidande: sjukdomslidande, vårdlidande och 
livslidande. Sjukdomslidande är det lidande som upplevs i relation till sjukdom och 
behandling. Det kan delas upp i kroppsligt lidande och själsligt/andligt lidande. 
Kroppsligt lidande är det fysiska lidandet, till exempel i form av smärta, medan det 
själsliga/andliga lidandet innefattar en känsla av förnedring och skam som patienter 
kan uppleva i samband med sjukdom och behandling (Eriksson, 1994). De fysiska 
symtom som är vanligast under livets tre sista dagar är trötthet och svaghet, 
aptitlöshet, koncentrationssvårigheter samt andfåddhet. Det själsliga lidandet kan ge 
uttryck i form av oro och ångest (Lokker et al, 2011). Den andra formen av lidande 
som Eriksson (1994) beskriver är vårdlidande. Denna typ upplevs i relation till själva 
vårdsituationen och kan innehålla kränkning av patientens värdighet, fördömelse och 
straff, maktutövning eller utebliven vård. Den sista typen är livslidande som upplevs 
i relation till det egna livet, insikten om den egna ensamheten. Ohälsa berör 
människans hela livssituation. Det invanda livet avbryts och kan innebära ett hot mot 
existensen. En känsla av att döden är stundande, men inte veta när är ett oerhört 

lidande. Vården kan åstadkomma lidande även för anhöriga och anhörigas lidande 
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kan vara svårare än patientens. Det är därför viktigt att betrakta även anhöriga som 
personer med ett vårdbehov. 

Anhöriga vill ha en mer aktiv roll när det gäller att ta beslut som rör den döende 
patienten och dennes vård för att kunna klargöra patientens egna önskemål. Anhöriga 
upplever även en osäkerhet över hur mycket de får engagera sig i vården samt att de 
ibland blir skyddade från negativa besked (Lind, Lorem, Nortvedt & Hevröy, 2011). 
Behovet av information och kommunikation är centralt i vården och det är viktigt att 
informationen är tydlig och inte lämnar rum för misstolkningar. Det finns tillfällen då 
tydlig information ges om patientens nära förestående död till patient och anhöriga, 
men anhöriga kan ha svårt att tolka den, då de uppfattar att vårdinsatserna fortfarande 
syftar till att patienten ska överleva. Tydlig information om patientens stundande död 
ger anhöriga chansen att ställa frågor, ta farväl och förbereda sig inför det som 
komma skall (Ellershaw & Ward, 2003; Lind et al, 2011). 

Sjuksköterskans yrkeskunnande kan delas in i tre delar: den arbetstekniska delen, den 
yrkesteoretiska delen och den allmänbildande delen. Den arbetstekniska delen 
inkluderar kunskaper som används i den direkta arbetsutövningen och den 
yrkesteoretiska delen innebär kunskaper om de olika principer som arbetet är grundat 
på. I den allmänbildande delen ingår kunskaper av kommunikativ art samt förmåga 
att förstå och tolka sammanhang i vilka arbetet utförs (Nilsson, 2000). 
Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005), 
beskriver att sjuksköterskans arbete ska präglas av ett etiskt förhållningssätt och 
bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. I kompetensbeskrivningen delas 
sjuksköterskans arbetsområden in i tre huvudsakliga delar, omvårdnadens teori och 
praktik; forskning, utveckling och utbildning samt ledarskap. Helhetssyn och ett 
etiskt förhållningssätt ska genomsyra hela vårdprocessen, vilket innebär att visa 
omsorg och respekt för patientens självbestämmande och föra patientens talan utifrån 
dennes önskemål och behov. Under delen omvårdnadens teori och praktik ligger 
kompetensområden som att tillgodose patientens behov, till exempel fysiska, 
psykiska, sociala eller kulturella. Här ligger även att uppmärksamma och bemöta den 
sjukes lidande och lindra dessa genom korrekta åtgärder samt att ta tillvara det friska 
hos patienten. Ellershaw och Ward (2003) samt Thulesius et al (2003) menar att vid 
vård i livets slutskede är det nödvändigt att vara extra känslig för att upptäcka 
patienters behov och önskemål. Det är viktigt att tolka små tecken på rätt sätt, 
speciellt då det inte finns mycket tid att rätta till misstag. Genom att aktivt observera 
patientens symtom går det att läsa av dennes behov. Det gäller även att lyssna noga 
på patientens önskemål och känna av var patienten är i sin sjukdomsprocess. I 
kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) skrivs vidare att 
sjuksköterskan bör kunna kommunicera på ett lyhört, medlidande och korrekt sätt 
med patienter och anhöriga och kunna ge stöd och vägledning till desamma. Lokker 
et al (2011) menar att kommunikation med patienten om dennes kommande död och 
att ha ett öppet tillvägagångssätt är viktigt i vården av döende människor. Det kan 
bidra till att höja kvaliteten på vården. I sjuksköterskans kompetensbeskrivning 
(2005) beskrivs även att det är centralt att med omdöme, kunskap och noggrannhet 
tillgodose patientens trygghet och välbefinnande, till exempel genom att ifrågasätta 
oklara ordinationer. Det är även viktigt att hantera känsliga uppgifter på ett smidigt 
och adekvat sätt. Under delen forskning, utveckling och utbildning ligger 
kompetenser som till exempel att inspirera till dialog och införande av ny kunskap 
samt att verka för en personlig utveckling. Den tredje delen, ledarskap, innefattar att 
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kunna tillvarata andra yrkesgruppers erfarenheter och kunskaper samt att arbeta som 
ett lag för att få en helhetssyn kring patienten. 

Medlidandet är grunden i vårdandet och det förutsätter mod och att sjuksköterskan 
vågar offra någonting av sig själv. Medlidande innebär en känslighet för andras 
smärta och lidande samt en önskan om att lindra det (Eriksson, 1994). En av 
sjuksköterskans viktigaste roller är att kunna trösta och stötta. Det gäller inte bara att 
lindra symtom utan även att finnas där som en medmänniska (Thulesius et al, 2003). 
För att kunna anpassa vårdinsatserna efter vårdbehovet krävs det att vårdpersonal har 
kunskap om vad som händer vid livets slut både fysiskt och psykosocialt. Den här 
typen av kunskap underlättar när det gäller att ge stöd till såväl patienter som 
anhöriga (Fridegren & Lyckander, 2009). Det innebär en balansgång för vårdpersonal 
att engagera sig för att kunna tolka patientens behov på rätt sätt, men samtidigt ha ett 
professionell förhållningssätt (Thulesisus et al, 2003).

På enheter där det avlider patienter är det relevant att undersöka hur vården av 
döende patienter upplevs. På akutvårdsavdelningar i Sverige vårdas ofta olika 
patientkategorier blandat, vilket gör ämnet viktigt att studera.

Syfte
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att vårda döende 
patienter på en akutvårdsavdelning.

Metod
Under ett år (200910-201010) avled 108 personer på kliniken där studien 
genomfördes. Det aktuella sjukhuset är lokaliserat i södra Sverige och har tre 
kirurgiska akutvårdsavdelningar. Alla tre avdelningarna vårdar akuta, elektiva, 
palliativa samt döende patienter blandat. Det aktuella sjukhuset har en enhet för 
palliativ medicin som innefattar en vårdavdelning samt lasarettsansluten 
hemsjukvård. Om patienter som är inskrivna på kirurgkliniken är i behov av plats på 
den palliativa avdelningen skrivs remiss av avdelningsläkare till den palliativa 
enheten. De har remissgenomgång två gånger per vecka, vilket ofta kan leda till 
långa väntetider för bedömning och sedan överflyttning. 

Utifrån studiens syfte valdes en kvalitativ metod, då syftet var att belysa 
sjuksköterskors upplevelser. Kvalitativ forskning främjar en djupare förståelse för 
fenomenet och syftar till att beskriva upplevelser (Patton, 2002). 
Datainsamlingsmetoden som valdes var fokusgruppintervjuer. En fokusgrupp 
definieras som en mindre samling individer som fokuserar sin diskussion kring ett 
speciellt ämne. Fokusgruppintervjuer är en lämplig metod när intentionen är att 
förklara hur människor uppfattar en händelse, idé eller upplevelse och ansågs därför 
passa studiens syfte (Krueger & Casey, 2009).

Genomförande

Informationen till klinikchef gavs skriftligen genom ett informationsbrev där studiens 
syfte och datainsamlingens tillvägagångssätt beskrevs. Genomförandet av studien 
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påbörjades genom att klinikchefen gav sitt tillstånd och efter att facklig representant 
informerats. När godkännande erhållits delades ett informationsbrev ut till samtliga 
sjuksköterskor, 58 stycken, på de tre kirurgiska avdelningarna. I brevet beskrevs 
studiens syfte, inklusionskriterierna och praktisk information kring intervjuernas 
genomförande. Informationen administrerades via brev och e-post för att säkerställa 
att så många som möjligt tog del av informationen. Sjuksköterskorna blev 
informerade om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst under processen 
kunde dra tillbaka sitt deltagande. Konfidentialitet garanterades från författarnas sida.

Urval
Samtliga sjuksköterskor från de tre olika avdelningarna utgjorde urvalet och 
inklusionskriteriet var att ha vårdat minst sex döende patienter på den aktuella 
kliniken. Samtliga grupper bestod av sjuksköterskor av kvinnligt kön, som varierade 
i ålder mellan 24 och 56 år. Sjuksköterskor från de olika avdelningarna ingick i varje 
grupp. Ingen av personerna i gruppen hade någon chefsposition.

Fokusgruppintervju
Fyra intervjutillfällen fanns tillgängliga för sjuksköterskorna att anmäla sig till. 
Målsättningen var att ha fem personer per fokusgruppintervju, men fyra personer 
ansågs tillräckligt. Två av de genomförda fokusgruppintervjuerna innehöll fyra 
informanter och två innehöll fem informanter. Enligt Krueger och Casey (2009) samt 
Wilkinson (2004) ska antalet personer i en fokusgrupp variera mellan fyra och tolv. 
Grupperna bör vara tillräckligt små för att alla ska få prata och stora nog att ge en 
varierad bild. Krueger och Casey (2009) menar fortsatt att informanterna ska ha 
liknande egenskaper och det bör minst genomföras tre fokusgruppintervjuer. 
Personerna som medverkar bör ha olika synsätt på fenomenet som diskuteras.

En intervjuguide upprättades och användes som stöd under fokusgruppintervjuerna. 
Fokusgruppintervjun inleddes med en öppen fråga, som löd ”Hur upplever ni det att 
vårda döende patienter på era avdelningar?”. Under hela intervjun användes 
transitionsfrågor som drev konversationen mot det essentiella och gjorde 
informanterna medvetna om varandras åsikter. Intervjuguiden upprättades enligt 
Krueger och Casey (2009).  

Den första fokusgruppintervjun lades tidsmässigt ett par veckor före de andra tre för 
att kunna användas som en provintervju, vilket enligt Krueger och Casey (2009) ökar 
validiteten. Den transkriberades och lästes igenom, därefter gjordes en reflektion 
över moderatorns roll och en diskussion fördes kring hur svårigheter skulle hanteras 
för att optimera framtida fokusgruppintervjuer. Svårigheter som uppmärksammades 
var att få alla att vara delaktiga i samtalet samt att hålla diskussionen kring det 
aktuella ämnet. Genom en diskussion kring problematiken och vidare 
litteraturgenomgång minimerades risken för det i framtida intervjuer. Den första 
fokusgruppintervjun ansågs tillräckligt bra för att kunna inkluderas i studien. 

Fokusgruppintervjuerna genomfördes utanför arbetstid på eftermiddagen i klinikens 
lokaler. Intentionen var att sjuksköterskorna skulle finna det praktiskt. Informanterna 
satt kring ett ovalt bord för att de skulle kunna se varandra i ögonen. För att få en 
avslappnad stämning samlades gruppen en stund innan intervjun påbörjades. När alla 
samlats gavs en kortare introduktion till ämnet och fokusgruppintervjuns ramar 
klargjordes. Fokusgruppintervjuerna videofilmades och ljudinspelades, för att 
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säkerställa att ingen information gick förlorad (Krueger & Casey, 2009). 

Fokusgruppintervjuerna leddes av en moderator, som var samma person under 
samtliga fokusgruppintervjuer. Medverkade gjorde även en observatör som förde 
anteckningar. Genom att använda samma moderator och observatör vid samtliga 
intervjutillfällen stärktes reliabiliteten (Kvale & Brinkmann, 2009). Efter varje 
fokusgruppintervju samtalade moderatorn och observatören om det centrala i 
intervjun och skrev minnesanteckningar för detta (Krueger & Casey, 2009). 
Fokusgruppintervjuerna varade i ungefär en timme.
 
Analys
Fokusgruppintervjuerna analyserades genom innehållsanalys med induktiv ansats. 
Innehållsanalys fokuserar på tolkning av texter. Kvalitativ innehållsanalys är en 
metod som är anpassad för analys av fokusgruppintervjuer då fokus ligger på att 
identifiera innehållet och sammanhanget i texten. Det är en omfattande och 
systematisk metod som syftar till att identifiera återkommande åsikter och meningar i 
analysmaterialet med hjälp av ett kodningssystem (Patton, 2002; Wilkinson, 2004). 
För att spegla helheten av intervjumaterialet gjordes analysen med en induktiv ansats 
som syftar till att undersöka fenomenet utan några förutbestämda teman eller teorier. 
Induktiv ansats innebär att arbeta med öppna intervjufrågor. Texten analyserades med 
en öppen tolkning och en medvetenhet fanns om förförståelse kring till exempel 
problem i vården av döende patienter (Patton, 2002). 

Fokusgruppintervjuerna transkriberades och kontrollästes. För att få hög reliabilitet 
lyssnades ljudinspelningarna igenom upprepade gånger och texten korrekturlästes 
var för sig (Kvale & Brinkmann, 2009). Därefter påbörjades inläsningsfasen enskilt, 
där den första läsningen gav en känsla för helheten. Texten lästes därefter mer 
noggrant och första intryck och tankar noterades och koder började framträda. De 
åsikter och meningar som var mest framträdande och återkommande skrevs ner och 
användes för att forma ett kodningsschema. Transkriberingarna lästes upprepade 
gånger för att alla koder skulle identifieras. Det initiala framtagandet av koder skedde 
var för sig för att upptäcka fler koder (Patton, 2002). De olika koderna jämfördes och 
diskuterades, vilket resulterade i ett kodningsschema som innehöll tolv koder. Varje 
kod försågs med en färg. Analystexten lästes sedan gemensamt för att hitta alla 
meningsbärande enheter och dessa färgsattes för att markera vilken kod de tillhörde. 
Färgsättning av koderna gör det enklare att hitta tillbaka till källan för användning av 
citat och därmed kontrollera att citatet är taget ur rätt kontext (Patton, 2002). Text 
som inte hade blivit försedd med någon färgkod lämnades. Texten kondenserades och 
koder som hade samma mönster sattes ihop till kategorier, se figur 1. Kategorierna 
bedömdes på två sätt: innehållet i en kategori måste höra ihop på ett meningsfullt sätt 
och kategorierna måste skiljas åt på ett tydligt sätt genom att det inte finns någon 
överlappande data i flera kategorier (Patton, 2002). För att säkerställa detta lästes 
intervjutexten igen och koderna omarbetades. Det resulterade i att två koder togs bort 
och innehållet i dessa flyttades för att koderna inte skulle överlappa varandra. Under 
analysens gång har anteckningar som gjordes av observatören samt 
videoinspelningarna använts som ett stöd för att säkerställa en korrekt tolkning av 
resultatet. Efter analyserna fördes en diskussion kring det essentiella i resultatet och 
ett övergripande tema framkom.

Intervjutext Kondensering Kod Kategori
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Det kan man liksom inte stressa med 
och då blir det väldigt jobbigt när det 
är hög arbetsbelastning för då, man 
blir väldigt stressad själv, man känner 
att man hinner inte, man hinner inte 
riktigt med, man har inte riktigt den 
tiden

Vid hög 
arbetsbelastning 
upplevs det som att det 
inte finns tid för den 
döende patienten.

Behov 
av tid

Känsla av 
att räcka 
till

Och hur mycket man pratar, det är 
olika bland sköterskor också hur 
mycket man vågar möta, prata med 
patienterna om döden när de frågar: 
kommer jag att dö och sen börjar 
prata om någonting annat istället, än 
att möta det och börja prata om 
döden.

Ibland känns det som 
att vissa sjuksköterskor 
är rädda att möta 
patienten och ta 
diskussionen om döden.

Våga 
tala om 
döden

Personliga 
dilemman

Figur 1. Exempel på bearbetning av intervjutext utifrån sjuksköterskors upplevelse 
av att vårda döende patienter.

Etisk reflektion

Helsingforsdeklarationen har legat till grund för etiska överväganden i studiens 
genomförande, vilket innebär att informanterna informerats om att det insamlade 
materialet endast hanterats av författare och handledare (Declaration of Helsinki, 
2008). Intervjumaterialet har under studiens gång förvarats utom åtkomst för 
obehöriga och kommer efter studiens slutförande att förstöras. Studien har 
genomförts efter informerat samtycke från informanterna. Hur intervjupersonerna 
skulle komma att reagera på det som diskuterats var ett problem som togs i 
beaktande. Efter varje intervju gavs därför tillfälle att stanna kvar och samtala för att 
minimera risken att sjuksköterskorna gick hem med obearbetade känslor. Ingen 
enskild individ kan identifieras i resultatet.

Resultat
Det övergripande temat för resultatet kunde beskrivas som vårdens vågskålar: 
dilemman och tillfredsställelse, vilket speglar vårdens dubbelbottnade natur som 
sjuksköterskan ställs inför i vården av döende patienter. Sjuksköterskorna ställdes 
inför dilemman i vården, men upplevde även tillfredställande delar i vården av 
döende patienter. Det representerades i tre kategorier: känsla av att räcka till, 
strukturer i vården samt personliga dilemman. Kategorierna bestod av tio olika 
koder, se figur 2.

Tema Kategori Kod
Vårdens vågskålar:
-dilemman
-tillfredsställelse

Känsla av att räcka 
till

Behov av tid
Etiska ställningstaganden
Anhörigkontakt
Det goda döendet

Strukturer i vården Organisationen
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Vårdplanens betydelse
Förbättringsmöjligheter

Personliga dilemman Påverkan på sjuksköterskans 
person
Våga tala om döden
Uppföljning

Figur 2. Översikt över tema, kategorier och koder

Känsla av att räcka till

Den första kategorin handlar om att vara tillräcklig. Behov av tid var centralt. Det var 
svårt att hinna med patienterna och det gav en känsla av otillräcklighet. Kategorin 
innehöll även anhörigkontakt som kunde vara positiv men även innebära svårigheter. 
Det fanns svårigheter att prioritera tiden mellan patientkategorierna, men det var 
tillfredsställande att kunna skapa goda förutsättningar för vården av döende patienter. 

Behov av tid
I samtliga intervjuer betonades att behovet av tid var det mest centrala i vården av 
döende patienter. Sjuksköterskorna upplevde att de vid hög arbetsbelastning inte 
hade tid för de döende patienterna. De döende patienterna och deras anhöriga var 
ofta i behov av åtgärder som måste få ta tid, vilket sjuksköterskorna upplevde att de 
inte hade. 

”… en anhörig till en döende patient kanske behöver en halvtimme av min tid 
och den finns ju inte riktigt…” 

Sjuksköterskornas känsla var att det var jobbigt att inte hinna med den basala 
omvårdnaden eller att kunna hjälpa till med att uppfylla ett extra önskemål. 
Sjuksköterskorna menade att tiden är relativ, patientens och sjuksköterskans 
upplevelser av tid var inte densamma. Det var sjuksköterskorna medvetna om vilket 
skapade en negativ stress.

”… en kvart här, det kan ju bli en timme…” 

De kände stress över att inte kunna förmedla ett lugn inför patienter och anhöriga 
samt att alltid vara medveten om att kroppsspråket utstrålade stress. De hade en 
önskan om att kunna stanna upp och vara närvarande i mötet med patienten och 
anhöriga. Sjuksköterskorna framhöll behovet av mer personal för att kunna ge mer 
tid för varje enskild patient. 

” Jag gick in till en patient i förra veckan och han låg död i sängen när jag 
kom in och jag hade bråttom, så jag var på väg att gå ut...nej, han ser lite 
konstig ut...” 

Etiska ställningstaganden
Ett etiskt dilemma var att bedöma patientens behov av symtomlindrande 
medicinering. Sjuksköterskorna beskrev situationer där det var svårt att avgöra om 
ångestdämpande läkemedel skulle administreras. I vissa situationer ansåg 
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sjuksköterskorna att patienten upplevde en naturlig sorg över den egna situationen, 
som inte gick att medicinera bort. 

Sjuksköterskorna upplevde att de döende patienterna inte prioriterades och de 
ställdes inför ett svårt ställningstagande om vem som var mest värd deras tid. När de 
använde sin tid för vården av de döende patienterna fick andra patienter stå tillbaka. 
De framförde en önskan om att få slippa sådana prioriteringar. Sjuksköterskorna 
upplevde det som stressande att veta att en patient låg ensam inför döden, när de 
tvingades prioritera det som var mest akut.

”...du har sju patienter, varav tre är helhjälp, en ska till operation, någon 
annan har jätteont. Då får ju inte den döende patienten prioritetstiden och det 
kanske inte är någon anhörig där...” 

Anhörigkontakt 
Upplevelsen att de flesta anhöriga var nöjda med det slut deras anhörig fått var 
dominerande. Detta gav en känsla av att sjuksköterskorna gjort ett bra jobb. Det 
kändes positivt när anhöriga gav uttryck för att de kände en trygghet med personalen 
och kände ett förtroende för dem. Det var underlättande för sjuksköterskorna då 
anhöriga och patient innan dödsfallet diskuterat hur de önskade den sista tiden. Det 
gav en möjlighet att uppfylla önskemäl på bättre sätt.

Det fanns svårigheter i när patient och anhöriga inte var överens om vårdplanen eller 
om patienten inte kunde tala för sig själv. Krävande anhöriga kunde vara 
bekymmersamt att hantera. Ibland kunde detta tolkas som ett uttryck för anhörigas 
egen ångest. Anhöriga upplevdes således också ha ett vårdbehov. Övriga svårigheter 
som sjuksköterskorna framhöll var svårigheter att lämna negativa besked till 
anhöriga samt känslor av att ibland utnyttja dem som arbetskraft. Då anhöriga satt 
hos den döende upplevde sjuksköterskorna att de inte gick in till patienten lika ofta, 
som om patienten var ensam. Det skapade i vissa fall dåligt samvete. De beskrev 
även en känsla av att inte vilja störa de anhöriga i deras sorg. Ett professionellt 
förhållningssätt gentemot anhöriga var betydelsefullt. Det var svårt att hantera när 
relationen till anhöriga blev för personlig eller när de inte hunnit skapa en relation.

Det goda döendet
De gånger då tiden räckte till att sitta hos en döende patient upplevdes det som 
tillfredställande. Det kändes bra när patienten inte behövde dö ensam. Det upplevdes 
som givande när möjligheten fanns att vara ett bra stöd för såväl patient som 
anhöriga. 

”… det var skönt att vi hade varit hos honom att han inte var ensam …” 

Det gav en positiv känsla när det gick att göra undantag från givna ramar, som till 
exempel att kunna ta emot patienten direkt till avdelningen och därigenom undvika 
långa väntetider på akuten, vilket minskade lidandet för patienten. De gånger 
sjuksköterskorna tidigt etablerat en relation med patient och anhöriga och fått vara 
med i hela sjukdomsförloppet till slutet, upplevdes det som givande. Det fanns en 
tillfredsställelse i att en patient som lidit av svår sjukdom, med till exempel smärta 
och ångest en längre tid får somna in lugnt och fridfullt. Här var det primärt att 
miljön kring patienten gav förutsättningar för detta. 
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Strukturer i vården

Sjuksköterskorna framhöll starkt en önskan om en annan form av organisation kring 
de döende patienterna. De betonade vikten av tydligt dokumenterade vårdplaner för 
patienter i livet slutskede.  Det upplevdes ofta som icke fungerande och 
förbättringsmöjligheter såg. 

Organisationen
Den kirurgiska akutvårdsverksamheten ansågs inte anpassad för vård i livets slut. 
Verksamheten på en akutvårdsavdelning är inriktad på att behandla och bota. Denna 
verksamhet med många olika vårdgivare kan stressa både personal och patienter. 
Sjuksköterskorna upplevde att patienterna vårdades på fel instans och att döende 
patienter inte borde blandas med akuta och elektiva patienter. Det blev en stor 
kontrast, då sjuksköterskorna slets mellan olika inriktningar på vården.

”Det känns inte som att de ska ligga hos oss när de är vid livets slut.” 

På en avdelning för enbart döende patienter var sjuksköterskornas tro att den 
problematiken inte fanns. Det fanns en uppfattning om att det där fanns mer tid för 
basal omvårdnad och bättre symtomkontroll. På en kirurgisk akutvårdsavdelning 
upplevdes att rätt medel inte fanns för att ge patienten den optimala vården. Det var 
frustrerande att veta att kunskaperna fanns, men att organisationens uppbyggnad 
gjorde att alla patienter inte fick ta del av denna kunskap. Det kunde dock upplevas 
som en vinst och en trygghet när patienten kunde vårdas kvar på den kirurgiska 
avdelningen utan att behöva flyttas över till specialiserad palliativ avdelning. 
Tryggheten låg i att patienten och anhöriga inte behövde lära känna ny personal. 

Organisationen uppfattades som trög och tungarbetad när det gällde förflyttning 
mellan kliniker samt till vård i kommunal regi. De upplevde att det blev långa 
väntetider för patienten och att denna tid hade inte patienten. I de fall där 
organisationen fungerade smidigt och problemfritt upplevdes det som positivt.

Vårdplanens betydelse
På kirurgavdelningarna saknades ofta ett tydligt brytpunktssamtal där patient, 
anhöriga och personal medverkade samt att det samtalet tydligt dokumenterades. 
Sjuksköterskorna upplevde att läkarna hade svårt att fatta beslutet om att patienten 
gått in i en döende fas och inte gärna tog den diskussionen med anhöriga. En 
konsekvens av att beslutet inte togs kunde vara att behandlingen fortsatte utan 
eftertanke eller utvärdering. De upplevde att när väl beslutet togs var det i ett för sent 
skede av vården. Sjuksköterskornas uppfattning var att det berodde på att vården på 
en kirurgavdelning framförallt är inriktad på att bota och hitta nya 
behandlingsalternativ.

”...hos oss upplever jag många gånger, på tisdag kan vi sitta och diskutera 
fortsatt behandling och på onsdag bestämmer man då att nu lägger vi ner det 
och på torsdag avlider dem...”

De framhöll behovet av en långsiktig plan och inte enbart lösningar för stunden. I en 
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vårdplan ingår att läkemedel för symtomkontroll finns ordinerade, vilket ofta 
saknades. Det leder i sin tur till ett ökat lidande för patienten och ett merarbete för 
sjuksköterskan.

”Vi gör aldrig en vårdplan för någon som är i livets slutskede.” 

Om en tydligt dokumenterad vårdplan hade funnits var sjuksköterskornas tro att det 
skulle varit lättare att bemöta döende patienter och deras anhöriga. De hade då 
kunnat vara säkra på att alla gav patient och anhöriga samma information och 
sjuksköterskorna behövde inte vara rädda för att göra övertramp. De gånger som 
vårdplanen var upprättad och samtalet hade fungerat upplevde sjuksköterskorna det 
som ett bra verktyg i vården, vilket kunde medföra att anhöriga kände sig bättre 
bemötta.

Läkarkontinuitet saknades ofta och utan tydligt dokumenterad vårdplan, som 
efterföljs, blev direktiven oklara och kunde skifta från dag till dag. Det upplevde 
sjuksköterskorna kunde skapa en otrygg situation för patient och anhöriga. De 
beskrev till exempel att patienten ena dagen inte skulle ha dropp, medan nästa dag 
gick en annan läkare rond som tyckte att patienten skulle ha dropp. Det var då svårt 
att förklara för anhöriga varför inte samma direktiv gällde.

Förbättringsmöjligheter
En stark önskan om att införa efterlevandesamtal framkom. Både för att följa upp hur 
anhöriga mådde och kunna lotsa dem vidare om det fanns ett behov av 
kuratorskontakt, men även för att kunna ge sjuksköterskorna återkoppling. De 
beskrev att vården ofta bara fortlöper utan eftertanke. Efterlevandesamtal skulle 
kunna bekräfta om vården fungerat optimalt. Anhörigas åsikter skulle kunna leda till 
förändringar som kunde vara betydelsefulla. Sjuksköterskorna talade om olika 
förbättringar som kunde göras i omhändertagandet av den döde patienten, till 
exempel patientens klädsel eller miljön på rummet. 

Kunskaperna kring vård i livets slutskede ansågs bristfällig och vidare utbildning 
önskades, en avvikande åsikt framkom dock vilken var att kunskapen var tillräcklig. 
Ett förslag på förbättring var att införa speciellt ansvariga sjuksköterskor som hade 
till uppgift att kontrollera till exempel att ordinationer för symtomlindring fanns. 

De framförde en önskan om fler palliativa vårdplatser då de som existerar inte 
upplevdes räcka till. Ett annat exempel var ett hospice eller en onkologisk avdelning. 

Ett förslag var även att använda den palliativa kompetens som fanns på sjukhuset i 
större utsträckning på den kirurgiska avdelningen. 

Personliga dilemman

Vården av patienter i livets slutskede påverkade sjuksköterskorna på ett privat plan 
och de upplevde att det fanns en rädsla att tala om döden, bland annat då det väckte 
tankar om det egna döendet. Det fanns en önskan om avslut efter dödsfall för att 
sjuksköterskorna själva skulle kunna hantera på ett bättre sätt.

Påverkan på sjuksköterskans person
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Sjuksköterskorna menade att hur de upplevde patienters död påverkades av deras 
egna tidigare erfarenheter av döden och även vilken period av livet de befann sig i 
vid det specifika tillfället, till exempel om de haft egna anhörig som nyligen avlidigt. 
Tankar kring den egna dödligheten uppkom vid vård av döende patienter. Vissa 
patienters död påverkade sjuksköterskorna mer än andras, beroende på patientens 
ålder och vilken relation de hade till patienten. Vård av patienter i livet slutskede tog 
energi från privatlivet. De upplevde att de tog med sig sorgen hem och att deras egna 
anhöriga påverkades. Vissa sjuksköterskor gav uttryck för en känsla av att inte räcka 
till när de upplevde vården som bristfällig. Under dessa förutsättningar kände de sig 
omotiverade i sitt arbete.

”Ibland kan det nästan vara en sorgeprocess för en själv också...” 

Vården av döende patienter på en kirurgisk akutvårdavdelning krävde flexibilitet och 
att kunna ställa om sin sinnesstämning. Det krävs mycket av sjuksköterskan som 
person att kunna ställa om sig från en glad stämning hos en patient till en dämpad 
stämning hos den döende patienten.  Sjuksköterskorna upplevde även svårigheter att 
skifta mellan en stressig arbetssituation och att kunna visa lugn inför den döende och 
dennes anhöriga. 

Våga tala om döden
Sjuksköterskorna upplevde att det ibland fanns en rädsla att möta patienten och föra 
diskussion kring döden och döendet med patienter i livets slutskede. Ett exempel 
kunde vara att fråga var patienten önskade dö vilket var en fråga som helst undveks. 
Samtidigt ansågs det som viktigt att våga vara öppen och ärlig, även om det är svårt 
att finna rätt ord. De insåg vikten av att informera om det som väntar och att våga 
fråga hur patienten vill ha sin sista tid. 

”Det är ju det alltihopa handlar om, att våga prata om döden...” 

Uppföljning
Sjuksköterskorna uttryckte en önskan om att själva få ett avslut de gånger de inte var 
närvarande vid patienters bortgång. De tyckte det var värdefullt att få veta hur 
patientens sista tid hade varit. Vid dödsfall där obduktion genomfördes fanns en 
önskan om att få veta dödsorsaken. Vissa sjuksköterskor beskrev behov av 
professionell handledning efter dödsfall. Det mest centrala var dock att få prata av 
sig och ventilera sina egna känslor, vilket inte behövde ske på ett organiserat sätt.

”Men jag kan tycka att det är väldig värdefullt...de fem minuterna man får 
med en kollega om det är en jobbig bortgång eller så där...Om det kanske är 
någon som har jobbat en längre tid som bara genom ett ord på vägen, ja, det 
kan räcka ibland liksom.” 

Diskussion
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelse av att vårda döende 
patienter på avdelningar som inte är inriktade på denna typ av vård. Sjuksköterskor 
har en central roll i vården och arbetar nära patienten vilket ger en insikt i hur vården 
fungerar. Sjukvården är uppdelad i olika specialiteter och specialiteterna har olika 
förutsättningar att vårda döende patienter. Patienter som vårdas utanför palliativa 
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enheter har inte samma förutsättningar att få specialiserad palliativ vård. Diskussion 
kring vård av döende patienter är därför relevant att belysa utifrån människors rätt till 
lika villkor (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], SFS 1982:763, §2).

Temat vårdens vågskålar representerar den dubbelbottnade natur som vården av 
döende patienter innebär. I vågskålen dilemman ligger problem i form av etiska, 
praktiska och existentiella frågor. Den balanseras delvis upp av den andra vågskålen, 
tillfredsställelse, som speglar vården av döende när den fungerar optimalt. 

I  vågskålen dilemman ligger studiens mest centrala resultat, vilket är att det finns 
skillnader mellan god palliativ vård och möjligheterna som finns för att bedriva den. 
Personalen upplever ett dilemma i glappet mellan behov och tillgängliga resurser. 
Resultatet är i linje med andra studier som kommit fram till liknande resultat 
(Tishelman et al, 2004; Thulesius et al, 2003). Tidsaspekten och känslan av 
otillräcklighet framhölls i samtliga intervjuer men den dominerade inte diskussionen. 
Det kan bero på att alla var överens på denna punkt och att det på grund av det inte 
behövdes någon vidare diskussion. Flera studier beskriver att sjuksköterskor har en 
vilja att ge kvalificerad vård till döende patienter, men att de ofta upplever en inre 
stress på grund av tids- och resursbrist. De känner att de ej kan ge tillräckligt med tid 
för den döende, vilket ger en frustration och en känsla av otillräcklighet (Peterson et 
al, 2010; Wallerstedt & Andershed, 2007).

Vårdplaner för de döende patienterna saknas ofta, vilket ytterligare lägger tyngd i 
vågskålen dilemman. Det väcker tankar kring vad det finns för riktlinjer i 
organisationen kring de döende patienterna. Ett sätt att kunna förbättra riktlinjerna 
kan vara att använda sig av validerade standardvårdplaner. Ett exempel på detta är 
Liverpool Care Pathway, som kan beskrivas som en vårdplan för patienter under 
livets allra sista tid. Den har utarbetats vid Royal Liverpool University Hospitals 
Trust och the Marie Curie Centre. I vårdplanen ingår riktlinjer kring när behandling 
ska avslutas och intentionen därefter är att symtomlindra. Det ska klart framgå till 
såväl patient och närstående samt i personalgrupp och finnas dokumenterat i 
patientjournalen. Ett av det mest effektiva sätten att höja vårdkvalitén är att använda 
kunskapsbaserade och individualiserade standardvårdplaner med tydliga mål och 
riktlinjer (Ellershaw & Ward, 2003). Det är viktigt att förstå och belysa upplevelserna 
av att vårda döende patienter för att kunna bygga upp en effektiv organisation kring 
denna typ av patienter.

Informationen är en viktig del i vården av döende patienter, vilket framkom i 
intervjuerna. Patientens framtida sjukdomsförlopp kan vara svårt att förutse, vilket 
kan göra informationen svår att ge, då läkaren och sjuksköterskorna inte vill ge en 
felaktig bild av förloppet. Flera studier belyser svårigheter i kommunikationen med 
läkaren, sjuksköterskan och anhöriga, till exempel för att se till att patienten fick 
adekvat information (Peterson et al, 2010; Wallerstedt & Andershed, 2007; Lokker et 
al, 2011). Patient och anhöriga önskar få information om patientens prognos, för att 
kunna förbereda sig och ordna med praktiska göromål (Steinhauser et al, 2001). 
Lidandet kan lindras om patienten får information om när döden är nära förestående 
vilket kan leda till att patienten har lättare att acceptera detta och upplever därmed ett 
större lugn (Eriksson, 1994; Lokker et al, 2011).

Kontakten med anhöriga innebär tyngder i vårdens båda vågskålar. De gånger det blir 
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en stilla död och anhöriga samt patienter är införstådda och har accepterat den 
kommande döden känns det som vården är tillfredsställande. Det finns dock 
svårigheter, såsom frustration och aggression hos anhöriga, om något av detta brister. 
Diskussionen i intervjuerna var ofta fokuserad på anhörigas upplevelser och inte 
patientens. Det kan antas bero på att sjuksköterskorna är inriktade på att de anhöriga 
ska leva kvar med sin sorg. Peterson et al (2010) beskriver att sjuksköterskorna är 
mer fokuserade på anhörigas upplevelser än den döende patientens. De är mer 
oroliga för att anhörigas upplevelser ska vara negativa. Enligt Eriksson (1994) kan 
anhörigas lidande vara svårare än patientens och därför måste även de inkluderas i 
vården, då deras vårdbehov är betydelsefullt. En anhörig som lider har inte sin fulla 
förmåga att lida med patienten. Oförmågan kan ge upphov till känslor av skuld eller 
aggression och förtvivlan. Anhörigas oförmåga att lida med patienten skulle kunna 
leda till svårigheter för sjuksköterskan att bemöta de anhöriga. Lind et al (2011) 
skriver att det är viktigt att anhöriga i ett tidigt skede blir involverade i vården, för att 
de ska kunna bearbeta situationen. 

Vården av den döende patienten kan påverka privatlivet genom att det i vissa fall 
leder till en sorg hos sjuksköterskan när patienten avlider. Eriksson (1994) beskriver 
att medlidandet med en annan människa förutsätter att sjuksköterskan vågar offra 
något av sig själv och att sjuksköterskorna då tar med sig sorgen hem blir naturligt. 
Detta kan skapa en etisk problematik, då sjuksköterskan också upplever ett lidande 
som måste tas i beaktande. Det bör ha en central del i den etiska reflektionen kring 
vårdandets problematik. Wallerstedt och Andershed (2007) skriver om att när 
patienter dör kan det väcka känslor av sorg hos sjuksköterskorna och Costello (2006) 
menar att sjuksköterskor spenderar mycket tid i vården av döende patienter, vilket 
gör att de är speciellt utsatta för stressen det medför. För att klara stressen var det 
viktigt med stöd, samtal med kollegor och tid för eftertanke. Reflektionstillfällen kan 
organiseras på flera olika sätt. Det viktigaste är att all personal känner att de får 
tillräckligt med stöd och hjälp (Fridegren & Lyckander, 2009). Efterlevandesamtal 
anses kunna hjälpa både anhöriga och sjuksköterskor. Det kan hjälpa sjuksköterskor 
både på ett praktiskt och ett personligt plan, genom att det kan förbättra klinikens 
rutiner och ge sjuksköterskan återkoppling om anhöriga kan påpeka brister och 
positiva upplevelser. Ellershaw och Ward (2003) skriver att det bör finnas ett 
organiserat stöd till familjer efter en familjemedlems bortgång. Efterlevandesamtal 
kan således minska lidandet hos efterlevande, men även hos sjuksköterskor. 

Det finns svårigheter och en rädsla att tala om döden med patienter och anhöriga 
samt en rädsla att bli för känslomässigt bundna vid dem. Resultaten styrks av tidigare 
forskning (Ofalz et al, 2010). Det ingår i en sjuksköterskas arbete att kunna ta de 
svåra samtalen om döden och sjuksköterskorna är  medvetna om detta. 
Sjuksköterskans kompentensbeskriving belyser vikten av en god kommunikation 
(2005). Ur patientens perspektiv är det viktigt att diskussionen kring sjuksköterskors 
rädsla att tala om döden förs. En ökad förståelse kring problematiken kan göra 
diskussionen kring döden mer naturlig. Det kan uppkomma svårigheter då 
sjuksköterskorna är medvetna om diskussionens vikt, men känner en rädsla (Lokker 
et al, 2011). Det är relevant att i vidare studier undersöka hur sjuksköterskors rädsla 
att tala om döden påverkar patienter och anhöriga samt hur dilemmat kan manifestera 
sig. Det är även intressant att belysa sjuksköterskors lidande i vården av döende 
patienter. 
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På kliniker med samma eller liknande struktur som den som studien genomfördes på 
kan denna studie visa på förbättringsmöjligheter, till exempel i form av uppbyggnad 
av en annorlunda typ av organisation kring döende patienter eller efterlevandesamtal. 
Det är viktigt att belysa hur sjuksköterskorna upplever vården av döende patienter då 
detta ger en tydlig bild av sjuksköterskans arbetssituation. 

Metoddiskussion

Fokusgrupper är valida om de används för ett problem som är lämpligt för 
fokusgruppintervju. Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelser 
och fokusgruppintervjuer ansågs vara en lämplig metod. Gruppintervjuer ger en 
möjlighet att prata öppet och med hjälp av de andra informanterna kan det under 
samtalet väckas nya tankar och skapas andra dimensioner i diskussionen. Samtalet 
blir på så sätt inte lika styrt av moderatorns påverkan, vilket gör denna metod mer 
lämplig än till exempel enskilda intervjuer. Önskan var att minimera moderatorns 
inverkan på intervjun eftersom moderatorn arbetar på den aktuella kliniken. Samling 
av en grupp för intervju ger en bredd på erfarenheterna och kan vara tidsbesparande 
samt ge en öppnare diskussion. Mindre fokusgrupper på 4-5 personer innebär en 
lättare logistik, men kan ge en mindre bredd (Krueger & Casey, 2009). 

Det var problematiskt att innan fokusgruppintervjuerna förutse vad som skulle 
diskuteras och vad detta skulle väcka för känslor hos sjuksköterskorna. Risken att 
sjuksköterskorna skulle gå hem med obearbetade känslor minimerades genom 
fortsatta samtal efter fokusgruppintervjuns avslutande. 

Det är centralt att vara medveten om att människor ofta ger svar som verkar bra i 
situationen. De kan även hålla tillbaka information som de tror inte passar. Det är 
viktigt att vara medveten om att det sker en interaktion i gruppen och att 
gruppdynamiken påverkar resultatet. En individ kan till exempel vara dominerande 
eller det kan förekomma icke-verbalkommunikation (Krueger & Casey, 2009). 
Specifikt vid fokusgruppintervjuer är att grupptryck kan påverka diskussionen. Det 
finns risk att informanterna inte säger vad de tycker eller att de överdriver sin 
synpunkt för att göra ett intryck på de andra informanterna (Kvale & Brinkmann, 
2009). Under fokusgruppintervjuerna var moderatorns intention att se till att alla 
medverkande kom till tals genom att ställa frågor till de som inte yttrat sig och 
försöka hålla tillbaka framträdande informanter om de var för dominerande. Den 
icke-verbala kommunikationen noterades under fokusgruppintervjuernas gång även 
med hjälp av en observatör samt videoinspelning. En professionell moderator skulle 
eventuellt kunnat ha hanterat gruppdynamiken på ett bättre sätt, men studiens ramar 
gav inte möjlighet till detta. Det ansågs vara betydelsefullt att gruppen kunde prata 
öppet och känna sig bekväma genom att de kände moderatorn och att de visste att 
moderatorn hade kunskaper om hur vården och organisationen såg ut. 

Efter varje fokusgruppintervju gick moderatorn och observatören igenom det som 
ansågs vara det essentiella för att säkerställa att de har samma uppfattning om vad 
som sagts under fokusgruppintervjun, vilket ökar validiteten. Samma personer har 
genomfört fokusgruppintervjuerna, transkriberat intervjumaterialet och gjort vidare 
analys. Validiteten stärks således då analysen tog sin början redan under 
fokusgruppintervjuerna och under transkriberingen. Inom studiens ramar fanns ingen 
möjlighet att ta hjälp av en utomstående kodare, men för att stärka reliabiliteten 
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gjordes kodningen var för sig, vilket Patton (2002) beskriver som 
analystriangulering. Det finns möjlighet att innehåll i analystexten och tolkningen av 
kroppsspråk och interaktionen mellan deltagarna kan ha misstolkats eller missats, då 
det inte var några erfarna forskare som genomförde analysen. Moderatorn och 
observatören arbetar på den aktuella kliniken, vilket kan ha påverkat analysen genom 
förförståelse kring ämnet. För att minimera denna risk har analystexten 
återkommande studerats för att säkerställa att ingen information har uteslutits. För att 
öka resultatets validitet har det belysts med citat från fokusgruppintervjuerna.

Under datainsamlingen noterades att de fokusgruppintervjuer som hade fem personer 
som informanter fick en bättre dynamik och bättre samtalsklimat än de 
fokusgruppintervjuer med fyra personer. Fokusgruppintervjuerna med fyra 
informanter krävde mer av moderatorn och eftersom moderatorn inte hade så stor 
erfarenhet kan detta möjligen ha påverkat negativt. 

Överförbarheten är begränsad till andra verksamheter som inte är uppbyggda på 
samma sätt som den i studien. Då intervjuerna var ostrukturerade och det är individer 
som intervjuades går det inte att svara på om samma resultat skulle fåtts om andra 
personer skulle intervjuas (Kvale & Brinkmann, 2009).

Konklusion

Arbetet med döende patienter innebär en ständig balansgång. Sjuksköterskorna har 
tydligt beskrivit glappet mellan de resurserna som finns att tillgå och den vård de 
önskar ge den döende patienten. De ställs inför svåra ställningstaganden för att 
tillgodose patientens och anhörigas behov. De gånger patienten får en stilla och 
fridfull död ger detta en känsla av tillfredsställelse. Vårdens vågskålar, dilemman och 
tillfredsställelse, symboliserar således vårdandets dubbelbottnade natur.
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