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Introduktion: Alla sjuksköterskor kommer någon gång i sitt yrkesliv att möta patienter 
inom den palliativa vården Att vårda patienter i livets slutskede är en känslomässig och 
fysiskt utmanande uppgift. När människor närmar sig slutet av sin livstid har ofta 
sjuksköterskan en nyckelroll i att förbättra livskvalitet genom att tillhandahålla 
känslomässigt stöd och symptomlindring. Syfte: Studiens syfte var att belysa 
sjuksköterskestudentens upplevelse av att vårda patienter i livets slutskede. Metod: Studien 
utfördes med kvalitativ ansats och sammanlagt bestod undersökningsgruppen av 16 
sjuksköterskestudenter i termin 6 på sjuksköterskeprogrammet. Intervjuer användes för att 
genomföra datainsamlingen och data transkriberades och analyserades. Materialet 
bearbetades med hjälp av innehållsanalys enligt Polit och Beck (2012) där en huvudkategori 
och fem underkategorier framkom. Resultat: Består av kategorierna att möta patienter i 
livets slutskede, att våga samtala om döden, att finnas till för patienten, att inte kunna 
erbjuda en värdig vård och att inkluderas i familjens sorgeprocess Slutsats: Att möta 
döende patienter är en känslomässig upplevelse för studenter men utbildning och praktik är 
en bra förberedelse inför mötet. För att göra det första mötet med en döende så bra som 
möjligt är det viktigt att införa en kurs i palliativ vård tidigare i utbildningen. 	
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Introduktion 
  
Årligen avlider mellan 90 000 och 100 000 personer i Sverige och ungefär 60 procent av 

dessa är 80 år eller äldre. De vanligaste dödsorsakerna i Sverige är hjärt- och kärlsjukdomar 

följt av tumörsjukdomar (Socialstyrelsen 2015). 

Sjuksköterskor är den vårdkategori som finns närmast patienter i livets slutskede och deras 

anhöriga (Virani et al. 2016) När patienter är i livets slut har sjuksköterskan en nyckelroll i att 

förbättra livskvalitet genom att tillhandahålla känslomässigt stöd och symtomlindring (Jeffers 

2014). Sjuksköterskestudenter kommer under sina kliniska studier i kontakt med patienter i 

livet slut och studier har visat att detta ofta är förknippat med en stress hos studenter (Thyer & 

Bazeley 1993, Timmins & Kaliszer 2002, Burnard et al. 2008). Stressen och de negativa 

reaktionerna som studenterna upplever kan ha en negativ inverkan på den omvårdnad som 

ges, vilket kan begränsa vårdgivaren från att utföra en god omvårdnad (Cooper & Barnett 

2005). Vård i livet slutskede inkluderar en rad olika komplexa aspekter och det är viktigt att 

teoretisk och klinisk utbildning spelar en central roll i att förbereda framtida sjuksköterskor 

inför denna uppgift. Med utgångspunkt ur hur sjuksköterskestudenter upplever vården av en 

patient i livets slutskede kan en förberedelse för att vara ansvarig i situationen implementeras 

i ett tidigt skede (Ek et al 2014). 

Palliativ vård  
 

World health organisation definierar vad palliativ vård är: “Palliative care is an approach that 

improves the quality of life of patients and their families facing the problem associated with 

life-threatening illness, through the prevention and relief of suffering by means of early 

identification and impeccable assessment and treatment of pain and other problems, physical, 

psychosocial and spiritual” (WHO 2002). 

 

I föreliggande arbete definieras palliativ vård som livets slutskede. Vård i livet slut innebär att 

döden är oundviklig inom en överblickbar framtid och den centrala inriktningen med vården 

ändras från att vara livsförlängande till att vara lindrande (Regionalt cancercentrum 2016). 

Döendet kan delas in i olika faser och är vanligtvis en tidsbegränsad process. Palliativ vård 

och vård i livets slutskede inkluderar faserna där den tidiga fasen oftast är lång och den sena 
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är kort. Tillståndet kan pågå mellan månader, veckor eller dagar. Det är i den senaste fasen 

som patienten avlider (SOU 2001:6).  

Förhållningssättet inom palliativ vård ska kännetecknas av en helhetssyn på individen, där 

döendet ses som en naturlig process och en del av livet. För att skapa välbefinnande hos 

patienten i livets slutskede bör bemötandet ske med värdighet (Socialstyrelsen 2011). Teamet 

som vårdar den palliativa patienten är multiprofessionellt och består av sjuksköterskor, läkare, 

rehabiliteringspersonal och kuratorer. Vården kan bedrivas på sjukhus, i hemsjukvård, 

särskilda enheter och boenden, dagvård och poliklinisk verksamhet (Regionalt cancercentrum 

2016). I Sverige bedrivs palliativ vård enligt nationella riktlinjer och vägledning utifrån 

Socialstyrelsens kunskapsstöd för god palliativ vård (Socialstyrelsen 2012).  

Palliativt förhållningssätt  
  
Att utgå ifrån ett strukturerat arbetssätt bidrar till en ökad kvalitet av den palliativa vården, 

både för patienten i livets slut, och för de anhöriga till patienten. Det är även viktigt för att 

skapa en bra arbetsmiljö för vårdpersonal genom att bidra till en metodisk arbetsstruktur som 

resulterar i en ökad känsla av kontroll över uppgiften. Som hjälpmedel kan standardiserade 

vårdplaner användas. En standardiserad vårdplan kan ses som en översikt, kring vad som ska 

utföras vid ett visst tillfälle med syfte på en högkvalitativ vård (Regionalt cancercentrum 

2016). 

 
Den palliativa vårdens filosofi består av fyra hörnstenarna. Vilka är symptomlindring 

kommunikation och relation, teamarbete och närståendestöd. De fyra hörnstenarna används 

ofta för att tydliggöra kärnan i palliativ vård. En konkretisering av den palliativa vårdfilosofin 

och den palliativa vården är “De 6 S:n”. Modellen används vid flertalet av de palliativa 

enheter i Sverige som förhållningssätt och struktur vid vårdplanering, dokumentation och 

utvärdering av vården (Regionalt cancercentrum 2016). ”De 6 S:n” syftar till att bryta invanda 

tankemönster från en problembaserad vård till en personcentrerad vård, Patienten ses här som 

en person, vilket bidrar till att stärka patientens ställning i vården. Det är personen som med 

stöd av personalens kunskaper som ska ges möjlighet till att få en så bra sista tid i livet som 

möjligt. ”De 6 S:n” omfattar begreppen självbild, självbestämmande, sociala relationer, 

symptomlindring, sammanhang och strategier. 
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Sjuksköterskans roll i omvårdnaden kring patienten i livet 
slutskede 
 
Enligt International Council of Nurses [ICN] (2002) har Sjuksköterskan fyra huvudsakliga 

ansvarsområden, dessa är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 

lidande.  Friedrichsen (2012) specificerar sjuksköterskans ansvarsområden inom palliativ vård 

genom att beskriva fyra stycken ansvarsområden som bidrar till att skapa en anpassad och 

balanserad omvårdnad. Dessa är Relationsskapande, stödjande, kommunikativ och 

koordinerande. Sjuksköterskans roll i att bygga en förtroendefull relation till den palliativa 

patienten en viktig del i omvårdnaden (Mok & Chiu 2004). För att möjliggöra detta är det 

nödvändigt att sjuksköterskan vågar och är beredd att gå in i patientens situation. En annan 

viktig roll är att stötta patienten, familjen och teamets medlemmar (Olsson et al 2011, Ryde et 

al. 2007). Sjuksköterskan kan stödja på många sätt, genom att underlätta, uppmuntra eller bara 

genom att vara närvarande. Den stödjande omvårdnaden behöver inte nödvändigtvis fyllas 

med mängder av ord eller aktiva handlingar utan kan enbart bestå av en fysisk närvaro 

(Friedrichsen 2012). Vidare är kommunikationen en viktig del av sjuksköterskan roll, verbalt 

som icke-verbal. Ett fundament i sjuksköterskans kommunicerande är att vara ärlig, då 

ärlighet ses som ett mänskligt behov och en förutsättning för god vård (Erichsen et al. 2010). 

Sjuksköterskan har även en koordinerande funktion i vården kring den palliativa patienten där 

sjuksköterskan ska kunna identifiera behov hos patienten och vidare kunna koppla in andra 

kompetenser vid om det är nödvändigt (Friedrichsen 2012). 

 

Enligt Lindqvist (et al. 2004) är omvårdnaden i relation till de grundläggande behoven särskilt 

relevant vid vård av patienter i livets slutskede. Genom omvårdnadsåtgärder kan 

sjuksköterskan stödja patientens sviktande tillstånd och hjälpa patienten till att upprätthålla 

kvarvarande funktioner. Detta ökar välbefinnandet och kan bidra till en form av tröst hos den 

döende patienten. Omvårdnad är sjuksköterskans ansvarsområde och utmärkande drag vilket 

omfattar både det vetenskapliga kunskapsområdet och det patientnära arbetet (Svensk 

sjuksköterskeförening 2009). Detta är en mångfacetterad uppgift som ska utföras med 

professionell skicklighet som gagnar värdighet och respekt för patienten (Fridh et al. 2009). 

Inom sjuksköterskans ansvarsområde ingår en rad insatser. Några av dessa är optimal 

smärtlindring, identifiera närståendes behov samt att fråga vart patienten vill vårdas den sista 

tiden i sitt liv (Socialstyrelsen 2013). 
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Patientens anhöriga 
 

Patienter i den palliativa vården påverkar och påverkas av anhöriga. De närstående utsätts för 

utmattning, oro och depression. Andra känslor som hjälplöshet, vanmakt och existentiella 

tankar är också vanligt förekommande (Milberg 2012a). Ett gott välbefinnande hos patientens 

anhöriga främjar både patient och anhöriga. Vidare kan anhöriga fungera som en bro mellan 

patienten och sjuksköterska. Det är därför viktigt att sjuksköterskan bemöter patientens 

anhöriga med respekt, integritet och bjuder in dem till att till att vara en del av vården kring 

patienten (Jonasson et al. 2010). 

Sjuksköterskeutbildningen 
	
Enligt Socialstyrelsen är det angeläget att vård livet slutskede beaktas i högre utsträckning än 

de nuvarande kursplanerna som fastställts vid de medicinska fakulteten, högskolor och 

lärosäten för framtida vårdpersonal (Socialstyrelsen 2016). Sjuksköterskeutbildningen 

omfattar idag 180 högskolepoäng och leder till en kandidatexamen i omvårdnad. Universitet 

och högskolor har enligt lag, rätt till att fritt utforma utbildningen utifrån grundläggande krav 

som högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100) fastställt. De 

grundläggande kraven är att grunden i utbildningen är vetenskaplig och innehåller evidens 

(högskolelagen 1992:1434). Klinisk utbildning är en stor och betydelsefull del av 

sjuksköterskeprogrammet. Sjuksköterskeprogrammet består av 56 % klinisk utbildning 

(Furåker 2001) och under sina kliniska praktikveckor spenderar studenten omkring 32 timmar 

i veckan ute på de olika praktikplaceringarna. Sjuksköterskestudenten har praktik i 5 av sina 6 

terminer (Bisholt et al. 2013). Studentens placering varierar under utbildningen, men ska 

inkludera praktik på hemsjukvård inom primärvård, psykiatri och sjukhus. Under praktiken 

har studenten stöd av en handledare (Bisholt et al. 2013). Handledningens syfte är bland annat 

att studenten ska förskaffa sig yrkesmässiga färdigheter där handledarens roll är att verka som 

en förebild för studenten men också fungera som en brygga mellan teori och praktik samt att 

stödja studentens utveckling (Staun et al 2010).  Palliativ vård är en del av grundutbildning 

för sjuksköterskor men innehållets omfattning varierar mellan olika lärosäten. Att utveckla 

kompetensen inom området palliativ vård är en viktig kvalitetsfaktor, och särskilt angeläget 

då merparten av personalen på sjukhus inte har några eller enbart det mest grundläggande 

kunskaper i palliativ vård i grundutbildningen (Socialstyrelsen 2006) 
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Problemformulering 
 
De allra flesta sjuksköterskor kommer någon gång i sitt yrkesliv att möta patienter i livets slut. 

Att vårda patienter i livet slutskede kan vara en känslomässig och utmanande uppgift. När 

människor närmar sig slutet av sin livstid har ofta sjuksköterskan en nyckelroll i att förbättra 

livskvalitet för patienten och anhöriga genom att tillhandahålla god omvårdnad, stöd och 

symtomlindring. Tidigare forskning visar att sjuksköterskestudenter upplever stress och 

nedstämdhet vid vård av patienter i livets slut, vilket kan påverka vårdkvalitén. Det är viktigt 

att teoretisk och klinisk utbildning spelar en central roll i att förbereda blivande 

sjuksköterskor inför denna uppgift. Socialstyrelsen har uppmärksammat att vård i livet slut 

bör beaktas i högre utsträckning i utbildningen. Ett led i att förbereda sjuksköterskestudenter 

inför denna svåra uppgift kan vara att lyssna och uppmärksamma de svårigheter studenter 

upplever vid vård av patienter i livet slut. I föreliggande arbete har därför författarna försökt 

tydliggöra och beskriva vilka upplevelser sjuksköterskestudenter har av att vårda patienter i 

livet slut. 

Syfte 
	
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskestudenters upplevelser av att vårda patienter i 

livets slutskede.  
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Metod 

	
Föreliggande studie använder en empirisk kvalitativ metod och undersökte 

sjuksköterskestudenters upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede. Studien är ett 

delarbete i form av examensarbete och ingår inom ramen för ett forskningsprojekt som 

fokuserar på sjuksköterskestudenters upplevelse av förberedelse inför det framtida yrket som 

sjuksköterska. I forskningsprojektet ingick sammanlagt fyra delarbeten som var för sig har 

olika inriktningar inom forskningsprojektet.  

Design  
	
Metoden som användes i denna studie var en kvalitativ intervjustudie och beskriver 

individens egna upplevelser, vilket bidrar till att ge en djupare förståelse av det område som 

undersöks (Polit & Beck 2012). Den valda designen användes med syfte att få djupare 

förståelse av sjuksköterskestudenters upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede. 

Urval 
	
I föreliggande projekt deltog 16 sjuksköterskestudenter som gick termin 6 på ett lärosäte i 

Mellansverige. Ett bekvämlighetsurval utfördes vilket innebar att deltagarna som valdes ut var 

deltagare som fanns nära till hands i den valda urvalsgruppen (Polit & Beck 2012). 

Fördelningen av deltagarna var 14 kvinnor och 2 män mellan 21-37 år (M=26). Samtliga 

deltagare hade erfarenhet av vårdyrket 1-10 år (M=2,5 år). Inklusionskriterierna för att delta i 

studien var sjuksköterskestudenter som läste termin 6 vid ett sjuksköterskeprogram på ett 

lärosäte i Mellansverige. Deltagarna hade informerats både skriftligt och muntligt innan 

intervjuerna hade påbörjats. 

Datainsamling  
	
Semistrukturerade intervjuer genomfördes höstterminen 2016. Att använda sig av en 

Semistrukturerad intervju innebär att forskaren har förbestämda frågor som ska täcka in på 

studiens syfte och som uppmuntrar deltagarna att svara fritt på frågorna (Polit & Beck 2012). 

I intervjustudien ingick 16 deltagare och 8 intervjutillfällen ägde rum, där intervjuer skedde 
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parvis på universitet och sjukhusbibliotek i Mellansverige. Intervjuerna tog mellan 29-66 

minuter att genomföra. Att Intervjua i par kan  bidra till att skapa en större diskussion mellan 

deltagarna (Pollit & Beck 2012). Innan intervjuerna genomfördes fyra pilotintervjuer och 

förändringar vidtogs i intervjuguiden då några frågor ej ansågs svara mot föreliggande studies 

syfte. Pilotstudierna inkluderades inte i resultatet. En intervjuguide användes vid samtliga 

intervjuer (bilaga). Intervjuerna spelades in och materialet hanterades enbart av författarna. 

Vidare transkriberades det inspelade material och avidentifierades i syfte av att bevara 

informanternas identitet (Polit & Beck 2012). Innan intervjuerna ägde rum gavs deltagarna 

skriftlig och muntlig information om de rättigheter de hade vid deltagandet av intervjun. 

Deltagarna gavs även information om studiens syfte. Information om ålder, kön, vilken 

erfarenhet deltagarna har och hur många år deltagarna har jobbat inom vården samlades in. 

Intervjuguiden hade ett semistrukturerat upplägg och innehöll frågeställningar som svarade på 

studiens syfte.[1] Har ni vårdat en patient i livets slutskede? [2] Kan ni berätta hur ni 

förbereder er inför att möta en patient i livets slutskede? [3]Kan ni berätta hur ni upplever 

inför att vara ansvarig sjuksköterska för en patient i livets slutskede? [4]Kan ni berätta hur 

förberedda ni är i att möta anhöriga i en situation där patienten är i livets slutskede. Utifrån de 

4 frågeställningar så ställdes det även följdfrågor. Exempelvis: Vad menar du med det? Kan 

du förklara? Hur känner ni för det? 

 

Dataanalys  
Av datainsamlingen utfördes en kvalitativ innehållsanalys vilket bidrog till att författarna 

kunde läsa intervjuerna med ett öppet sinne och tolkas på ett neutralt sätt (Krippendorff 

2012). Första läsningen av det transkriberade materialet gjordes enskilt ett flertal gånger och 

sedan i par för att försöka finna förståelse av helheten.  För att tillförsäkra reliabilitet, 

analyserades materialet individuellt av båda författarna. Vid en närmare granskning av 

materialet plockades meningsbärande enheter ut som ansågs stämma överens med deltagarnas 

upplevelser av att vårda patienter i livet slutskede. Utifrån studiens syfte ströks den text under 

som passade in och klipptes in i ett nytt dokument. Sortering av enheterna gjordes efter 

skillnader och likheter som skapade kategorierna: Att möta patienter i livets slutskede, att 

våga samtala om döden, att finnas till för patienten, att inte kunna erbjuda en värdig vård och 

att inkluderas i familjens sorgeprocess. Separering gjordes av kategorierna utifrån skillnader i 
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de meningsbärande enheterna. Kategorier skapades för att se om beskrivningen av resultatet 

blev tydlig. Resultatets relevans bekräftades av studiens syfte och de kategorier som uppstod 

(Krippendorf 2012; Polit & Beck 2012). 

Forskningsetiska överväganden 
	
I studien genomfördes ingen forskningsetisk prövning då det ej var något krav enligt Lagen 

om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460). I enlighet med Codex 

(2016) fick samtliga deltagare skriftligt och muntlig information angående de rättigheter som 

deltagarna hade innan intervjuerna genomfördes. Deltagarna hade rätt att avbryta intervjun 

om så önskades utan att behöva säga anledningen (Codex 2016). Deltagarna fick information 

om studiens syfte, att intervjun spelas in och att deltagarnas identitet inte kunde urskiljas i 

studiens resultat. Deltagarna fick bestämma tid och plats för intervjuerna. I överensstämmelse 

med Declaration of Helsinki (2008) försäkrades anonymitet och integritet via etiska 

tillämpningar från deklarationen. Författarna mottog muntlig medgivande från deltagarna vid 

genomförande av intervjuerna. I det transkriberade materialet avkodades igenkänningsfaktorn 

så att enbart författarna visste vem som deltagit vid varje tillfälle (Codex 2016).  
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Resultat 
	
Resultatet beskriver sjuksköterskestudenters upplevelser av att möta patienter i livets 

slutskede och presenteras i form av fem kategorier: att möta patienter i livets slutskede, att 

våga samtala om döden, att finnas till för patienten, att inte kunna erbjuda en värdig vård och 

att inkluderas i familjens sorgeprocess. För att tydliggöra sjuksköterskestudentens 

upplevelser presenteras resultatet under kategorierna med citat från intervjuerna. 
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Figur 1. Översikt av resultatet. 

Att möta patienter i livets slutskede 

Samtliga deltagare beskrev hur de upplevde första mötet med en patient i livets slutskede som 

väldigt jobbigt. Det var det faktum att patienten skulle avlida som deltagarna tyckte var en 

jobbig upplevelse. Att möta en patient i livets slutskede, skildrades som en svår upplevelse då 

döden beskrivs som något främmande och något som deltagarna inte pratat tillräckligt om. 

Mötet påverkade samtliga deltagarna emotionellt och att de hade svårt att släppa tankarna från 

upplevelsen. 

 
Första gången tyckte jag det var jättekonstigt, väldigt stort, läskigt och obehagligt 

att se en döende person, det var jättekonstigt. (Intervju 5) 

 

En stor del deltagarna upplevde att det fått erfarenhet genom praktik och arbete. Möten hade 

skett i tryggheten av att ha en handledare närvarande som hade ansvarat för vårdsituationen. 

 
Jag har haft väldigt bra handledare och jag har vart tacksam att jag har haft 

situationer där jag har getts möjlighet och få vara den som pratar med anhöriga och 

varit med i slutfasen. (Intervju 7) 
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Vård av patienter i livets slutskede gav deltagarna erfarenhet och skapade trygghet hos 

deltagarna. Efter upprepade möten upplevde deltagarna att de kände sig mer förberedda i att 

bli ansvarig sjuksköterska och att vårda patienter i livets slutskede. 

 
Nu är det en normal sak, jag är van, jag försöker värna för patienten, men i början 

var det jätteläskigt. (Intervju 5) 

  

Flera av deltagarna i studien upplevde att det var en skillnad på mötet med patienten i livets 

slutskede utifrån patientens ålder. Var patienten i livets slutskede yngre upplevde deltagarna 

att det blev mer emotionellt påverkade eftersom de upplevde att patienten var mitt uppe i livet 

och borde ha möjlighet att leva ett längre liv.  Deltagarna upplevde att de yngre patienterna i 

livets slutskede var lättare att identifiera med sig själv och skapade känslor att de kunde vara 

deltagarna själva som var drabbade. 

  
 Jobbigare att vårda en ung döende än en äldre som har levt sitt liv.  (Intervju 7) 

  
Det beror lite på vad det är för patient. Är det en dam som är 95 år, kan jag ändå 

tänka att hon har haft ett bra liv medan är det en yngre patient känns det orättvist 

istället.  (Intervju 7) 

  

Hos äldre patienter i livets slutskede, upplevde några av deltagarna att åldern inte egentligen 

bara var en siffra. Deltagarna menade att äldre patienter i livets slutskede som levt länge 

behöver inte betyda att det sa något om den livskvalitet som döende patienter har haft. 

  
Att man vet att dem ändå haft ett långt liv. Sen kan jag ju inte säga något om det 

livet.  (Intervju 1) 

  

Samtliga av deltagarna upplevde att det var svårare att vårda patienter med en dödsångest 

eftersom att de då blev mer påverkade av detta och kände sympati med den döende. Det 

upplevdes enklare att vårda patienter i livets slutskede som hade bearbetat dödsångesten och 

accepterat att döden skulle inträffa. 

  
Jag mötte en 93 år gammal patient med ångest. De visste inte vart de skulle ta vägen 

då de inte kände sig färdiga med livet. (Intervju 6) 
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Samtliga av deltagarna beskrev att det fanns en känsla av osäkerhet inför att snart vara 

sjuksköterska och inte student. Det fanns en medvetenhet över allvaret i att snart vara den 

ansvariga sjuksköterskan som tar beslut, vilket upplevdes stressande för deltagarna  

 
Jag är den som blir ytterst ansvarig för omvårdnaden och jag upplever det ganska 

stressande. (Intervju 3) 

 

Att våga samtala om döden 
 
Det upplevdes svårt att föra ett samtal av existentiell karaktär utifrån deltagarnas personliga 

upplevelser och värderingar kring döden. Samtliga av deltagarna upplevde att döden är ett 

ämne som människor inte samtalar mycket om. Deltagarna hade inte någon erfarenhet av det 

existentiella samtalet och visste inte hur eller vad de skulle svara patienten om det ställdes 

frågor som berör döden. Deltagarna upplevde en oro och ångest inför att inte ha svaret på den 

typen av frågor. Medicinska och omvårdnadsmässiga frågor upplevde deltagarna att de hade 

större kunskaper om och att de inte upplevde det som ett stressmoment att svara på om 

patienten eller anhöriga frågade. Upplevelsen av oro och ångest inför svåra samtal resulterade 

i att deltagarna undvek situationer med patienter som innebar samtal av existentiell karaktär. 

 
Början av livet är något fantastiskt men döden är ingenting jag pratar om fast det 

ändå är en naturlig del av livet. (Intervju 1) 

 

De deltagare som istället satt sig ner och tog samtalet med patienterna i livets slutskede 

beskrev hur de ganska snart blev bekväma i rollen. Den erfarenhet de fick, innebar att de vid 

nästa möte hade lättare att bekräfta patienten och att våga stanna kvar. 

  
Upplever inte att det är jobbigt att prata om existentiella frågor med patienten, 

har ingen åsikt själv utan lyssnar och är lyhörd gentemot vad patienten tror. 

(Intervju 5) 
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Att finnas till för den döende 
 

Samtliga av deltagarna upplevde respekt för patientens integritet. Deltagarna upplevde en stor 

vilja av att göra det så bra som möjligt för patienten i livets slutskede. Mycket av deras åsikter 

kring ämnet var grundade i deras egna föreställningar om vad de ansåg vara en god död. 

Viktigt för deltagarna var att se till att minska lidandet hos patienten i livets slutskede genom 

att lindra smärta, ångest, oro och obehag. 

  
Men när de väl är döende så vill jag både för de döende och de anhöriga göra de 

sista dagarna så bra som möjligt. (Intervju 7) 

  

Samtliga av deltagarna upplevde att det var en förmån att få vårda och finnas med den sista 

tiden av patientens liv. De upplevde vården stimulerande, utmanande och givande. Vid 

vårdande av patienter i livets slutskede, beskrevs inte dagens checklista som det mest 

relevanta utan det viktigaste var den personliga känslan av god vård till patienten efter 

arbetspasset. Att möta den döende och möjliggöra en så värdig död som möjligt var för 

deltagarna en upplyftande känsla och gav en upplevelse av att gjort något fint och 

meningsfullt både för patienten och anhöriga. Deltagarna menade att vårda patienter i livets 

slutskede är något som ingår i vården och gjorde det lättare att våga gå in och möta patient 

och anhörig. 

  
Den känslan inför att vårda någon som är döende är utmanande, givande, ibland 

påfrestande men också väldigt roligt när jag känner att jag kan möta den döende 

och dess anhöriga där dem är just den dagen. (Intervju 6) 

  
När jag jobbade i somras fick jag höra väldigt ofta att när någon patient avlidit så 

var anhöriga väldigt nöjda med den vård som de fått. Då kände jag mig stolt över 

att ha gjort ett bra jobb. (Intervju 2) 
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Att inte kunna erbjuda en värdig vård för patienter i livets 
slutskede 
 
Innan deltagarnas första möte med patienter i livets slutskede, hade deltagarna en 

föreställning av hur de ville att vården skulle genomföras och hur en värdig död skulle se ut. 

Verkligheten var för deltagarna annorlunda och på sjukhusens avdelningar identifierades 

tidsbrist och begränsade resurser. De flesta av deltagarna upplevde stress över att inte kunna 

ge den vård den döende patienten var i behov av. 

 
Jag tänker med tiden också, de kan också stressa mig, om det är tidsbrist o de för 

de är ju en patient som jag vill ta sig lite extra tid med. (Intervju 1) 

 

Ibland var vårdsituationer begränsade rent tidsmässigt. Begränsningen resultera i att 

deltagarna inte kunde bedöma hur patienten upplevde döden eller hur patientens liv hade 

varit. Deltagarna upplevde att om de hade fått mer information och tid hade det funnits 

möjlighet till att skapa en bättre relation med patienter i livets slutskede och ge bättre vård. 

 
Tidsbristen skapade en otillräcklighetskänsla hos mig. (Intervju 3) 

 

Samtliga deltagare beskrev att de istället fick tänka om och prioritera om vårdarbetet och göra 

det bästa av situationen. 

 
Även om jag är stressad över att inte hinna allt så försöker gör allt som jag kan 

göra i alla fall. (Intervju 1) 

 

Ett fåtal av deltagarna upplevde att det var problematiskt att ge en god vård i de situationer 

där patienter i livets slutskede hade svårt att uttrycka sig verbalt, och därför hade en reducerad 

förmåga att uttrycka sina behov och önskemål. Deltagarna ansåg att det blev ett hot mot 

patientens integritet. Deltagarna upplevde att de då istället fick gå efter deras egna intuitiva 

känsla och känna av patientens behov och försöka se vad patienten ville och försöka ge vård 

utifrån den utan att kränka den döende patientens integritet. 
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Jag tror det där som du sa att dem har kanske så svårt att förmedla sig eller 

uttrycka vad dem tycker och tänker o känner så att då måste man liksom på något 

sätt lära sig o läsa av på ett annat sätt (Intervju 1) 

 

Och då är det väl extra viktigt med integritet och att man respekterar dem. 

(Intervju 1) 

 

Att inkluderas i familjens sorgeprocess 
 
Samtliga av deltagarna beskrev att mötet med anhöriga till patienter i livets slutskede, var ett 

stort stressmoment. Upplevelse av stress berodde på att deltagarna inte hade en vana av att 

möta anhöriga till patienter i livets slut. Deltagarna upplevde att det var viktigt att möta 

anhöriga till patienter i livets slutskede eftersom de ansåg att anhöriga är en viktig del i vården 

kring den döende patienten. 

 
Sen finns anhöriga också som jag på något sätt vårdar.  (Intervju 1) 

 

Ett flertal av deltagarna i studien upplevde att anhöriga till patienter i livets slutskede, är i ett 

sårbart läge. Deltagarna upplevde det var svårt att möta anhöriga i deras sorgeprocess och 

svårt att agera professionellt när känslorna tog över. Deltagarna upplevde att de ville vara 

personen som de anhöriga kunde luta sig mot och de ville finnas som stöd och tröst. När det 

blev för personligt, upplevde deltagarna att de hade svårt att agera professionellt. Deltagarna 

ville inte förvärra situationen med risk att kränka anhörigas integritet. Deltagarna ville istället 

försöka göra det bra i mötet med anhöriga för patientens skull. 

 
En Jobbig känsla, jag tror det beror på för det är att de är väldigt sårbara i den 

situationen och jag vill inte göra det värre är vad det är, hur jag ska trösta, få dem 

att må bättre, göra situationen så bra som möjligt. (Intervju 5) 

 

När patienten hade svårt att förmedla sina behov upplevde deltagarna att anhöriga försökte 

företräda patienter i livets slutskede. Vilket medförde att vårdsituationen blev komplex där 

anhöriga hade delade åsikter kring hur vården skulle utföras. Samtliga deltagarna kände sig då 
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kluvna eftersom de hade sin egen upplevelse av vad patienter i livets slutskede har och hade 

uttryckt. Deltagarna upplevde då återigen att fanns en risk för att hota patientens integritet. 

 
Och när dessutom är tre anhöriga i rummet som tycker olika saker för det här det 

tycker mamma är bäst, nej det tyckte hon aldrig. Och så vet jag inte vad mamma 

egentligen tycker. (Intervju 6) 

 

Några av deltagarna upplevde att yngre patienters anhöriga skulle uppleva ett större lidande 

och att det skulle bli svårare att möta deras anhöriga i sorg. För att skapa ett bra möte med 

yngre patienter i livets slutskede, inkluderades också patientens anhöriga vilket kunde 

upplevas som psykiskt påfrestande för deltagarna. Sorgen de anhöriga bar på kunde inte 

lindras eller tas bort. 

 
En familjefar som är mitt uppe i livet som jag mött upplevde jag en annan 

sinnesstämning hos anhöriga. (Intervju 6) 
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Diskussion 
	
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskestudenters upplevelse av att vårda patienter i 

livets slutskede. Resultatet beskriver hur sjuksköterskestudenterna upplevde första mötet med 

patienter i livets slutskede som särskilt jobbigt och påfrestande. Vidare upplevde 

Sjuksköterskestudenterna att de fick erfarenheter kring att ge omvårdnad till patienter i livets 

slutskede och utifrån det kände sjuksköterskestudenterna sig redo inför att vara ansvarig 

sjuksköterska, men det faktum att de snart skulle vara ansvarig sjuksköterska för 

omvårdnaden av patienter i livets slutskede bidrog till att sjuksköterskestudenterna kände sig 

stressade.   

Resultatdiskussion  
	
Resultatet från denna studie visar att deltagarna upplevde det första mötet med patienter i 

livets slutskede som väldigt speciellt och att det var av en stor känslomässig karaktär som var 

svår att släppa tankarna från. Mötet med patienten i livets slutskede kan påverka 

sjuksköterskestudenten under lång tid, både personligen och professionellt (Rhodes-Kropf et 

al. 2005, Chen et al. 2006, Kent et al. 2012) och studier har visat att vård av patienter i livets 

slut är ett av de mest stressande momentet som sjuksköterskestudenter står inför (Thyer & 

Bazeley 1993, Timmins & Kaliszer 2002, Burnard et al. 2008). En teori kring den starka 

upplevelsen hos individen är att döendet av en person konfronterar oss människor med vår 

egen känslighet och dödlighet och påminnelsen av att våra nära och kära kunde varit de som 

var drabbade. (Costello 2006, Lehto & Stein 2009, Peters et al.2013). Att uppmärksamma och 

lyssna till hur studenterna upplever första mötet med en döende patient är viktigt eftersom det 

kan påverka vilka skyddsmekanismer studenten kommer att anta, vilket i sin tur kan komma 

att påverka hur de senare kommer respondera på situationer när de möter döende patienter 

(Gerow et al. 2010). Dessa reaktioner kan begränsa vårdgivaren från att utföra ett 

professionellt arbete. Det kan också påverka vårdkvaliteten och hota patientsäkerheten. Det 

bidrar också till att göra det svårt för studenterna att förstå känslomässiga reaktioner hos 

patienter och deras familjer (Cooper & Barnett, 2005). 

 

Med tidigare beskrivna upplevelser från deltagarna kan det antas att de skulle känna vånda 

och stress inför nästa möte med patienter i livets slutskede. Deltagarna i denna studie 
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upplevde dock att återkommande möten med patienter i livets slutskede, hade bidragit till en 

viss vana och hade gjort det lättare för dem att möta patienter i livets slutskede. Det kan 

förklaras med Folkmans (1997) teori där han diskuterar värdet i att hitta en positiv mening i 

stressigt och påfrestande situationer. Enligt deltagarna antog de att de skulle bli bättre med 

tiden och såg döden som ett självklart inslag i deras framtida yrkesroll. Det kan antas att 

deltagarna i studien hade en inställning som kan vara en bidragande orsak till att deltagarna i 

efterhand upplevde mötet som mer lätthanterligt och att de själva såg de som en lärprocess 

som fick ta sin tid. Med erfarenhet blir lättare att möta patienter i livets slutskede, vilket 

Lange et al. (2008) belyser i sin studie efter att ha studerat onkologisjuksköterskor. Studien 

visar att erfarenhet och ålder är faktorer som är avgörande för sjuksköterskans attityd till 

döden och vårdandet av en patient i livet, där den äldre erfarna sjuksköterskan har en mer 

positiv inställning och upplevelse kring att vårda patienter i livets slutskede (Lange et al 

2008). Sjuksköterskor med mindre erfarenhet har vanligen mer negativa attityder och mer 

känslor och rädslor kring döden, vilket medför ett undvikande kring tankar som berör döden i 

största möjliga mån (Mohammad et al 2013).  

 

Deltagarna i föreliggande studie upplevde att döden var något som det ogärna pratades om 

generellt. Peters et al. (2013) har uppmärksammat att det finns ett behov av mer utbildning 

inom palliativ vård. För att minska stressen och dödsångesten hos sjuksköterskor och ge 

framtida personal den kompetens som är nödvändig är det viktigt att reducera känslomässiga 

hinder i arbetet. Wong och Tomer (2011) beskriver att det finns ett större behov av att prata 

om döden och att acceptera den. Detta skulle i sin tur leda till en djupare förståelse om 

döendet. Samtal om döden underlättar lärandet och gynnar ett respektfullt och medkännande 

förhållningssätt av patienter i livet slut (Wong and Tomer 2011). 

 

Det framkom också att det existentiella samtalet var komplext och svårt för deltagarna vilket 

medförde att de undvek samtalet. Resultatet visar att erfarenheten hade en stor betydelse av 

att ha upplevt situationen tidigare vid upprepade tillfällen. Det medförde att deltagarna blev 

mer bekväma i situationen och vågade gå in i det existentiella samtalet. Det är viktigt att 

sjuksköterskan vågar gå in i det existentiella samtalet med den döende patienten och är 

närvarande i samtalet och lyssnar på patienten och utifrån det ger den vård som krävs (Strang 

et al 2014). Existentiella samtal är en viktig del i mötet med patienten i livet slut. Strang et al 
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(2014) menar att det är sjuksköterskans uppgift att finna mod att gå in i det existentiella 

samtalet och inleda det. Patienten gynnas av ett bra samtal genom att det skapar en trygghet 

hos patienten, det är viktigt att förstå att patienter kan reagera olika på samtalet och allt 

eftersom patienter i livets slutskede går igenom olika stadier, gynnas de av ett eller flera bra 

samtal som möjliggör att de kan förhålla sig till sin rådande situation (Björklund 2012). 

 

Studiens resultat visar att deltagarna tyckte det var jobbigt när patienten inte kunde förmedla 

sina behov. En studie gjord i Nederländerna beskriver att anhöriga till patienter i livets 

slutskede fungerar som ett ombud för patienter som inte kan föra sin egen talan på ett adekvat 

sätt beroende på situationen som begränsar förmågan. För att anhöriga ska kunna agera 

ombud för patienten är det viktigt att anhöriga får information om situationen och den vård 

som patienten i livets slutskede är i behov av (Gerritsen et al. 2009). Närstående till patienten 

kan både vara en resurs och en belastning för patienten. Att tydliggöra sjukdomsförloppet och 

göra anhöriga insatta i vården påverkar patienten och gör det lättare för dem att förstå, detta 

medför en trygghet och begriplighet hos de anhöriga vilket kan bidra till ett bättre välmående 

för den döende patienten och dess anhöriga (Milberg 2012b). Deltagarna upplevde att det var 

komplext och kände sig kluvna i situationen där anhöriga agerade ombud för patienten. 

Deltagarna upplevde att de hade begränsad erfarenhet i mötet med anhöriga. Sjuksköterskan 

har ansvar gentemot läkarens ordinationer, patientens och anhörigas behov utifrån vad som är 

det bästa att göra i situationen, vilket kan skapa emotionellt och moraliskt stress hos 

sjuksköterskan (Oberle & Hughes 2001, Rietjens et al 2007, Broeckaert 2011). Tidigare 

studier har visat att för att uppnå en god vårdkvalitet för patienter i livets slutskede, så ska 

anhöriga också involveras i vården (Efstathiou & Walker 2014, Halcomb et al. 2004, 

Kirchhoff & Beckstrand 2000). Deltagarna i studien beskrev det var viktigt att möta och vårda 

anhöriga för att kunna ge en god vård till patienten som befinner sig i livets slutskede. Det är 

viktigt att se närstående samt patienten som en del av vårdteamet och att alla delaktiga har 

samma mål med patienten som är i fokus, detta bidrar till att göra vården så personcentrerad 

och bra som möjligt (Willman 2013).  

 

Deltagarna beskrev att de hade svårigheter i att vårda patientens anhöriga och att möta 

anhörigas sorg. Flera av dem visste inte hur de skulle uttrycka sig eller vilka ord de skulle 

använda för att lindra och bekräfta anhörigas sorg. Andra studier (Beck 1997, Hjörleifsdóttir 
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& Carter 2000, Allchin 2006) har uppmärksammat samma upplevelser som resultatet i denna 

studie. 

 

Resultatet i föreliggande studie visar att deltagarna i studien upplevde begränsningar i att 

uppnå en god omvårdnad, när tid och resurser resulterade i att sjuksköterskestudenten måste 

prioritera bort viktiga omvårdnadsåtgärder som inte var akuta eller livshotande. Detta 

medförde att deltagarna upplevde en stress och ångest. Enligt Anzai et al (2014) påverkas 

omvårdnaden av den arbetsmiljön som sjuksköterskan är i, vilket i sin tur påverkar 

sjuksköterskan möjligheter att ge god vård. 

 

Att studenter känner stress och ångest kring omvårdanden av patienter i livet slut är något 

som bekräftas i andra studier, där beskrivs det att reaktionen ofta är relaterad till 

sjuksköterskestudenternas bristande förberedelse inför att möta patienten i livets slut och dess 

anhöriga (Iweze & Imogie 2001, Kwekkeboom et al. 2005).  

Metoddiskussion 
	
För att undersöka upplevelser användes metoden kvalitativ innehållsanalys med intervjuer. 

Metoden har enligt (Polit & Beck 2012) en hög tillförlitlighet. Arbetet har genomförts med 

den metod som passat in i studiens syfte att belysa sjuksköterskestudenters upplevelse av att 

vårda patienter i livets slutskede. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med hjälp av en 

framtagen intervjuguide med öppna frågor som har till funktion att ge deltagarna i studien 

möjlighet till att ge detaljerad information (Polit & Beck 2012). Öppna följdfrågor användes 

också för att få mer utvecklade svar. Exempelvis: Hur upplevde Vad menar du med det? Kan 

du förklara? Hur känner ni för det? Författarna upplevde att det var en stor fördel i att 

använda intervjuguide eftersom att detta bidrog till att författarna kunde följa samma frågor 

vid alla intervjuerna. Vid de första intervjuerna underlättade det för författarna att använda 

intervjuguiden eftersom författarna inte hade någon tidigare erfarenhet av att intervjua. Innan 

intervjuerna skulle genomföras så utfördes det 4 pilotintervjuer för att prova frågornas 

relevans. Samtliga deltagare i studieprojektet deltog i pilotintervju, vilket medförde att 

samtliga deltagare i projektet hjälptes åt att pröva och bearbeta intervjuguiden. Författarna såg 

pilotintervjuerna som en förberedelse inför intervjuerna och gav en inblick i hur intervjuerna 

kom att fungera.  Det utfördes en bearbetning av intervjuguiden i pilotintervjuerna för att 
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undvika missförstånd av frågorna och att de passade in i studiens syfte. Pilotintervju har till 

avsikt att testa och utvärdera metoden i mindre skala (Polit & Beck 2012). Deltagarna i 

studien ingick inte i pilotintervjuerna och därför inkluderades de inte i resultatet i studien. En 

styrka i intervjuerna var att det var två som var intervjuare och det gjorde att risken för att 

glömma ta med frågor minskade och att det medverkade till att obesvarade frågor fångades 

upp.   

  

Antalet deltagare som intervjuades var sexton stycken vilket bör anses vara representativt för 

sjuksköterskestudenter som läser termin 6, och det kan anses vara tillräckligt för att svara på 

studiens syfte. Kvaliteten på innehållet av intervjuerna bör styra antalet deltagare som behövs 

för studien (Polit & Beck 2012).  Deltagarna intervjuades i par för att skapa en större 

diskussion mellan deltagarna (Polit & Beck 2012). En av svagheterna med att använda sig av  

parintervjuer ansåg författarna vara att det fanns en  betydande risk att  den ena deltagaren var 

mer dominant och svarade först på alla frågor som ställdes. Vilket eventuellt kunde bidragit 

till att denna tog mer plats i intervjun. Författarna var förberedda inför situationen och 

försökte fånga upp deltagaren som inte pratade lika mycket genom att ställa frågor direkt till 

deltagaren. 

 

Intervjuerna skedde i en avskild miljö där fördelen var att deltagarna kunde vara mer 

avslappnade och med mindre störningsmoment (Polit & Beck 2012). Inspelningsutrustningen 

kunde ha påverkat deltagarna och gjort dem stressade. För att undvika felkällor menar Polit 

och Beck (2012) att det är viktigt att spela in intervjuerna. Fördelen med att spela in 

intervjuerna insåg författarna att det kunde läggas större fokus på att följa upp frågor istället 

för att försöka komma ihåg det som sades. Deltagarna fick ge sitt medgivande till att spelas in 

innan intervjun startade.  

 

Författarna analyserade det transkriberade materialet från intervjuerna enligt Polit och Becks 

(2012) innehållsanalys. För att undvika feltolkningar och stärka trovärdigheten gick 

författarna igenom materialet först enskilt och sedan tillsammans (Lundman & Hällgren 

2012). I diskussion mellan författarna har huvudkategorier i resultatet skapats. Dialog har 

även förts med handledare och deltagare som ingår i studieprojektet, vilket författarna anser 
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har bidragit till att stärka studiens resultat. Resultatet presenterades tillsammans med citat från 

intervjuerna vilket ökar trovärdigheten i resultatet (Polit och Beck 2012).  

Klinisk betydelse för omvårdnad 
	
Alla deltagarna i studien hade kommit i kontakt med döende patienter under sin kliniska 

praktik. För att optimera och förbereda studenter inför mötet med döende patienter är det 

nödvändigt att ge tillräcklig och rätt utbildning i sjuksköterskans grundutbildning. Enligt 

socialstyrelsen är så inte fallet (Socialstyrelsen 2006). Resultatet i studien ger en beskrivning 

av sjuksköterskestudenter upplevelse kring att vårda döende patienter vilket är information 

som kan bidra till att rikta och utveckla utbildningen så att den förbereder och gör studenterna 

rustade inför sitt framtida yrke. Att vårda en döende patient är en stor känslomässig utmaning, 

vilket också många deltagare i denna studie har uppmärksammat. Det är därför viktigt att 

studenten ges handledning och får det emotionella stöd som är nödvändigt när de möter 

känslomässigt tunga situationer under deras kliniska studier. Handledning bidrar även till ett 

kontinuerligt lärande och kan därmed ses som en del i studentens kompetensutveckling. Det 

är viktigt att forskningen inom palliativ medicin och omvårdnad uppmärksammas i högre grad 

och ses som lika viktig som andra omvårdnadsområden, detta för att garantera den döende 

patienten bästa möjliga vård (Regionalt cancercentrum 2016).  

Förslag på fortsatt forskning 
	
Det finns mycket forskning kring palliativ vård, men bristande forskning kring 

sjuksköterskestudenters upplevelse kring att vårda döende patienter. Föreliggande arbetes 

resultat visar att vårdandet av döende patienter är en stor känslomässig händelse för studenten. 

Resultatet visar också att det finns ett flertal moment som studenter upplever jobbigt kring 

vården av döende och då särskilt kommunikation med patientens anhöriga. Författarna till 

studien anser att fortsatt forskning kring ämnet är viktigt och skulle kunna bidra till att 

uppmärksamma förberedelsens inverkan på hur studenten upplever mötet med döende. 

Forskning av detta skulle kunna bidra till att utröna de känslomässiga hinder som studenterna 

upplever, och hur dessa då kan undvikas i ett så tidigt skede som möjligt i utbildningen. För 

att fånga upp detta föreslår författarna att en kvalitativ metod bör användas.  
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Slutsats  
	
Resultatet visar att mötet med en patient i livet är en stor händelse för studenten men att 

utbildning, praktik och erfarenhet har en stor betydelse för hur de fortsatt kom att uppleva 

mötet. Flera av deltagarna såg vårdandet av en döende patient som en självklar del av sitt 

framtida yrke och såg därför mötena som ett led i att formas till en sjuksköterska. Deltagarna 

såg även något fint i att få vara en del av en patientens sista tid i livet och såg detta som 

stimulerande och utmanande. Praktik och erfarenhet förbereder studenten inför sitt kommande 

yrke men det behövs mer utbildning inom ämnet i sjuksköterskans grundutbildning och 

framförallt tidigare i utbildningen, Resultatet av studien visar att det skulle vara värdefullt 

med en kurs i palliativ vård tidigare i utbildning, detta för att förbereda studenten inför 

situationen och att lära studenten strategier för att hantera sina känslor och tankar som mötet 

med patienter i livets slut medför.  
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Bilaga 1	

	
Sjuksköterskestudenters upplevelser av förberedelse  

inför att arbeta som sjuksköterska.	
Bakgrundsdata 
Kön, Ålder, Tidigare erfarenhet från vården	
 
Att vara förberedd för att arbeta i en akut vårdsituation. 
Definition av en akut situation: en akut situation uppstår när en patient oförutsett försämras 
och hamnar i ett kritiskt tillstånd. 
Har ni upplevt en akut situation? Kan ni berätta om era kunskaper och erfarenheter kring att 
hantera en akut situation?  
Hur upplever ni själva inför att hantera en akut situation? 
Kan ni förbereda er inför att hantera en akut situation? 
Kan ni berätta hur ni upplever inför att vara ansvarig sjuksköterska för en akut vårdsituation?	
Förbered att utföra HLR. 
Har ni utfört HLR någon gång? Hur upplevde ni det? Hur känner ni inför nästa gång? 
Beskriv er upplevelse av att vara ansvarig sjuksköterska vid ett hjärtstopp? 
Kan ni förbereda er inför att hantera en HLR situation? Har ni en mental förberedelse? 
Kan ni berätta hur ni har lärt dig att hantera en hjärtstoppssituation?	
Att möta en döende patient. 
Definition av döende patient: av skada eller sjukdom orsakad död inom minuter, timmar eller 
dagar.  
Har ni mött (vårdat) en döende patient? 
Kan ni berätta hur ni förbereder er inför att möta en döende patient? 
Kan ni berätta hur ni upplever inför att vara ansvarig sjuksköterska för en döende patient? 
Kan ni berätta hur förberedda ni är i att möta anhöriga i en situation där patienten är döende. 	
Förberedelse inför en katastrofsituation. 
Definition: Katastrof en allvarlig händelse där tillgängliga resurser är otillräckliga i 
förhållande till det akuta vårdbehovet. 
Beskriv en katastrofsituation som kan bli aktuellt för er som nyblivna sjuksköterskor att 
arbeta i? 
Kan ni berätta hur ni upplever inför att arbeta i en katastrofsituation? 
Kan ni berätta om hur ni förberedelser er för att kunna medverka i ett katastrofarbete? 
Vad tror du att du kan bidra med som nybliven sjuksköterska?	
	

	


