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Abstract 
 Bakgrund: Det synsätt en person har beträffande döden kan påverkas av många faktorer. Att 

tänka på döden gör att en person kan känna en form av rädsla för att ens existens upphör, för 

att skiljas från vänner och familj samt för det som kommer efteråt. Sjuksköterskeyrket är en 

profession där mer tid spenderas med döende och avlidna patienter än de flesta andra 

yrkeskategorier. Det första mötet med döden kan påverka sjuksköterskestudenter och hur de 

kommer hantera framtida dödsfall både på ett personligt och professionellt plan. Syfte: Att 

beskriva sjuksköterskestudenters upplevelse efter att patienter avlider under studenternas 

praktik. Metod: Semi-strukturerade intervjuer användes som insamlingsmetod, sex 

informanter ingick i studien. Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys med induktiv 

ansats. Resultat: Resultatet presenteras under rubrikerna Vikten av tidigare erfarenheter, 

Behov av reflektion samt Känslor inför den avlidna som utgår från kategorierna Tidigare 

erfarenheter, Reflektion och Känslor. Under varje rubrik redovisar författarna resultatet med 

citat från informanterna. Sjuksköterskestudenterna berättade att det var svårt att vara helt 

förberedd på en patients bortgång samt att utbildning och reflektion var en viktig del i hur de 

hanterade det. Slutsats: Sjuksköterskestudenterna upplevde sorg för den avlidna patienten. 

Det visade sig att tidigare erfarenheter hade en påverkan på hur studenterna upplevde 

patienternas bortgång. Det är viktigt med information under utbildningen om hur patienters 

dödsfall och deras anhöriga ska tas om hand, samt hur situationen ska hanteras. 
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Inledning 
Uppsatsen handlar om sjuksköterskestudenters upplevelse efter att patienter avlidit under 

studenternas praktikperioder. Målet med arbetet är att ta reda på de känslor och upplevelser en 

sjuksköterskestudent kan ha i en situation där patienter avlider. Alla sjuksköterskestudenter 

har olika bakgrund och erfarenheter innan de börjar utbildningen. Beroende på erfarenheter 

och kulturell bakgrund kan en person reagera och påverkas olika i olika situationer. 

Efter en praktikperiod deltog författarna i en diskussion om hur förberedda 

sjuksköterskestudenter egentligen kände sig inför mötet med en avliden patient. En del hade 

anhöriga som gått bort medan andra aldrig hade varit i kontakt med döden tidigare. Det fanns 

olika åsikter om hur situationen upplevdes. Diskussionen väckte intresse om hur 

sjuksköterskestudenter upplever patienters bortgång under praktikperioder.  

En sjuksköterskestudent kan på sin praktik välja att inte delta vid omsorgen av en avliden 

patient, medan en färdigutbildad sjuksköterska förväntas klara av att hantera situationen.  

Det finns inte mycket forskning om just sjuksköterskestudenter och deras upplevelse vid 

patienters bortgång, trots att det är vanligt förekommande att studenterna är närvarande. 

1. Bakgrund 
Förr avled människor oftast hemma där de var omgivna av sina anhöriga som också tog 

hand om den avlidna personen. Det var också vanligt att barnen var delaktiga både innan och 

efter personens bortgång. Religion har länge varit en tröst för både den döende och anhöriga 

då det finns många förställningar och tankar kring döden att hämta (Lindqvist, 1980). 

1.1 Olika syn på döden  
Döden betraktas ofta som något skrämmande och främmande, vilket gör det svårt att se det 

som något som hör till livet. Det är något som ofta framkallar rädsla och ångest hos de allra 

flesta människor (Lindqvist, 1980), medan andra människor istället känner lugn (DeMarinis, 

2008). Biologisk död innebär att kroppens organ slutar fungera och kroppen börjar brytas ner. 

Existentiell död innebär att en person lämnar sitt liv som människa (Hedly, 1993).  

 

Vilken kultur och religion en person har kan påverka det synsätt personen har inför döden 

(Edo-Gual, Tomás-Sábado, Bardallo-Porras & Monforte-Royo, 2014). Det som påverkar kan 

vara föreställningen om vad som händer efter en persons bortgång, om till exempel själen 

lever vidare. De människor som är religiösa och finner trygghet i sin religion är ofta lugnare 

inför sin egen och andra personers bortgång. Personer som är troende inom den muslimska 

och den kristna religionen tror att döden enbart innebär ett slut på det jordiska livet och att det 

finns ett liv efteråt, därigenom finner de tröst. Judendomen tror däremot inte på ett liv efter 

döden, utan döden uppfattas som ett definitivt slut. Hinduer och buddister tror på återfödelse, 

vilket innebär att den avlidna personens själ föds igen som en annan person eller varelse. 

Enligt buddhismen är det viktigt med kunskap om döden, att förstå vad den innebär då det är 

någonting som inte kan undvikas (DeMarinis, 2008). 

1.2 Upplevelse av patienters dödsfall 
Döden har länge varit ett tabubelagt samtalsämne. Därför händer det ofta att när en person 

blir döende så blir människorna runt omkring tysta och drar sig undan, det är en ofrivillig 

tystnad som leder till oönskad isolering av den döende som blir borträknad redan före sin 

bortgång. Att undvika möten med döden kan ses som ett tecken på rädsla och tvekan inför vad 

den innebär samt hur den ska hanteras (Ternestedt, 2013).  
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I en studie av Cavaye och Watts (2010) beskrivs sjuksköterskestudenternas upplevelse som 

svår att hantera i mötet med avlidna patienter och deras sörjande anhöriga, vilket var en av de 

upplevelser som orsakade stress och ängslan hos sjuksköterskestudenter under deras 

praktikperiod. På grund av oerfarenhet och oro för att ha bristande förmåga att hantera en 

patients bortgång, upplevde sjuksköterskestudenterna även känslor av rädsla, frustration, sorg, 

ångest och maktlöshet. Även rädsla för att göra fel när anhöriga skulle underrättas om en 

patients bortgång och känslan av att inte veta hur känslorna som kom upp skulle hanteras var 

något som sjuksköterskestudenter i en studie av Edo-Gual et al. (2014) upplevde. 

 

Synen av en avliden person och de fysiska förändringarna som det kan medföra på kroppen 

är en påminnelse av hur sårbar människan är (Edo-Gual et al., 2014). När en person tänker på 

döden upplevs ofta en form av rädsla, det kan vara rädsla för att ens existens som människa 

upphör, rädsla för att skiljas från vänner och familj och rädsla för döden som händelse och det 

som kommer efteråt. Däremot behöver den rädslan inte alltid ses som en negativ faktor. När 

en person blir rädd eller känner ångest är det ofta en signal om att personen känner sig hotad, 

eftersom döden ses som ett hot mot människans överlevnad finns det ett biologiskt värde i 

rädslan. Om människan inte värdesatte sin egen existens skulle personer redan i ung ålder 

utsätta sig för livshotande situationer. Däremot kan människans förmåga att tänka på döden 

och dess oundviklighet tillsammans med viljan att leva skapa en existensiell konflikt som kan 

orsaka ångest (Hedly, 1993). 

 

En copingstrategi byggs upp vid första mötet med en avliden patient som i framtiden kan 

komma att användas vid liknande sorg (Edo-Gual et al., 2014).  

Coping är ett engelskt begrepp och det närmaste översättningen till coping är 

stresshantering, det handlar om människans olika sätt att hantera olika typer av stressande och 

påfrestande situationer, både fysiskt, psykiskt och socialt. Däremot kan coping betyda olika 

saker och se ut på olika sätt för varje människa. För en patient till exempel så innebär coping 

det sätt som patienten hanterar sin sjukdom, skada eller funktionsnedsättning på utifrån de 

sociala, fysiska och psykiska aspekterna. För en sjuksköterska så innebär det hur problem och 

situationer som kan inträffa under arbetet hanteras och tas om hand. Om en situation kräver 

mer av en person än vad som klaras av så behövs copingstrategier för att hitta ett sätt att 

hantera och övervinna situationen. Varje människa har olika stort behov av att använda sig av 

copingstrategier beroende på bland annat personlighet och ålder. Vilken copingstrategi som 

används avgörs när en person gör en omedveten värdering av de känslor som uppkommer i en 

stressande situation. (Lazarus & Folkman, 1984). 

Det finns olika uppdelningar av begreppet coping där olika teoretiker beskriver olika 

copingstrategier. Lazarus och Folkman (1984) har en teori med tre skilda typer av coping: 

emotionsfokuserad coping, problemfokuserad coping samt meningsbaserad coping.  

Vid problemfokuserad coping skapas strategier för att försöka lösa eller minimera den 

stressfyllda situationen, det kan ses som en systematisk problemlösning. I den här formen av 

coping kan också situationen som personen befinner sig i accepteras med vetskapen om att 

den inte kan förändras. Då söks hjälp och stöd från andra personer som kan medverka till att 

minska stressen. Emotionsfokuserad coping är mer fokuserad på upplevelsen av situationen 

än situationen i sig. Här hittar personen tekniker för att kunna hantera situationen och 

därigenom försöka dämpa känslorna samt förändra upplevelsen till något som är mindre 

hotfullt. Exempel på sådana tekniker är avslappningsövningar och fysisk aktivitet. En 

meningsbaserad coping handlar om att finna en positiv mening med de situationer som en 

person utsätts för. Tron på en högre makt eller en mening med det som händer och att kunna 

finna tröst i svåra situationer på så sätt är ett exempel på mening (ibid.). 
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1.3 Sjuksköterskeutbildning  
Sjuksköterskestudenterna i en studie av Pullis (2013) lärde sig mer om omvårdnaden av 

döende och avlidna patienter samt deras anhöriga genom kliniska erfarenheter inom hospice 

och palliativ vård, än att de placeras på exempelvis rent medicinskt avdelning. Den kliniska 

erfarenheten sågs som en positiv upplevelse för studenterna då de fick möjligheten att öka 

kunskapen om hur döende och avlidna patienter bör omhändertas. 

 

Det är svårt att avgöra hur sjuksköterskestudenter ska undervisas för att optimera 

omhändertagandet av avlidna patienter och deras sörjande anhöriga, samtidigt som de ska 

hantera sin egen sorg. När studenter har praktik kan de hamna i situationer där de möter 

avlidna patienter och kan därför behöva mer stöd under den tiden. Att stötta 

sjuksköterskestudenter under praktik är viktigt för att de ska kunna passera de olika stadierna 

under utbildningen till deras sjuksköterskeyrke på ett säkert och tryggt sätt (Cavaye & Watts, 

2010). 

1.4 Problemformulering 
Hur det första mötet med en avliden person går till kan påverka sjuksköterskestudenter och 

deras hantering av döende i framtiden, både personligt och professionellt (Edo-Gual et al., 

2014). Då sjuksköterskeyrket är en profession där en del av omvårdnaden handlar om döende 

och avlidna patienter kommer alla sjuksköterskor förr eller senare hamna i en situation där en 

person avlider (Cavaye & Watts, 2010). Författarna anser att det är av vikt och intresse att ta 

reda på hur sjuksköterskestudenter upplever och påverkas av patienters dödsfall under 

utbildningens praktikperioder. 

2. Syfte 
Syftet är att beskriva sjuksköterskestudenters upplevelse efter att patienter avlider under 

studenternas praktik. 

3. Metod 

3.1 Design 
Studiens design var en kvalitativ intervjustudie, enligt Henricson och Billhult (2013) innebär 

en intervjustudie att resultatet är beroende av forskaren. Forskaren ska vara följsam och 

flexibel mot informanterna och eventuella förändringar som kan uppkomma under 

intervjuerna. 

3.2 Urval 
Uppsatsen handlar om sjuksköterskestudenter och enligt Alvehus (2013) är det därför rimligt 

att göra ett bekvämlighetsurval där en redan existerande grupp väljs ut. Till den här studien 

tillfrågades sjuksköterskestudenter i termin fyra och fem vid Örebro Universitet, senare 

tillfrågades även sjuksköterskestudenterna i termin sex. Författarna har intervjuat 6 

sjuksköterskestudenter. 

 

Respektive kursansvarige för terminernas kurser kontaktades för att vidarebefordra 

informationen om studien på Blackboard, en hemsida för studenter och lärare där 

undervisningsbaserad information läggs upp. Informationsbrev (bilaga 1 & 2) med mailadress 

till en studieansvarig bifogades som de frivilliga informanterna kunde kontakta för djupare 

information samt en tid för intervju.  
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Inklusionskriterier för informanterna var att de skulle gå sjuksköterskeprogrammet termin 

fyra, fem och sex vid Örebro universitet samt upplevt patienters bortgång under utbildningens 

praktikperioder. 

3.3 Datainsamling  
Tiden för intervjuerna bokades via mail där informanten fick välja datum och tid under den 

förbestämda veckan. Plats där intervjun skulle äga rum föreslogs av författarna för att i god 

tid kunna boka ett lugnt och avskilt samtalsrum. I början av intervjun gavs informanten 

muntlig information om vad studien gick ut på, att intervjun skulle spelas in med en 

mobiltelefon, att inspelningen skulle raderas efter studiens slut och att intervjun kunde 

avbrytas om informanten så ville. Informanten fick även ställa frågor om de undrade över 

något innan intervjun började.  

Intervjuerna var semistrukturerade och utgick från en intervjuguide (bilaga 3) med öppna 

frågor samt följdfrågor och tog cirka 15 minuter att genomföra. Båda författarna lyssnade 

aktivt och informanterna hade möjlighet att påverka intervjuns innehåll (Alvehus, 2013). 

 

Författarna sökte efter tidigare forskning för att få en stadig bakgrund samt för att kunna 

jämföra studiens resultat med tidigare forskning inom området. Sökningen gjordes i databasen 

PsycINFO med sökorden nursing, students, experience och death. Sökningen begränsades så 

att de äldsta artiklarna var från 2010, artiklarna skulle även vara peer-reviewed. Antalet träffar 

som kom upp var 40 artiklar, av dessa valdes sex artiklar ut. 

3.4 Intervjuguide  
Intervjuguiden består av 13 frågor samt följdfrågor. Frågorna utvecklades för att svara på 

syftet med studien och handlar om informanternas upplevelse av patienters bortgång under 

praktiken. Den omfattar även frågor angående sjuksköterskeutbildningen och informanternas 

tidigare kunskaper om döende. En provintervju utfördes på en person som inte medverkade i 

studien. Efter det ändrades några frågor och två frågor lades till för att få fram mer utförliga 

svar och därefter provades intervjuguiden igen.  

3.5 Dataanalys 
För att bearbeta datan användes kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Induktiv 

ansats innebär att utgå från de erfarenheter som samlats in under en studie och utifrån det 

skapa en uppfattning, till exempel hur sjuksköterskestudenter upplevde patienters bortgång 

under praktiken (Olsson och Sörensen, 2012).  

Enligt Granheim och Lundman (2004) används kvalitativ innehållsanalys för att bearbeta 

material och öppet redovisa metoden genom att vara tydlig med beskrivningen av de olika 

stegen samt hur arbetet har genomförts. Data analyserades och utifrån meningsbärande 

enheter skapades kategorier.  

 

Steg 1: Intervjuerna transkriberades och lästes igenom ett antal gånger av båda författarna, 

detta för att få en bra översyn över det data som samtalts in. Efter transkriberingen raderades 

inspelningarna. Det innehåll som ansågs vara relevant för studiens syfte markerades.  

 

Steg 2: Meningsbärande enheter valdes ut ur texten, vilket betyder ett antal ord och meningar 

med gemensamt budskap.  

 

Steg 3: De meningsbärande enheterna kondenserades (se tabell 1.), vilket innebär att den 

kortades ner utan att budskapet i texten förlorades. 
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Steg 4: De kondenserade meningsbärande enheterna kodades. Enligt Danielson (2013a) är 

kod ett samlingsnamn för kondenserade meningsenheter. Det beskrivs som en etikett där ett 

ord beskriver innehållet i de meningsenheterna och är till stöd för att förstå kontexten genom 

dess relation till texten.  

 
Steg 5: Under den sista analysfasen bildades kategorierna, som är kärnan i den kvalitativa 

innehållsanalysen. Kategorierna bildade resultatet med citat ur intervjutexterna, i och med det 

ökas trovärdigheten i resultatet enligt Graneheim och Lundman (2004). 
 

Tabell 1. Exempel på meningsbärande enheter, kondensering, koder och kategorier. 

Meningsbärande  

enhet 

Kondensering Kod Kategori 

Jag hade inte fått 

reflektera, så jag valde att 

inte gå. Jag hade inte fått 

bolla med handledaren, så 

jag stod kvar. Jag såg till 

att jag fick tillfället. Jag 

kunde inte stå ut med att 

inte ha fått samtala med 

någon om dagen. 

Jag fick inte reflektera, så jag valde att 

inte gå. Jag kunde inte stå ut med att inte 

få samtala med någon. 

Samtalsbehov Reflektion 

Jag minns första gången 

när jag gick in så var jag 

ganska cool, inga känslor. 

Jag kände inte någonting, 

och tog situationen, sen 

minns jag när min 

handledare gick ut, då 

kände jag att jag började 

gråta och tänkte på min 

egen familj på nått vis. 

Första gången, jag kände inte 

någonting, när min handledare gick 

ut, då kände jag att jag började gråta 

och tänkte på min egen familj. 

Sorg Känslor 

 

Jag var ganska lugn för 

som sagt var hade jag sett 

en död patient tidigare, 

och det tror jag gjorde 

ganska mycket för annars 

så var det ganska mycket 

som hände runt omkring 

och jag tror att det hade 

kunnat bli väldigt 

överväldigande. 

Jag var ganska lugn då jag hade sett 

en död patient tidigare, det var 

mycket som hände runt omkring och 

det hade kunnat bli väldigt 

överväldigande. 

Kännedom Tidigare 

erfarenhet 
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3.6                         
Olsson och Sörensen (2012) förklarar att forskningens innebörd handlar om att inte utsätta 

informanterna för obehag, varken psykiskt eller fysiskt. Att inte utsätta informanterna för 

skada och visa respekt är en del av principen att inte skada. De har rätt till privatliv och 

integritet. Att delta i ett forskningsprojekt kan ofta innebära att exponera sig själv för 

forskaren, däremot inte för världen. 

En avskilt plats valdes ut under intervjuerna, för att skapa trygghet hos informanterna. 

Genom konfidentialitet och sekretess skyddas informanterna. Med konfidentialitet menas att 

ta hand om data på ett säkert sätt, där inga obehöriga ska kunna komma åt den insamlade 

datan. Innehållet ska presenteras på ett sådant sätt att varken informanterna eller de specifika 

situationerna känns igen (Olsson & Sörensen, 2012). 

Innan intervjun startade gavs information om att deltagandet i studien var anonymt, hur 

mobilinspelningsfilerna behandlades och att allt insamlat material kommer att förstöras efter 

att examensarbetet är klart. Även samtycke efterfrågades. Informanterna tillåts att ta del av 

den färdiga studien och har rätt till att överväga olika synpunkter. Utgångspunkten i det här 

fallet är att ha respekt för informanternas integritet och värderingar. Eftersom 

inklusionskriterierna är enbart baserade på att ha varit med om patienters bortgång under 

utbildningens praktik, efterfrågas inte ålder och kön. Med det menar Olsson och Sörensen 

(2012) att alla behandlas lika utifrån rättviseprincipen och inom forskning innebär 

rättviseprincipen att urvalet av informanter utgår ifrån vetenskapliga normer. 

Författarnas handledare fanns tillgänglig under dagarna som intervjuerna ägde rum om 

någon av informanterna skulle behöva extra stöd då ämnet som studien handlar om kan vara 

känsligt. 

4. Resultat 
Resultatet presenteras under rubrikerna: Vikten av tidigare erfarenheter, Behov av reflektion 

och Känslor inför den avlidna. Rubrikerna utgår ifrån kategorierna: Tidigare erfarenheter, 

Reflektion och Känslor. Under varje rubrik redovisar författarna resultatet med citat från de 

intervjuer som hållits med informanterna. Informanterna fick en varsin slumpmässig signatur 

som citaten kodades med. 

4.1 Vikten av tidigare erfarenheter 
Samtliga sjuksköterskestudenter som intervjuades hade jobbat mer eller mindre inom 

vårdyrket innan utbildningen, bland annat inom äldreomsorgen och hemsjukvården, vilket har 

beskrivits som en fördel av informanterna. De som hade upplevt personers bortgång innan de 

började på utbildningen tyckte att det var en fördel inför mötet med en avliden patient på 

praktiken, då de visste vad som väntade.   

 

Första mötet med den här som jag hade första gången, det var väldigt speciellt och 

det minns jag väldigt tydligt. Så att, jag tror att, ju mer dödsfall man får träffa och 

hantera, så tror jag man tar det på ett annat sätt i framtiden. Så absolut mitt första 

dödsfall det påverkade ju hur jag mötte det här dödsfallet som var under praktiken 

på sjuksköterskeprogrammet. (D4) 

 

Jaa, jag tror att man är lugnare med det, man vet hur det ser ut liksom. För har 

man inte varit med om det varken privat eller något annat och sen får man se det i 

praktiken eller jobbet så tror jag att det är … jobbigare. (D1) 
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Som sagt det var ju inte mitt första dödsfall eftersom jag hade varit med om ett 

tidigare när jag jobbade som undersköterska. Så mina förväntningar var väl, ja, jag 

förknippade lite med det första dödsfallet som jag var med om och det är nästan 

samma sak tycker jag. (D4) 

 

Bara att se en människa som har gått bort är en överväldigande känsla i sig för 

sjuksköterskestudenterna, därmed kan det vara en fördel att ha sett det innan för att lättare 

kunna hantera det som händer runt om den avlidna personen. 

 

Jag var ganska lugn. För som sagt var jag hade sett en död patient tidigare. Och 

det tror jag gjorde ganska mycket, för annars så var det mycket som hände runt 

omkring, och jag tror att det hade kunnat bli väldigt överväldigande. (D3) 

 

”Mer att jag har varit med om dödsfall tidigare, det är nog det som är viktigaste 

påverkan.” (D2) 

 

Hur de tidigare erfarenheterna ser ut kan påverka hur en sjuksköterskestudent upplever och 

ser på döden även i framtiden. Om en student har jobbat inom äldreomsorgen på en plats där 

döden har accepterats och setts som något naturligt kan det vara den synen som håller sig 

kvar.  

 

Jag har jobbat på äldreboende, och där var det många som tyckte att de har haft ett 

bra liv. Men de bodde på det här boendet av någon anledning, att de var sjuka och 

inte kunde klara sig själva. Så många där tyckte ‘a men jag har haft ett bra liv, och 

nu så spelar det ingen roll, livet är inte så kul längre’, så då har jag fått med mig 

den bilden att döden kanske är något fint och inte något hemskt. (D5) 

4.2 Behov av reflektion 
Det är viktigt med reflektion, särskilt under praktiken då sjuksköterskestudenter ofta vill ha 

en förklaring till det som händer vid och runt om en patients bortgång. En del av studenterna 

kände att de hade behov av reflektion, men fick inte chansen till det. För de studenterna var 

det viktigt att handledaren avsatte tid för reflektion. Det händer ibland att handledaren själv 

hanterar situationen som en naturlig del av sjuksköterskeyrket och den tid en student behöver 

för reflektion kan då råkas prioriteras eller glömmas bort.   

 

Ja, det var väl lite på grund av tidsbrist. Att det var många andra som var, som 

behövde hjälp. Och sen så det här dödsfallet hände sent på kvällen, så jag gick ju 

hem bara en liten stund efter. Så att någon reflektion fick jag inte, varken från min 

handledare eller någon annan av personalen. .... Och det tror jag kan vara en fördel 

faktiskt att man får prata om det här efteråt, prata lite om hur man kände och 

tänkte och om situationen. (D4) 

 

”Jag fick inte [reflektera], det hade jag gärna velat.” (D3) 

 

Jag hade inte fått reflektera, så jag valde att inte gå. jag hade inte fått bolla med 

handledaren, så jag stod kvar. Jag såg till att jag fick tillfället. Jag kunde inte stå ut 

med att inte ha fått samtala med någon om dagen. (D2) 

 

Det fanns även de sjuksköterskestudenter som inte kände något behov av att få extra tid till 

reflektion, även när de fick möjligheten. 
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”Ja det fick jag. Men jag hade inget speciellt att säga. .... Men alltså det kändes så 

himla naturligt, så jag tänkte att ‘det var väl inget speciellt med det här’ ungefär.” 

(D6) 

4.3 Känslor inför den avlidna 
 

Att komma i kontakt med en avliden patient är en situation som kan orsaka både stress och 

känslor som bubblar upp till ytan. En patients bortgång kan se ut på många olika sätt. En del 

av de sjuksköterskestudenter som intervjuades i den här studien hade träffat patienterna innan 

som palliativa, och de patienternas bortgång var ofta lugnare och väntade. Sedan var några av 

studenterna också med om akuta situationer som var helt oväntade. Oavsett om dödsfallen 

som studenterna var med om var väntade eller inte så upplevde de patienternas bortgång som 

något svårt att förbereda sig inför. 

 

“Ja, eller det är svårt att känna sig förberedd inför någons död.” (D6) 

 

”Jag tror aldrig att man är riktigt redo för ett dödsfall. För att allting är så olikt och 

det är olika historier.” (D3)   

 

Att komma i kontakt med en äldre patient som avlidit upplevde de flesta 

sjuksköterskestudenter som en naturlig situation och därmed lättare att hantera än det skulle 

varit att möta en ung avliden patient. 

 

”Det var en svår situation, alltså på nått sätt så var det här en äldre man. På nått 

sätt kändes det inte lika hemskt när det är en äldre så som om det hade varit en 

ung person tycker jag.” (D5) 

 

“Det kändes ganska naturligt ändå, det var en gammal person.” (D6) 

 

Hur mycket ångest och smärta patienten led av påverkade sjuksköterskestudenternas 

upplevelse av att möta dödsfallet när det väl inträffade. 

 

”Det var ganska lugnt, jag kan inte säga att patienten hade någon dödsångest. Det 

kändes som att man förstod själv lite och då tycker jag att döden inte är så hemsk, 

att döden är något fint.” (D5)  

 

Ingen vill dö ensam, ändå så händer det. Personal kan finnas där som stöd, men det känns 

ändå tråkigt om den avlidna personens anhöriga inte är närvarande. 

 

“…[patienten] hade jag träffat när han kom till avdelningen en timme innan. Han 

blev ganska dålig och dog. Så det kändes lite onödigt att han behövde flyttas och 

att han fick dö ensam.” (D6) 

 

Jag kan inte säga att jag var ledsen. Nej, mera man kan tycka att det är tråkigt. Det 

är klart att det är tråkigt när någon dör, men på nått sätt kommer ju alla att dö 

någon gång. Det kanske var lite tråkigt att patienten inte hade några anhöriga där, 

man kan tycka att det var bara vi personalen. Men det var ändå fint, patienten 

somna in. (D5) 
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Att fortsätta behandla en avliden patient med samma respekt som en levande patient samt att 

göra fint runt om patienten genom att tvätta, bädda och tända ljus var en viktig och 

betydelsefull del av studenternas upplevelse. 

 

“Nej, men det var fint på något sätt, vi hade fixat till och det var nya sängkläder, 

tände lite ljus.” (D6) 

 

”Vet inte vad jag kände, men alltså inte jättestarka känslor, man känner sig något 

låg och vill på något sätt visa respekt. Viskar när man pratar tycker jag, man 

försöker visa respekt även när hen är död.” (D5)  

 

“Men ändå så behandlar man ju den här kroppen som om det vore en levande 

patient.” (D4) 

 

Bakgrund och tro på livet efter döden beskrivs av två informanter som avgörande för hur 

döden uppfattas och upplevs. Detta beskrevs vara till hjälp för bearbetning av de situationer 

som studenterna fann sig i under sin praktik.  

 

[Döden] är inget jag är rädd för eller så, sådana frågor har jag liksom burit med 

mig under hela livet. Frågor om död och liv. Jag tror på liv efter döden också, så 

det hjälper mig i förståelsen för det som kommer efter. Sen är det inte lättare för 

det, men det hjälper mig i varje fall. (D2)  

 

Utseendet hos den avlidna patienten kan upplevas annorlunda, nedan stående citat beskriver 

en känsla runt om kring hurdan det kan upplevas och tyckas.  

 

Det är en väldigt speciellt upplevelse för att det syns att det inte är någonting, 

något liv kvar i människan. Att anden är borta, det är bara ett skal, så skulle man 

kunna uttrycka det. Det är stort skillnad på en död person och en person som sover 

djupt utan reaktion så att säga. (D2) 

 

”Ovant, att se någon som är död, varken rör på sig eller andas. Det var en konstig 

känsla.” (D6)  

 

Det var många olika känslor som beskrevs av sjuksköterskestudenterna, en del kände en 

sorts overklighet och sorg, medan några andra kände sig lugna och sansade. 

De känslor som bubblar upp kan ibland kontrolleras, så länge tankarna inte tillåts att koppla 

döden med sina närmaste. 

 

Den här personen kände jag ju inte och då är det inte kopplad till nån sorg riktigt, 

utan ju det är klart i den stunden så blir man berörd av personen och personens 

anhöriga och så där. Medans dödsfall jag har upplevt själv med [mina anhöriga], 

dem har varit mer kopplade till en saknande sorg, på ett annat sätt ... Det är 

mindre [känsligt]. Det är lättare och möta, ta hand om någon som är döende eller 

som har dött när man själv varit med om det i privatliv. (D2) 

 

Upplevelsen var väl att det var stilla, det var en väldigt rofylld atmosfär i rummet 

tycker jag. .... De anhöriga som satt med där de hade ju väntat. Det var ju väntat 

det här dödsfallet ... Det var inte den här riktigt, den här sorgen tycker jag inte, 

upplevde jag inte. Det kändes naturligt och att det var väntat, det kändes som att 
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det var en lättnad för personen i fråga, att den här stunden var över och han fick gå 

vidare. (D4)  

 

”Blev väldigt ledsen, med tanke på att man fick höra vad patienten hade gått 

igenom innan hen kom till sjukhuset.” (D3) 

 

Jag minns första gången när jag gick in så var jag ganska cool ... inga känslor. Jag 

kände inte någonting, och tog situationen, sen minns jag när min handledare gick 

ut, då kom känslorna, och då kände jag att jag började gråta och tänkte på min 

egen familj på nått vis. (D2) 

 

Det var inte enbart känslor som sjuksköterskestudenterna beskrev, utan frågor om livet och 

döden samt vad det innebär kom också upp.  

 

Men det är klart att, kroppen är ju liksom en död människa man hanterar, och det 

tänker man ju lite på. Man får ju lite känslor, att den liksom inte lever. Och sen är 

det ju existentiella frågor som kommer upp att man kanske undrar över vad som 

händer sen och ... fundera lite på vad det är som händer efter döden. Sådana saker 

som det inte finns något svar på. (D4) 

 

4.4 Resultatsammanfattning 
Informanter som tidigare hade varit med och sett en avliden person upplevde sig lugnare 

med det, då de visste vad som väntade. De berättade även att det är svårt att någonsin vara 

helt förberedd på en persons bortgång. Studenterna uttryckte att de känt sorg i mötet med den 

avlidna, samtidigt som några av dem ansåg att det kändes som en naturlig händelse. De flesta 

studenterna ansåg att reflektion var viktigt efter att ha mött en avliden patient under praktiken. 

5. Diskussion  

5.1 Metoddiskussion 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskestudenters upplevelse av när patienter 

avlider under studenternas praktikperiod. Författarna valde en kvalitativ metod, som ansågs 

vara rätt för att få en riklig förståelse. Med ett syfte som handlar om att beskriva upplevelser 

ansåg författarna att kvalitativ innehållsanalys som ansats var en bra metod för att få fram 

olika upplevelser. Genom en kvalitativ intervjustudie skapas en förståelse för studenternas 

känslor och upplevelser samt att det ger kunskap om tidigare erfarenheter (Kvale, 1997).  

 

Enligt Granheim och Lundman (2004) samt Downe-Wamboldt (1992) ska studiens kvalitet 

värderas utifrån begreppen credibility (trovärdighet), dependability (beroende) och 

transferability (överförbarhet). Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2012) får en studie 

med kvalitativ metod en hög kvalitet genom att ha en tydligt beskriven kontext med 

välbeskriven process av urvals-, datainsamlings- och analysmetod.  

Petersson och Lindskov (2013) anser att studiens trovärdighet är beroende av den valda 

metoden som ska svara på studiens syfte, en studie ses även som trovärdig om bland annat 

andra forskare kommer fram till liknande resultat. Enligt Granheim och Lundman (2004) 

stärks trovärdigheten om citat används. Möjligheten för ett bra resultat ökar om det finns 

variationer hos informanternas upplevelse och erfarenheter, vilket är fallet i den här studien 

där författarna har intervjuat informanter med olika erfarenheter, känslor och upplevelser.   
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Under studiens har båda författarna deltagit i varje moment, detta ansåg författarna var en 

fördel då de kunde diskutera med varandra och samarbeta under studiens gång. 

Urvalet bestod av ett bekvämlighetsurval. Ett sådant urval speglar en mindre och kan 

därmed vara opraktiskt i vissa studier där det önskas informanter som kan vara representativa 

för till exempel sjuksköterskestudenter i allmänhet. Samtidigt är det rimligt enligt Alvehus 

(2013) att använda sig av bekvämlighetsurval när just studenter inom ett visst program ska 

intervjuas, det författarna till studien då ska tänka på är att välja studenter från flera årskurser, 

helst från olika universitet. I den här studien valdes informanter från samma universitet för att 

kunna utföra personliga intervjuer. I och med att urvalet inte var slumpmässigt och alla 

informanter kom från samma universitet kan inte resultatet som framkom i studien överföras 

på alla sjuksköterskestudenter (Olsson & Sörensen, 2012). 

Inklusionskriterierna för studien var att informanterna skulle gå på sjuksköterskeprogrammet 

och att de skulle ha upplevt ett eller flera dödsfall under sin praktik under utbildningen.  

Enligt Johansson (2010) är kön inte relevant för studien då det inte påverkar upplevelsen när 

en individ möter en avliden person. Det som påverkar är individens uppväxt och bakgrund 

samt hur individen ser på döden utifrån religiösa och kulturella aspekter.  

Författarna anser att det finns en viss skillnad i könens mentalitet, men att det är en individs 

personlighet och bakgrund som påverkar upplevelsen av patienternas bortgång mer. 

 

Studenterna i termin fyra och fem på sjuksköterskeprogrammet valdes ut till studien 

eftersom det är de studenterna som varit ute på längre och fler praktikperioder. Planen var att 

komma till studenternas föreläsningar med information om studien och fråga om frivilligt 

deltagande i intervju. Studenterna skulle få fundera en stund och sedan skriva upp sin 

mailadress om de skulle vilja bli kontaktade med mer djupgående information om studien. 

Om en student därefter var intresserad så skulle tid och datum bestämmas för intervju utifrån 

studentens önskemål. Planen fick däremot revideras då studenterna i termin fyra inte hade 

några föreläsningar under den vecka som författarna skulle gå ut med informationen. Inte 

heller studenterna i termin fem hade föreläsningar på universitetet då två tredjedelar av 

studenterna hade en pågående praktikperiod och en tredjedel hade webbföreläsningar.  

 

Respektive kursansvarig kontaktades med förfrågan om författarna skulle få tillåtelse att 

dela informationen på Blackboard. Detta godkändes och en mail-adress till en av författarna 

lades ut tillsammans med informationen så att intresserade studenter skulle kunna höra av sig.  

Antalet informanter som eftertraktades var minst fem och max tio, med hänsyn till att studien 

inte skulle bli allt för stor. Enligt Kvale (1997) är det viktigare med kvalitén på den insamlade 

datan än antalet informanter i en kvalitativ studie. Några dagar efter att informationen på 

Blackboard lagts upp hade ännu inte önskat antal informanter uppnåtts, därmed valde 

författarna att även dela ut information till studenterna i termin sex. 

 

Anledningen till att författarna från början ville gå till studenterna under föreläsningar och 

ge informationen muntligt var att studenterna då skulle vara samlade. Alla skulle få 

information samt få chansen att ställa frågor. Det enda studenterna hade behövt göra vid 

intresse var att skriva upp sin mailadress som sedan författarna skulle ta kontakt genom. 

Istället delades informationen på Blackboard. Nackdelen med detta var att studenterna själva 

skulle ta kontakt med författarna. Därmed kände författarna att det skulle bli svårare att få tag 

på informanter till studien, det kan även ha varit en anledning till att inte tillräckligt med 

informanter hittades i enbart termin fyra och fem. 
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Under de dagar som var avsatta för intervjuer fick informanten själv välja datum och tid som 

passade. Däremot föreslog författarna plats för intervjun och bokade grupprum för att säkra en 

lugn och avskild plats där intervjun kunde äga rum. Författarnas tanke bakom detta var att 

ämnet som intervjun skulle kretsa runt, döden, kan vara ett känsligt ämne. En stökig 

omgivning kunde därmed störa intervjun samt göra det svårare för informanten att öppna sig. 

Att ta hänsyn till informanternas psykiska välmående under intervjuns gång såg författarna 

som en viktig del, därför poängterade de att informanterna fick avbryta eller avstå från att 

besvara vissa frågor om så önskades. 

 

Intervjuerna med informanterna spelades in för att inga data skulle missas eller förvrängs, 

vilket enligt Alvehus (2013) kan hända om författarna antecknar svaren för hand. Ännu en 

fördel med att spela in intervjun är att informanten kan känna en trygghet i att allt som sägs 

under intervjun noteras och uppmärksammas. Nackdelen kan vara att inspelningen stör 

informanten. Alvehus (2013) nämner också att inspelning av intervjuer ibland kan skapa en 

känsla av begränsningar i hur öppen informanten kan vara.  

 

Innan frågorna formuleras ska författarna inneha bakgrundsinformation om ämnet för att 

intervjun ska innehålla frågor som är relevanta för studien (Kvale, 1997). Både öppna och 

följfrågor utformades utifrån syftet för att få en semistrukturerad intervju. Enligt Wibeck 

(2013) ska slutna frågor om möjligt undvikas. Slutna frågor var nödvändigt att ställa i studien 

för att få fram viss information om informanterna.   

Under intervjuns gång kunde författarna välja i vilket ordning och på vilket sätt frågorna 

skulle ställas, även följdfrågor användes för att få fram det som önskades med tanke på syftet. 

Följdfrågornas funktion handlade om att uppmuntra informanterna att fortsätta prata. Alvehus 

(2013) menar att informanten uppmuntras vid följdfrågor att utveckla sitt svar eller fördjupa 

sig. Författarna ansåg detta som ett bra sätt för att få lyssna aktivt och låta informanterna tala 

mer. Alvehus (2013) nämner följdfrågorna som en fördel under intervjuns gång då författarna 

behöver vara förberedda på att följa upp intressanta spår samt vara uppmärksam på processen 

under intervjun. 

 

Intervjuguidens 13 frågor utformades av författarna för att ge ett svar på studiens syfte samt 

för att ge en bild av informanternas tidigare erfarenheter. Intervjuguiden ska enbart agera som 

ett stöd för författarna och därmed är det enligt Danielson (2013b) viktigt att författarna är väl 

inlästa på ämnet och att de vet vad de vill få ut av intervjun. 

Bland frågorna utformades även frågor om förkunskap runt palliativ vård samt deras tidigare 

erfarenheter inom vårdyrket. Anledningen till att sådana frågor formulerades var att 

författarna ansåg det intressant för studien då det kan ha påverkat de känslor informanterna 

upplevde i mötet med en avliden patient (Edo-Gual et al., 2014). 

Författarna ställde frågor om vikten av diskussioner i olika former, till exempel seminarier 

och mindre grupper, då de ansåg att diskussion kunde vara en fördel för studenter med 

möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och funderingar kring döden. Det är viktigt att 

tala om döden i god tid enligt DeMarinis (2008), då den kan komma när som helst. Enligt 

författarna är det även viktigt att ha en uppfattning om vad som kan vänta vid mötet med en 

avliden person, hur situationen ska hanteras samt hur den avlidna patienten ska tas om hand. 

Det finns olika uppfattningar om döden vilket gör att alla behandlar och bearbetar det olika 

(DeMarinis, 2008). 

 

Författarna utförde provintervjuer för att kontrollera att intervjuguiden innehöll adekvata 

frågor samt om den planerade tidsramen för intervjuerna höll (Danielson, 2013b). Den första 

provintervjun gav enligt författarna inte svar som motsvarade hela syftet. Efter provintervjun 
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hade författarna en diskussion med den provintervjuade personen som gav förslag på nya 

frågor som sedan utvecklades. En andra provintervju utfördes för att testa det nya upplägget 

av intervjuguiden och det gav svar som författarna kände sig nöjda med. 

 

Enligt Granheim och Lundman (2004) är det viktigt att författarnas förförståelse inte 

påverkar studiens innehåll, därför ska tidigare erfarenheter och kunskaper bortses ifrån, vilket 

författarna i den här studien tänkt på. Datamaterialet har analyserats ifrån intervjuerna i fem 

steg, detta utifrån en analysmetod av Granheim och Lundman (2004).  

 

Direkt efter intervjuerna transkriberades inspelningarna som sedan raderades för att inte 

riskera informanternas anonyma deltagande om författarnas mobiler hamnade i orätta händer. 

Båda författarna läste igenom, diskuterade och jämförde allt datamaterialet från de olika 

informanterna, vilket var positivt för att säkra att inga data missades. Den transkriberade datan 

var författarna noga med att inte låta ligga framme när den inte användes för att skydda 

informanternas integritet.  

Data som ansågs relevant och av intresse för studien markerades, utifrån dessa valdes 

meningsbärande enheter ut som sedan omvandlades till kategorier. De kategorier som 

författarna fick fram i analysen av datamaterialet var Känslor, Reflektion och Tidigare 

erfarenheter. Författarna har delat upp sitt resultat av all datamaterial i rubriker som utgått 

från kategorierna. Innehållet i resultatet ska kunna hänvisas till kategorierna (Wibeck, 2013), 

det är något författarna i den här studien anser sig att lyckats med. 

 

5.2 Resultatdiskussion  
Det är viktigt att sjuksköterskestudenter vet vad de kan möta under sin praktikperiod för att 

klara av att hantera en situation där till exempel en patient avlider. Att träffa en avliden 

människa för första gången i sitt liv upplevs olika utifrån egna erfarenheter och föreställningar 

om livet. En del studenter har tidigare studerat vårdlinjen, jobbat inom sjukvården eller enbart 

varit med om situationer privat. Det finns också andra studenter som inte varit med om något 

av det nämnda och kommer direkt från gymnasieskolan.  

 

Sjuksköterskestudenterna i studien hade upplevt dödsfall privat eller inom tidigare yrken. En 

del upplevde en patients bortgång som en hanterbar situation eftersom de tidigare hade 

upplevt en persons bortgång, de var beredda på vad som väntade och vilka känslor som kunde 

uppkomma. Ett liknande resultat fick Huang, Chang, Sun och Ma (2010) fram i en studie som 

visade att sjuksköterskestudenter upplevde sig mer förberedda på de känslor som kunde 

uppkomma eftersom de tidigare hade mött en avliden person. Tidigare erfarenheter ansågs ha 

en påverkan, då en del av studenterna i den här studien nämnde att de kände sig lugnare i 

situationen när de varit med och sett en avliden person tidigare.  

 

Cavaye och Watts (2010) samt Edo-Gual et al. (2014) nämner att sjusköterskestudenter och 

sjuksköterskor ofta har ett starkt minne som aldrig glöms bort av sina första erfarenheter när 

en person avlider, det är något sjuksköterskestudenter i den här studien också nämnt. Edo-

Gual et al. (2014) tar även upp att en copingstrategi byggs upp under första mötet med avliden 

person, det kan sedan påverka hur sjuksköterskestudenten hanterar en persons bortgång i 

framtiden, både i privatlivet och inom yrket. Beroende på bland annat ålder och personlighet 

har varje människa olika behov av att använda sig av copingstrategier. När en situation kräver 

mer av en person än vad som klaras av så behövs en copingstrategi för att hantera situationen 

(Lazarus & Folkman, 1984). 

Sjuksköterskestudenterna som hade jobbat inom äldreomsorgen fick med sig en bild av att 

en persons bortgång var en naturlig, lugn och fin händelse. På samma sätt tror författarna att 
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tidigare erfarenheter kan påverka om en sjuksköterskestudent sett en döende person lida, då 

kan liknande situationer i framtiden bli svårare att hantera. Som en konsekvens kan detta 

medföra att studenten undviker situationer i framtiden där det finns döende och avlidna 

personer, då studenterna kan vara rädda för att genomgå en lika upprörande situation som 

tidigare (Huang et al., 2010). Enligt författarna i den här studien kan en sådan konsekvens 

bidra till att det inte finns tillräckligt med sjuksköterskor som är villiga att ta hand om döende 

och avlidna patienter, vilket skulle kunna orsaka en brist i vårdkvalitén. För att inte 

sjuksköterskestudenterna ska undvika framtida möten eller överge sin karriär som 

sjuksköterska behövs en god handledning samt stöd och förberedelse innan och under första 

mötet med en avliden person (Johansson, 2010; Huang et al., 2010).  

 

Anhöriga idag är inte lika involverade i döende personers vård, förr var det vanligt att den 

avlidne togs om hand i hemmet av nära och kära medan de idag tas om hand av utbildad 

vårdpersonal, både i hemmet och på vårdinrättning. Det var också tidigare vanligt att barn och 

unga deltog både innan och efter en persons bortgång (Lindqvist, 1980). Idag undanhålls 

många barn från döden som ämne, vilket kan göra att det blir svårare att tala om det i 

framtiden (Socialstyrelsen, 2013).  

Informanterna i den här studien tog upp tron om livet efter döden och nämndes som ett stöd 

för sjuksköterskestudenterna. Religion och öppenhet i familjen sågs som avgörande för hur 

döden betraktades och beroende på vilken tro en person har om livet samt döden så kan synen 

på det ändras (Edo-Gual et al., 2014). En person som tror på att själen lever vidare efter döden 

kan finna trygghet samt lugn inför andras och sin egen bortgång (DeMarinis, 2008). Chen, 

Del Ben, Fortson och Lewis (2006) nämner att de sjuksköterskestudenter i USA som tror på 

livet efter döden upplever sig mer samlade vid mötet med en avliden person, än studenter som 

inte gör det. 

 

I en studie utförd i Storbritannien av Cavaye och Watts (2010) uttryckte de deltagande 

sjuksköterskestudenterna känslor av rädsla, sorg, ångest, hjälplöshet och frustration vid möten 

med en avliden person. Liknande känslor har uppkommit hos sjuksköterskestudenter i Taiwan 

enligt en studie gjord av Huang et al. (2010). De tar också upp att en del av studenterna kände 

sig både fysiskt och mentalt fångade, vilket de förklarade som att studenterna i jobbiga och 

svåra situationer fick svårt att tänka och agera när de hamnade i en ovan situation. 

Huang et al. (2010) tar upp ett exempel på en student som aldrig tidigare sett en patient som 

inte längre andades, studenten upplevde sig då fångad. Några studenter i den här studien 

nämnde liknande situationer som en konstig känsla, att se en avliden person som varken rörde 

på sig eller andades, de tyckte att det syns om en person sover djupt eller är avliden. Att få se 

de skillnaderna kan vara en påminnelse för studenter om människans sårbarhet (Edo-Gual et 

al., 2014). Därför är det inte konstigt att en del existentiella frågor kan komma upp under ett 

samtal som kretsar kring döden, under intervjuerna med studiens informanter kom det upp 

funderingar om vad som händer efter döden. 

Tankar och känslor som rörde studenternas egna familjer och vänner togs upp, där en del av 

studenterna under mötet med en avliden person kopplade ihop situationen med att tänka på de 

som stod dem nära. I studien av Huang et al. (2010) kände en del studenter att de uppskattade 

sin familj och värderade livet mer än innan de var med om en patients bortgång eftersom de 

insett hur skört livet kunde vara. 

 

En del sjuksköterskestudenter nämnde i den här studien att situationerna och historierna runt 

patienterna som avled var olika och därmed svåra att förebereda sig inför. Edo-Gual et al. 

(2014) nämnde i sin studie att det kunde vara svårt för sjuksköterskestudenterna att veta hur 

de skulle hantera de känslor som kunde komma upp vid olika dödsfall. De visste inte hur den 
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avlida personens anhöriga skulle reagera eller hur de själva skulle hantera reaktionerna som 

kunde uppkomma.  

Oavsett om dödsfallen har varit väntade eller plötsliga så kan det vara svårt att känna sig 

förbered. Däremot upplevde sjuksköterskestudenterna i den här studien att en äldre persons 

bortgång var en naturlig process och inte lika jobbigt som det kan bli om det är en yngre 

person. När en äldre person som har levt sitt liv och inte har någon dödsångest avlider kan det 

uppfattas som något fint och fridfullt. Även Edo-Gual et al. (2014) nämner att patientens ålder 

hade en påverkan på hur studenterna i deras studie upplevde dödsfall, ju yngre patienterna 

var, ju svårare kändes situationen. 

 

Trots att personalen ställer upp och gör det fint runt den avlidna personen, med nya kläder, 

ljus och värme kunde sjuksköterskestudenterna i den här studien uppleva patienternas 

bortgång som en jobbig situation, speciellt när inga anhöriga var närvarande.  

Att göra i ordning patienten, städa runt om och göra fint, samt att behandla patienten med 

respekt och värdighet är viktigt för att skapa en rofylld atmosfär som anhöriga kunde vistas i 

ansåg sjuksköterskestudenterna i studierna av Hjort (2010) och Edo-Gual et al. (2014). I en 

studie av Huang et al. (2010) nämns däremot att det även kunde vara en jobbig process för 

sjuksköterskestudenter att hjälpa till att göra i ordning en avliden person.  

 

En del av sjuksköterskestudenterna i den här studien upplevde sig vara i behov av att 

reflektera en patients bortgång tillsammans med sin handledare under praktiken. Edo-Gual et 

al. (2014) nämner i sin studie att sjuksköterskestudenter som fick möjligheten att samtala med 

personal innan och efter en patients bortgång, de kände att de fick hjälp att hantera situationen 

då de fick stöd och råd om vad de kunde göra.  

En del av sjuksköterskestudenterna i den här studien nämnde att möten med en avliden 

patient var en jobbig situation, något som väckte känslor och minnen, men också något som 

behövde reflekteras. Att prata om sina tidigare erfarenheter, eller enbart få höra andras åsikter 

och upplevelser runt en patients bortgång kan vara givande för framtida möten med en avliden 

patient, särskilt när diskussionen sker i smågrupper. Carson (2010) uppmärksammar behovet 

av reflektion och anser det viktigt för sjuksköterskestudenter att få möjligheten att reflektera 

över sina erfarenheter i små grupper tidigt under utbildningen.  

 

Enligt Pullis (2013) lär sig sjuksköterskestudenter mer om att bemöta avlidna patienter och 

deras anhöriga genom att tidigt få klinisk erfarenhet än de gör av enbart teoretisk kunskap.  

Under den här studiens intervjuer framkom även studenternas tankar kring 

sjuksköterskeutbildningen och dess påverkan på upplevelsen under praktiken. Studenterna i 

studien av Pullis (2013) ansåg att den kliniska erfarenheten gav dem en fördjupad förståelse i 

ämnet. I den här studien ansåg några av studenterna att det var svårt att få en uppfattning om 

en persons bortgång under en teoretisk föreläsning, men att det var en bra grund att utgå ifrån. 

Däremot var det några av studenterna som fick teoretiska kunskaper först efter att de mött en 

avliden patient under sin praktik, de ansåg att föreläsningarna borde ha kommit innan 

praktiken. Dessutom tyckte sjuksköterskestudenterna att utbildningen behöver innehålla mer 

om patienters bortgång, vad som händer och hur en avliden patient tas om hand. 

Även Carson (2010) samt Cavaye och Watts (2010) anser att det är viktigt att ta upp mer om 

hur en avliden patient ska tas om hand samt hur olika känslor kan hanteras i det framtida 

yrket. Några av studenterna i den här studien ansåg att det borde finnas fler föreläsningar om 

hanteringen av en patients bortgång då de inte kände sig tillräckligt förberedda för att kunna 

hantera en sådan situation och det arbete som behöver utföras runt om.  
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Det är möjligt att hitta ett effektivt sätt att undervisa sjuksköterskestudenter i hur avlidna 

patienter och deras sörjande anhöriga ska tas om hand samt hur de kan hantera sin egen sorg, 

däremot är det svårt att hitta ett bra sätt som passar alla (Cavaye & Watts, 2010). 

Sjuksköterskestudenter kommer med största sannolikhet träffa avlidna patienter i sina 

framtida yrken (Carson, 2010; Cavaye & Watts, 2010; Chen et al., 2006), därför är det viktigt 

att det finns tillräckligt med stöd för eleverna så de ska kunna klara av erfarenheter som är 

relaterade till döden samt övergången från sjuksköterskestudent till sjuksköterska (Cavaye & 

Watts, 2010). 

5.3 Metodkritik   
Författarna i den här studien har kontrollerat trovärdigheten, pålitligheten, 

bekräftelsebarheten samt överförbarheten under studiens gång. Trovärdighet handlar om hur 

forskaren gick till väga för att få fram inte bara rimlig kunskap utan även ett giltigt resultat 

(Wallengren & Henricson, 2013; Holloway & Wheeler, 2010).  

Under studien har författarna försökt att bortse från sin egna förförståelse och undvika 

tolkningar under analysen, det kan annars finnas en risk att författarna snedvrider meningen 

med det som informanterna har sagt (Holloway & Wheeler, 2010). 

Enligt Holloway och Wheeler (2010) är trovärdigheten beroende av hur sann informanternas 

berättelser är, eftersom de beskriver sina egna uppfattningar kring situationen betyder det 

däremot inte att informanternas berättelser är osanna. För att öka trovärdigheten har 

författarna beskrivit tillvägagångssättet i analysarbetet och använt citat som presenterar 

deltagarnas upplevelser i uppsatsens resultat. Relevans är också viktigt för trovärdigheten, 

alltså att de faktorer som beskrivs ska ha en relation till syftet. Studien ska inte bara vara 

meningsfull utan även användbar för de som åtar sig den. Pålitligheten i studien är inte 

garanterad eftersom att författarna med personliga egenskaper och bakgrund är studiens 

huvudinstrument, därmed är den inte reproduktiv (ibid.).  

 

Författarna har försökt att få ett överförbart resultat, det vill säga att andra människor med 

liknande upplevelser ska kunna känna igen sig och bekräfta innehållet genom att kontrollera 

källan. I en kvalitativ studie är det svårt att göra om en studie på exakt samma sätt. Vikten ska 

istället läggas på att göra en tydlig metodbeskrivning så att andra kan forska vidare på den 

aktuella gruppen eller situationen (Holloway & Wheeler, 2010).  

Författarna har gått igenom hela studien och tänkt utifrån syfte, frågor, metod för urval, 

datainsamling och analysprocess samt presentation av resultaten. Det har varit lättare för 

författarna att se om frågor och meningar kunde ha behövts formuleras om eller utvecklas 

efter att ha sammanställt resultatet (Danielson, 2013a).  

 

Styrkan med studien är att författarna har suttit tillsammans och samarbetat hela tiden, 

samtidigt som frågor har ställts till utomstående och handledare för att granska tankar och 

funderingar. Seminarier har ägt rum under studiens gång, där andra studenter tillsammans 

med handledaren har läst igenom arbetet och varit kritiska.  

Svagheten med studien är att studenterna är få och kommer från ett och samma universitet, 

därmed går det inte att överföra till alla sjuksköterskestudenter (Holloway & Wheeler, 2010). 

En annan svaghet kan också vara att en del av källorna som författarna har använt sig av är 

från andra länder, där det kan finnas skillnader i utbildningen och synen på döden. Trots att de 

använda studierna kom från olika länder och att det därmed fanns olika synsätt på döden fann 

författarna likheter i hur sjuksköterskestudenterna upplevde sina möten med avlidna personer, 

till exempel rädsla och sorg. De lade även tyngd på att utbildningen var viktig för hur 

studenterna upplevde och hanterade mötena. 
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6. Slutsats 
Studien har visat hur sjuksköterskestudenter har upplevt sitt möte med en avliden patient 

under utbildningens praktikperioder. Sjuksköterskestudenterna upplevde sorg för den avlidna 

personen samt att situationen var en naturlig och fin upplevelse. Tidigare erfarenheter har 

visat sig påverka hur sjuksköterskestudenterna upplevde patienters bortgång. Det är viktigt 

med mer information under utbildningen om hur avlidna patienter och deras anhöriga ska tas 

om hand, samt hur situationen ska hanteras.  

6.1 Klinisk betydelse 
Författarna kommer använda sig av studiens innehåll i framtida yrket som sjuksköterskor då 

resultatet i studien anses vara viktigt att uppmärksamma inom vårdverksamheten.  För att 

kunna ge det stöd som sjuksköterskestudenter behöver för att utvecklas så måste personalen 

ha kunskap om hur studenter kan uppleva olika situationer, till exempel när en patient avlider. 

Författarna anser att handledarna kan få en bild av hur sjuksköterskestudenter upplever 

patienters bortgång under praktikperioden, eftersom att upplevelsen kan variera från student 

till student är det viktigt att handledaren kan ge en individuell handledning. Det finns inte 

mycket tidigare forskning som fokuserar på sjuksköterskestudenters upplevelse vid patienters 

bortgång under deras praktikperiod. Författarna anser att det behövs mer forskning inom detta 

område för att öka kunskapen och förståelsen för hur sjuksköterskestudenter påverkas av att 

möta avlidna patienter. Vidare forskning inom detta ämne är en fördel för både personalen i 

den kliniska verksamheten och sjuksköterskestudenter som kan dra nytta av att läsa hur andra 

sjuksköterskestudenter har upplevt olika situationer.  
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Bilaga 1  
Informationsbrev till termin 4 och 5. 

 

Hej! Vi är två studenter, Emilia och Jwanna, i termin 6 på sjuksköterskeprogrammet som 

skriver C-uppsats där syftet är att beskriva sjuksköterskestudenters upplevelse efter att 

patienter avlider under studenternas praktik. Ni erbjuds att delta i vår intervjustudie där vi 

kommer fråga lite om dina upplevelser kring patienters dödsfall under din praktik. 

Intervjuerna kommer ta ca 10-15 minuter, det är helt frivilligt och deltagande är anonymt. 

Intervjuerna kommer äga rum under vecka 6 där du får välja den dag och tidpunkt som passar 

dig bäst. 

Om du är intresserad av att delta i studien, få mer information eller om du har några frågor 

kan du kontakta oss på: emiflh121@studentmail.oru.se. Tacksam för svar vid intresse senast 

måndag 2 februari. 

 

Tack på förhand! 

Emilia Flodman och Jwanna Saber 

Handledare Meryn Gifford, mervyn.gifford@oru.se 

 

  



 

 

 

Bilaga 2 
Informationsbrev till termin 6. 

 

Hej! Vi är två studenter, Emilia och Jwanna, i termin 6 på sjuksköterskeprogrammet som 

skriver C-uppsats där syftet är att beskriva sjuksköterskestudenters upplevelse efter att 

patienter avlider under studenternas praktik. Ni erbjuds att delta i vår intervjustudie där vi 

kommer fråga lite om dina upplevelser kring patienters dödsfall under din praktik. 

Intervjuerna kommer ta ca 10-15 minuter, det är helt frivilligt och deltagandet är anonymt. 

Intervjuerna kommer äga rum under vecka 6 samt början av vecka 7 där du får välja den dag 

och tidpunkt som passar dig bäst. 

Om du är intresserad av att delta i studien, få mer information eller om du har några frågor 

kan du kontakta oss på: emiflh121@studentmail.oru.se. Tacksam för svar vid intresse senast 

fredag 6 februari. 

 

Tack på förhand! 

Emilia Flodman och Jwanna Saber 

Handledare Meryn Gifford, mervyn.gifford@oru.se 

  



 

 

 

Bilaga 3 
 

Intervjuguide 
 

Syfte: Att beskriva sjuksköterskestudenters upplevelse efter att patienter avlider under 

studenternas praktik. 

 

Presentation av oss och arbetet – informera mer djupgående om studien. 

Informera om att: 

 Intervjun spelas in och anonymitet, hur data tas om hand – fråga om samtycke 

 Deltagaren får avbryta intervjun när hen vill, hoppa mellan/över frågor. 

 Deltagaren får ta del av färdig uppsats om så önskas, skickas via mail 

 Frågor? 

 

Först tänkte jag att vi ska prata lite om dina tidigare erfarenheter inom palliativ vård, sedan 

tänkte vi gå över till de frågor som rör patienters dödsfall under praktiken. 

 

1. Hade du någon erfarenhet inom vårdyrket innan du började på 

sjuksköterskeprogrammet?  

 

- Inom vad? 

 

2. Har du varit med på föreläsningar om palliativ vård?  

 

- Om ja, hur mycket har du lärt dig av det? 

- Om nej, hade du velat ha?  

o Hur mycket kan du om palliativ vård sedan innan och vart har du fått 

erfarenheten ifrån?  

 

3. Har ni fått möjlighet att diskutera dödsfall inom vården under utbildningen? 

 

- Om ja, hur har ni diskuterat?  

o Små grupper/seminarier/helklass? 

- Om nej, hade du velat ha den möjligheten?  

o Hur hade du velat göra det? Små grupper/seminarier/helklass? 

 

4. Ska det enligt dig finnas fler föreläsningar eller seminarier där du har 

möjligheten att diskutera kring dödsfall och hur man hanterar det? 

 

- Har du fått tillräckligt med kunskap under utbildningen för att kunna hantera ett 

dödsfall i din framtida yrkesroll? 

 

Nu tänkte jag att vi ska gå över till praktiken… 

 

5. Vart har du varit på din praktik? 

 

6. Under din praktikperiod, var det någon eller några patienter som gick bort? 

 

7. Var du närvarande i rummet när patienten gick bort? 



 

 

 

 

- Gick du in i rummet efter att patienten gick bort? 

o Om ja, hjälpte du till och ta hand om den avlidna? 

 

8. Hur hade du tänkt dig att situationen skulle upplevas innan du gick in till den 

avlidna patienten? 

 

9. Kan du berätta om hur du upplevde situationen? 

  

- Att se patienten? 

- Ta hand om patienten? 

- Kan du utveckla?  

- Hur kändes det?  

- Vilka känslor? 

- (Om du har varit med om flera dödsfall under praktik – upplevde du några 

skillnader?) 

 

10. Har du varit med om något dödsfall innan du började på utbildningen? 

 

- Om ja, tror du att det påverkade hur du upplevde situationen under din praktik? 

o På vilket sätt, kan du utveckla? 

 

11. Tycker du att du var tillräckligt förberedd för situationen under praktiken?  

 

- På vilket sätt?  

o Utveckla? 

 

12. Fick du en möjlighet att reflektera över situationen efteråt?  

  

- Om ja, hur reflekterade du?  

o Ensam, med en kompis, handledare? 

- Om nej, varför?  

o Hade du velat reflektera? 

 

13. Vill du tillägga eller utveckla något? 

 

Avsluta i god tid om något glömts bort eller behöver utvecklas 

 


