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Abstrakt 

Bakgrund: Sjuksköterskan har i mötet med patienter livets slut en komplex uppgift att 
tillgodose patientens fysiska, psykiska och sociala behov, detta för att ge förutsättningar till 
en fridfull död. I mötet med patienter inom palliativ vård är kommunikation en central del 
och vården runt patienten utformas därefter.  
Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa sjuksköterskans möte med patienter 
inom palliativ vård. 
Metod: Denna litteraturöversikt innehåller 14 artiklar med både kvalitativ och kvantitativ 
ansats. 
Resultat: I Litteraturöversiktens resultat framkommer hinder och förutsättningar för 
sjuksköterskan i mötet med patienter inom palliativ vård där betydelsen av att vara 
närvarande och uppmärksam på patienternas lidande synliggörs. Sjuksköterskan behöver de 
rätta förutsättningarna att våga vara fullständigt närvarande. Detta för att kunna tillgodose 
patientens behov samt identifiera och förstå lidandet. Bristande kunskap och utbildning kan 
försvåra mötet och vara ett hinder som kan bidra till att utformandet av vården blir bristfällig 
där patientens behov inte tillgodoses. 
Diskussion: Sjuksköterskan ska tillsammans med patienten utforma vården efter hens 
förutsättningar, där förståelse för patientens livsvärld ska beaktas. Patientens lidande ska 
alltid uppmärksammas och lindras, detta för att bedriva en palliativ vård med god kvalitet.  
Slutsats: Denna litteraturstudie har en betydande roll för att belysa vad som kan främja samt 
hindra sjuksköterskans möte med patienter inom palliativ vård. Utbildning kan möjliggöra 
en ökad förståelse för sjuksköterskan inom palliativ vård. Att våga stanna kvar och synliggöra 
lidandet, trots sjuksköterskans egen sårbarhet är fundamentalt i mötet.  
 
Nyckelord: Litteraturöversikt, Livets slutskede, Kommunikation, Sjuksköterskans roll, 
Palliativ vård. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Innehållsförteckning 

Introduktion .......................................................................................................................................... 1 

Bakgrund ............................................................................................................................................... 1 

Teoretisk utgångspunkt .................................................................................................................. 4 

Problemformulering ........................................................................................................................ 4 

Syfte ........................................................................................................................................................ 4 

Metod ..................................................................................................................................................... 5 

Design ................................................................................................................................................ 5 

Inklusions och exklusionskriterier................................................................................................. 5 

Sökning .............................................................................................................................................. 5 

Bearbetning ....................................................................................................................................... 6 

Analys ................................................................................................................................................ 7 

Etiska överväganden ....................................................................................................................... 8 

Resultat .................................................................................................................................................. 8 

Faktorer som utgör hinder i mötet ................................................................................................ 9 

Brist på kunskap och tid .................................................................................................................. 9 

Kulturella barriärer ......................................................................................................................... 9 

Sen implementering av palliativ vård ........................................................................................... 10 

Faktorer som främjar mötet .......................................................................................................... 11 

Att våga vara fullständigt närvarande ......................................................................................... 11 

Att låta patienternas uttryck ge avtryck ....................................................................................... 13 

Initiera till svåra samtal ................................................................................................................ 14 

Metoddiskussion ................................................................................................................................ 15 

Resultatdiskussion ............................................................................................................................. 17 

Slutsats ................................................................................................................................................. 20 

Studiens betydelse för kunskapsutveckling ............................................................................... 21 

Förslag till forskning eller åtgärder ............................................................................................. 21 

Referenser ............................................................................................................................................ 22 

Bilaga 1 .................................................................................................................................................... 1 

Bilaga 2. ................................................................................................................................................... 1 



 

1 

 

Introduktion 

I Sverige avlider mellan 90 000 och 100 000 människor varje år. En stor del av dessa är i behov 

av palliativ vård fram till livets slut (Socialstyrelsen, 2006). Sjuksköterskan har i mötet med en 

patient i behov av palliativ vård en komplex uppgift att tillgodose patientens fysiska, psykiska 

och sociala behov för att ge förutsättningar till en fridfull död. I mötet med patienter inom 

palliativ vård är kommunikation en central del och vården runt patienten utformas därefter 

(Sekse, Hunskår & Ellingsen, 2017). En god kommunikation har visats minska patientens 

lidande (Zheng, Guo, Dong, & Owens, 2015). 

 

Bakgrund 

Sjuksköterskan är den som ansvarar för att patientens grundläggande behov tillgodoses, 

därmed spenderas mycket tid tillsammans med patienten och en relation skapas. Att inom 

palliativ vård ge tid för att bygga upp en relation mellan sjuksköterskan och patienten ses som 

betydande. Att sjuksköterskan finns nära, svarar på frågor, och ser till att patientens 

önskningar tillgodoses möjliggör för patienten att känna ett förtroende, detta skapar 

förutsättningar för att utveckla en god vård. Tidig implementering av palliativ vård är 

betydelsefull för att kunna etablera kontakt och skapa en relation och förutsättning för att 

utveckla vård med god kvalitet. En god kommunikation ha visats minska patientens psykiska 

lidande. Inom palliativ vård ses sjuksköterskan ha en central roll i samordning av vård kring 

patienten, sjuksköterskan fungerar som en länk mellan olika vårdinstanser, mellan olika 

vårdnivåer samt mellan patienten och dess närstående. Sjuksköterskan ses även ha en central 

roll inom kommunikation med alla berörda parter. Att förtydliga och förmedla information 

till patienten och dess närstående, men även hjälpa patienter att uttrycka tankar de kan ha 

svårt att samtala om. Att som sjuksköterska bedöma, planera, utföra samt utvärdera den 

palliativa vården kan vara en komplex uppgift. Sjuksköterskan bör se patienten holistisk och 

forma vården utifrån patientens fysiska, psykiska, andliga behov och önskningar. Att inom 

palliativ vård hjälpa patienten med hygien, trösta, smärtlindra och symtomlindra är 

sjuksköterskans ansvar. Att utforma vården med hänsyn till patientens värdighet med en 

personlig individualiserad vård ses som grundläggande i sjuksköterskans roll. Visar 

sjuksköterskan medkänsla, engagemang, är vänlig, varm och äkta mot patienten och dess 

närstående resulterar detta i en vård med hög kvalitet (Sekse, Hunskår & Ellingsen, 2017). 
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Sjuksköterskan skall grunda sitt beslutsfattande och praktiska arbete på aktuellt forskning och 

därmed arbeta evidensbaserat (Polit & Beck, 2017, s.3). Enligt svensk sjuksköterskeförenings 

kompetensbeskrivning (2007) är sjuksköterskans huvudområde omvårdnad som bör 

utformas ur ett humanistiskt perspektiv med hänsyn till patientens självbestämmande och 

delaktighet. Vården skall utformas utifrån beprövad erfarenhet samt gällande lagstiftning. 

Sjuksköterskan ska även inta ett etiskt förhållningssätt och omvårdnaden utformas utifrån 

respekt för den unika individen.  Sjuksköterskan skall enligt kompetensbeskrivningen 

självständigt ansvara för och ta egna beslut gällande patientens hälsa och välbefinnande för 

att ge förutsättningar för att återfå eller bibehålla hälsa. Sjuksköterskan skall även hantera 

patientens sjukdom eller hälsoproblem utifrån hen förutsättningar, detta för att öka 

förutsättningarna för livskvalitet och välbefinnande fram till livets slut. Kiteley och 

Vaitekunas (2006) skriver i sin litteraturstudie att självreflektion är centralt för 

sjuksköterskans förståelse för egna värderingar och fördomar. De menar att detta är 

fundamentalt för att sjuksköterskan ska kunna agera advokat utifrån patientens agenda och 

inte sin egen. 

 

Världshälsoorganisationen WHO (2002) definierar palliativ vård enligt följande, “Palliativ 

vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter och 

familjer som drabbas av problem som kan uppstå vid livshotande sjukdom”. 

 

I mötet med en patienter inom palliativ vård bör ett holistiskt bemötande tillämpas. Det finns 

en stor betydelse att sjuksköterskan är närvarande och en god kommunikation värdesätts. 

Detta för att tillgodose patienternas behov. Patienterna kan ofta uppleva ett utanförskap där 

sjuksköterskans roll blir avgörande i mötet med patienten, det anses betydelsefullt att vara en 

god lyssnare, att ge patienten tid och utrymme är själv uttrycka sina tankar efter egna 

förutsättningar (Strang, Strang & Ternestedt, 2010). Patientlagen (SFS, 2014:821) beskriver 

även att hälso- och sjukvården skall vara en central del i att främja patienternas rätt till 

självbestämmande och delaktighet (Sveriges Riksdag, 2014). 
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Att samtala kring döden kan upplevas som skrämmande om sjuksköterskan inte själv 

konfronterat sina egna tankar till dessa frågor. Med hjälp av kunskap och en större 

medvetenhet kan sjuksköterskan i mötet med patienten och dess närstående känna en större 

självsäkerhet. Då samtal kring döden och döendet är komplext så finns det en svårighet att 

samtala om detta med både patienter, närstående och kollegor (Österlind et al., 2016). 

 

Kommunikation inom vården anses som livsviktig. Människan kommunicerar för 

överlevnad, samarbete och för att tillgodose sina behov. Ordet kommunikation definieras som 

ett “ömsesidigt utbyte” där information mellan två eller flera parter utbyts. För att mötet 

mellan patienten och sjuksköterskan ska bli gynnsam är det vitalt att de förstår varandra. Det 

finns en relevans i att ta vara på människors egna förmågor och förutsättningar när det gäller 

att kommunicera. Att bemöta en patient handlar om hur samtalen genomförs. Att 

kommunicera handlar om att skapa relationer, förmedla information, planera, förklara, vara 

tillmötesgående och bekräftande. För att uppnå en god kommunikativ dimension är det 

centralt att se patientens frågor och antydningar som en inbjudan till samtal där det inte finns 

några rätt eller fel. Utrymme bör ges för att patienten utifrån sina egna förutsättning kan sätta 

prägel på samtalet (Fossum, 2013, s.25-26, 30, 184, 195). Sjuksköterskans kommunikativa roll 

är av en transaktionell karaktär vilket betyder att sjuksköterskan tillsammans med patienten 

och dess närstående tillsammans utformar samtalet och skapar då mening tillsammans 

(Wittenberg-Lyles, Goldsmith & Platt, 2014). 

 

I palliativ vård är målet att förbättra patienternas livskvalitet genom att lindra lidande utifrån 

patientens fysiska, psykiska, andliga och existentiella symtom. Existentiellt lidande är ett 

begrepp med flertalet olika dimensioner. Det kan beskrivas som frågor kring livets mening, 

varför föds eller dör man, varför jag, vad händer med kropp och själ efter döden? Att se 

patienten ur från ett holistiskt perspektiv och även se patientens existentiella lidande har 

visats vara betydande i vårdandet av patienter inom palliativ vård. Patientens existentiella 

lidande har kunnat lindras om existentialism implementeras och att patienten känner en 

bekvämlighet i samtal kring dessa frågor (Boston, Bruce & Schreiber, 2011). 
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Teoretisk utgångspunkt 
Joyce Travelbee var en omvårdnadsteoretiker som hävdade att fokus bör ligga på 

omvårdnadens mellanmänskliga dimensioner. Hon beskrev omvårdnad som en process där 

den kompetenta sjuksköterskan hjälper en individ, en familj eller ett samhälle att bemästra 

sitt lidande och finna en mening i det. Travelbees teori bygger på en existentiell åskådning 

där hon betonar ord som lidande, mening, mänskliga relationer och kommunikation. Hon 

ansåg att dessa nyckelord var centrala begrepp i mötet med patienter som lider. Hon hävdar 

att sjuksköterskan bör förhålla sig till patientens egna känslor kring lidandet och inte utgå 

utifrån egna känslor eller annan vårdpersonals objektiva bedömning eller diagnos. Travelbee 

hade som utgångspunkt att alla människor är unika och oersättliga, lik och olik alla andra 

människor som levat eller kommer leva. Joyce beskriver lidandet som något oundvikligt, hon 

menar att det är en fundamental mänsklig erfarenhet och något som alla människor står inför. 

Travelbee beskriver vidare att även om alla människor lider så är lidandet en individuell 

upplevelse som inte bör generaliseras genom stereotypiska resonemang (Travelbee, 1971, s.7, 

13, 26, 61, 64).  

 

Problemformulering 
Sjuksköterskor kommer inom all form av vård möta patienter som står inför döden eller 

vårdas palliativt. Sjuksköterskan i mötet med en patient inom palliativ vård är komplext och 

avgörande för att kunna tillgodose patientens fysiska, psykiska och sociala behov för att ge 

förutsättningar till en fridfull död. En komplexitet finns kring palliativ vård då döden ses som 

skrämmande och definitiv samt något som alla människor ska genomgå. Sjuksköterskans 

möte med patienten är grundläggande och präglar utformningen av vården. Är inte 

sjuksköterskan närvarande, lyhörd och engagerad i mötet fallerar vården och vårdandet och 

patienten blir lidande.  

 

Syfte 
Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa sjuksköterskans möte med patienter inom 

palliativ vård. 

- Vilken roll har sjuksköterskan i mötet? 
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Metod 

Design 
Denna litteraturöversikt genomfördes för att sammanställa redan publicerade studier med 

fokus på sjuksköterskan i det palliativa mötet. Relevanta artiklar granskades och 

sammanställdes för att få en överblick av det valda problemområdet med syfte att presentera 

en slutsats av information från tidigare utförda empiriska studier (jfr. Forsberg & Wengström 

2008, s.34).  

 

Inklusions och exklusionskriterier 
För att avgränsa och specificera detta arbete användes inklusions och exklusionskriterier. 

Detta för att på bästa sätt rama in de valda artiklarna för att matcha litteraturöversiktens syfte 

(jfr. Polit & Beck, 2017, s.250). De inkluderade artiklarna till denna litteraturstudie skulle 

handla om sjuksköterskan i mötet med patienter inom palliativ vård. Inklusionskriterier som 

valdes var sjuksköterskor verksamma där palliativ vård bedrevs. De valda studierna skall ha 

etiskt tillstånd för studien samt att de inkluderade artiklarna skulle vara skrivna på engelska 

eller svenska. Exklusionskriterier som valdes var sjuksköterskor som vårdar patienter under 

18 år, litteraturstudier, artiklar som inte följde en vetenskaplig grund eller inte var 

vetenskapliga originalartiklar samt artiklar som inte svarade mot syftet i denna 

litteraturöversikt.  

 

Sökning 
Vetenskapliga artiklar till detta arbete söktes i databaserna Pubmed samt CINAHL. Enligt 

Forsberg & Wengström (2008, s.82) är detta breda vetenskapliga databaser inom ämnet 

medicin och omvårdnad. Sökord som använts till detta arbete var Palliative care, Terminal Care, 

Communication samt Nurses’ Role. För att tydliggöra litteraturöversiktens syfte utökades med 

ytterligare en sökning med sökordet Nurse-patient relation. Fullständiga sökningar redovisas i 

bilaga 1. 

 

För att effektivisera databassökningen är det till fördel att ha kännedom om struktur och 

indexeringssätt i de olika databaserna. Är problemområdet väl avgränsat utgör detta en 

grund för att optimera litteratursökningen och på så sätt hitta rätt sökväg. De valda sökorden 
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i respektive sökning var MeSH-termer i databasen Pubmed och Cinahl headings i databasen 

Cinahl. Sökord från litteraturstudiens syfte användes för att specificera sökbegrepp och styra 

sökningens träffar för att matcha litteraturstudiens syfte. För att koppla ihop de olika 

sökorden användes enstaka ord eller kombinationer av ord. På så sätt kan orden kombineras 

med hjälp av ”OR”, ”AND” eller ”NOT”, dessa benämns som de booleska operatorerna 

(Forsberg & Wengström, 2008, s.80-81,85,87). Genom att använda nurses/ing role som 

huvudord (Major topic, Exact major subject heading) riktades sökningen för att på så sätt 

ytterligare matcha syftet och sökningen riktas mot sjuksköterskans vinkel i mötet med 

patienter inom palliativ vård. Vid de olika sökningarna framkom artiklar i dubbletter, dessa 

artiklar räknades enbart med en gång efter urval ett (* antal inkluderade efter läst titel). För 

att säkerställa att tidskrifterna där de valda artiklarna är peer-reviewed granskades i 

Ulrichsweb (http://ulrichsweb.com). För att säkerställa kvaliteten på tidskrifterna 

kontrollerades dessa för hand.  

 

Bearbetning  
I denna litteraturstudie har flödesschema från Statens Beredning för medicinsk och social 

Utvärdering (SBU, 2017) använts, detta för att ha en arbetsprocess för att finna och bearbeta 

relevanta artiklar. SBUs metodbok är anpassad för att systematiskt granska insatser och 

metoder inom hälso- och sjukvård samt inom socialtjänsten. SBU:s Flödesschema är uppbyggt 

i olika etapper där artiklarnas abstrakt samt andra källor bearbetas och analyseras. Den första 

sökningen som gjordes i databaserna Pubmed och Cinahl där likvärdiga sökord användes 

resulterade i 64 träffar i Pubmed och 43 i Cinahl, en andra sökning gjordes där sökordet nurse-

patient relation fick komplettera sökningen, det resulterade i 28 träffar i Pubmed och 32 i 

Cinahl. Artiklar valdes ut efter titlar som var relevanta för syftet, därefter granskades 

abstrakten på de valda artiklarna. Efter detta urval så lästes de fullständiga artiklarna för att 

bedöma artiklarnas relevans för syftet. Artiklarna som inte uppfyllde litteraturstudiens krav 

exkluderas. Som stöd för att kvalitetsgranska de kvarvarande artiklarna användes 

granskningsmallar.*Artiklarnas kvalitet rankas låg, medelhög eller hög studiekvalitet för att 

sedan formulera evidensgraderade resultat. Artiklar som inte var förenliga med syftet, inte 

följde inklusionskriterierna eller som inte hade en vetenskaplig struktur exkluderaderades ur 
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denna litteraturstudie.  Totalt valdes 14 artiklar efter denna process med bedömningen att 

samtliga var representativa för denna litteraturöversikt. 

 

Figur 1. Kvalitetsgranskning enligt SBU:s flödesschema 

 

För att bedöma kvaliteten av de vetenskapliga artiklarna användes SBU:s granskningsmall för 

kvalitativa studier (SBU, 2014) samt den kvantitativa granskningsmallen av Forsberg och 

Wengström (2008, s.206). 

 

Analys 
Sökningen och sammanställning av artiklar till denna litteraturstudie resulterade i 14 artiklar 

se Bilaga 2: översikt av inkuderade artiklar. För att analysera studierna granskades och 

tolkades de vetenskapliga artiklarna för att finna likheter och skillnader i deras huvudresultat 

som besvarade syftet med studien. Som inspiration och stöd för analysprocess och 

sammanställning användes till detta arbete en kvalitativ innehållsanalys som metod med en 

induktiv ansats, dvs. att information och analys av materialet gjordes förutsättningslöst (jfr. 

Lundman & Graneheim, 2012, s. 187-188). 

 

För att skapa en helhetsbild av de funna artiklarna som utgjorde analysenheten till detta 

arbete lästes alla artiklars huvudresultat flertalet gånger. Artiklarnas resultat granskades 

ytterligare. Detta för att hitta olika domäner eller områden som sedan fick utgöra 

litteraturstudiens huvudfynd. Två områden som senare benämndes huvudkategorier 

framkom i materialet: faktorer som utgör hinder i mötet och faktorer som främjar mötet. 

Material från de olika områdena sorterades in under underkategorier efter innehåll, detta 

gjordes med hjälp av färgmarkeringar där en och samma färg beskrev liknande innehåll. Detta 

utgjorde sedan resultatet i denna litteraturstudie. Under hela processens gång har 
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diskussioner förts för att kontrollera att det funna materialet, de valda huvudkategorierna 

samt underkategorierna svarade mot litteraturstudiens syfte.  

 

Tabell 1. Översiktstabell över huvudkategorier och underkategorier.  

Huvudkategori  Underkategori 

Faktorer som främjar 

mötet 

Att våga vara 

fullständigt närvarande 

Att låta patienternas 

uttryck ge intryck 

Initiera till svåra samtal 

Faktorer som utgör 

hinder i mötet 

 

Brist på kunskap och 

tid 

Kulturella barriärer Sen implementering av 

palliativ vård 

 

Etiska överväganden 
För att ha en objektiv syn har inte egna tankar, erfarenheter eller värderingar speglat denna 

litteraturöversikt. Att göra etiska överväganden, följa olika forskningsetiska riktlinjer 

exempelvis Helsingforsdeklarationen samt söka etiskt tillstånd är för forskare ett krav. 

Samtliga artiklar som inkluderats till resultatet i denna litteraturöversikt har sökt tillstånd från 

någon etisk kommitté, haft etiskt godkännande eller är publicerade i en tidskrift som enbart 

publicerar material som är etiskt försvarbart (jfr. Forsberg & Wengström, 2008, s.77-78; Polit 

& Beck 2017, s. 137-138). Inga personliga hinder för denna litteraturöversikt ses då ämnet 

döden anses som ett grundläggande ämne som är relevant inom all typ av vård.  

 

Resultat 
Resultatet till denna litteraturöversikt grundar sig på 14 vetenskapliga artiklar varav 11 med 

kvalitativ ansats, 1 med kvantitativ ansats och 2 med både kvalitativ och kvantitativ ansats. 

Vid sammanställningen av originalartiklarna till denna litteraturöversikt framkom två 

huvudkategorier och sex underkategorier.  
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Faktorer som utgör hinder i mötet 
Brist på kunskap och tid 

I en studie av Trovo de Araujo och Paes da Silva (2003) framkommer det att avsaknad av 

sjuksköterskans medvetenhet kring kommunikationsstrategier i mötet med patienter i livet 

slutskede kan vara ett resultat av dålig utbildning i palliativ vård. Att möta en patient utan 

kommunikativa kunskaper ansågs som problematiskt. Sjuksköterskorna i studien beskrev att 

de som hade bristfällig kunskap inom palliativ vård endast närmade sig patienterna för att 

symtomlindra eller för att kontrollera parametrar. De beskriver vidare att ett centralt hinder i 

mötet med patienten är att vara oförberedd. Då glöms de sociala och psykiska lidandet bort 

och patienterna kan känna ett utanförskap där alla behov inte tillgodoses. De beskrev vidare 

att det mod som krävs för att våga vara närvarande i mötet med patienterna inte fanns då det 

inte förekommer några kunskaper att sig luta mot. De menade att med kunskap och 

utbildning kan sjuksköterskan känna ett självförtroende som möjliggör en närvaro som 

berikar mötet med patienter inom palliativ vård. Ett likvärdigt resultat beskrevs i en studie av 

Dillworth, Dickson, Mueller, Shuluk, Yoon och Capezuti (2015). Sjuksköterskorna som deltog 

i studien beskrev att om tiden med patienten begränsas minskar chanserna för god palliativ 

vård. De menade att kommunikation är ett verktyg som bör ges till sjuksköterskorna genom 

utbildning. I studien genomförd av Somerville (2007) beskrevs även där svårigheterna med 

palliativ vård om inte rätta resurser eller tid finns att tillgå. De menade att kvaliteten på mötet 

med patienterna var bristfälligt på grund av det inte fanns resurserna eller tiden att vara 

närvarande i mötet.  

 

Kulturella barriärer 

Att möta patienter inom palliativ vård med annan kultur kan vara en komplicerad uppgift för 

sjuksköterskan menar Somerville (2007) som beskrev i sin studie att när sjuksköterskan vårdar 

patienter i livets slut uppstår ofta det paradoxala i att behandla alla jämlikt men ändå som 

individer. Sjuksköterskorna i studien beskrev att de försökte möta alla patienter på samma 

sätt genom att behandla dem olika. De menade att det kan vara krävande att vårda dessa 

patienter då mötet ofta begränsas av kulturella barriärer. De beskrev vidare att dessa 

begränsningar inte skulle vara lika tydliga om det fanns tillräckligt med resurser och 

utbildning att tillgå. Sjuksköterskorna i studien hade utvecklat olika strategier för att passera 

de kulturella gränserna. Bland annat uttryckte de det vitala i att skapa en god relation med 
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patienten, de menade att inte döma, vara känslig, förstående och ge mycket respekt var viktiga 

byggstenar. Detta var en tidskrävande process som krävde mycket resurser, resurser som ofta 

inte fanns att tillgå. När tiden är begränsad och det finns stora kulturella hinder fanns också 

stort utrymme för missförstånd. Sjuksköterskorna beskrev vikten av att se varje patient som 

en individ och inte bara en patient från en speciell kultur. Detta ansågs som fundamentalt i 

mötet för att inte generalisera patienterna utefter egna fördomar om människor från den 

specifika kulturen. De försökte undvika antaganden genom att identifiera sig med patienten 

och mötas i deras gemensamma känslor kring att vara människa. Kommunikation beskrevs 

som en viktig komponent i det palliativa vårdandet. Sjuksköterskorna försökte kommunicera 

effektivt med patienterna men stötte ofta på problem när patienterna inte kunde förstå eller 

göra sig förstådda. Resultatet beskrev vidare det centrala i att uppmärksamma och respektera 

patienternas annanhet. Sjuksköterskorna förklarade att det var essentiellt att de förstod hur 

deras kulturella behov kunde påverka vården. Att vara flexibel och förberedd var viktiga 

byggstenar för att optimera mötet med patienterna. De menade att det fanns en känsla av 

hopplöshet när sjuksköterskorna vårdade patienter som inte delade samma kultur. De 

beskrev att det ofta uppkom frustration när de inte kunde erbjuda patienterna den bästa 

möjliga vård.  

 
Sen implementering av palliativ vård 
Palliativ vård bör påbörjas i samband med att kurativ behandling inte längre är möjligt. 

Sjuksköterskorna uttryckte ett missnöje då de ansåg att implementering av palliativ vård ofta 

skedde för sent. De förklarade att de upplevde att läkarna tog beslut om att vårda palliativt 

så sent att sjuksköterskan kände sig otillräckliga och hann ofta inte stötta patienterna innan 

de dog. Sjuksköterskorna föredrog att träffa patienten i ett tidigt skede för att få de rätta 

förutsättningarna för att skapa en god relation som byggde på förtroende och trygghet. De 

menar att kommunikation om döden är ett redskap som tydliggör patientens önskningar och 

värderingar. Att börja kommunicera i god tid ansågs därför grundläggande i mötet. Detta var 

ett tydligt hinder som deltagarna belyste i studien. De beskrev vidare ett hinder som 

sjuksköterskorna ofta upplevde var att även om de initierade till samtal så fanns det en 

problematik i att patienterna inte ville acceptera sin prognos. Sjuksköterskorna beskrev att det 

var en invecklad process för att bedöma hur villig patienterna var till samtal och stöttning. De 

upplevde det svårare att identifiera patienternas behov om beslutet för palliativ vård togs 
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sent. Sjuksköterskorna upplevde att om inte tidig implementering av palliativ vård gjordes så 

blev förutsättningarna för patienternas autonomi och självständighet begränsad. En god 

relation, där kommunikation och samarbete fungerade optimalt med ansvarig läkare ansågs 

vitalt för att bedriva god palliativ vård. Detta ansågs som ett problem för de deltagande 

sjuksköterskorna i dessa studier. De menade att det fanns samarbetsproblem som påverkade 

vården som gavs till patienterna (Verschuur, Groot & Van der Sande, 2014; Gallagher, 2013).  

 

I studien gjord av Dillworth et.al (2015) beskrevs det paradoxala i att livsförlänga istället för 

att säkerhetsställa livskvalité. Sjuksköterskorna beskrev även i denna studie att läkarna 

implementerade palliativ vård så pass sent att sjuksköterskorna upplevde att patienternas 

livskvalité försämrades. De upplevde att de behandlade döende patienter med en kurativ 

behandling, detta medförde en sen implementering av palliativ vård och resulterade i att 

patienternas behov inte kunde tillgodoses. De beskrev vidare att detta orsakade tydliga glapp 

i att kommunicera tillsammans med patienterna om deras sista önskningar. I en studie gjord 

av Schulman-Green, McCorkle, Cherlin, Johnson-Hurzeler, och Bradley (2005) beskrev 

sjuksköterskorna i studien att det finns en problematik att implementera palliativ vård hos de 

patienter som har svårt att acceptera sin prognos. De menade att ansvariga läkare sällan 

förklarade och diskuterade på ett tydligt sätt om prognos med patienterna. Detta medförde 

att de inte var införstådda i att de var döende. Mötet med patienter i livets slut som inte är 

införstådda att de står inför döden är komplext. Oviljan att acceptera den terminala prognosen 

komplicerade det palliativa mötet och sjuksköterskorna kände en oförmåga att hjälpa och vara 

delaktig i patienternas livsvärldar. De beskrev vidare att de upplevde hinder i att initiera till 

svåra samtal om döden tillsammans med patienterna då det kunde såra deras känslor. 

Deltagarna beskrev att den obekvämhet som uppstod i mötet med dessa patienter orsakade 

att de sällan lyckades skapa en god relation tillsammans med patienterna.  

 
Faktorer som främjar mötet  
Att våga vara fullständigt närvarande 

Att möta en döende patient som gråter är vanligt i palliativ vård. Det är viktigt att 

sjuksköterskan inte uppmuntrar patienten att sluta gråta utan att istället finnas närvarande 

och ge stöd. Detta framkom i en studie gjord av Rydé och Hjelm (2015). De menar att känslor 

som ensamhet, rädsla och ångest är återkommande för patienter inom palliativ vård och det 
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krävs då att sjuksköterskan är fullständigt närvarande. Att hålla handen, krama, beröra och 

massera kan vara hjälpfullt i mötet. Sjuksköterskorna i denna studie menar att skapa en 

relation till patienten är fundamentalt för att våga visa total sårbarhet tillsammans. De beskrev 

vidare att alla patienter är individer och att bemötandet ska anpassar utefter. Närhet kan även 

uppnås genom att bara vara närvarande på patientens egna villkor. Att kommunicera med 

patienter bör göras med känslighet, ödmjukhet, värme och professionalism men med en 

försiktighet för att såra patienten. Detta kan annars äventyra det förtroende och den relationen 

som skapats (Rydé & Hjelm, 2015). I en studie gjord av Trovo de Araujo och Paes da Silva 

(2003) visades ett liknande resultat, de hävdade även att sjuksköterskans närvaro var ytterst 

betydelsefullt i mötet med en patient inom palliativ vård. Kommunikation och förståelse är 

essentiellt för att vårda en människa som är i en sårbar situation, människor som har ett stort 

behov av att får uttrycka sig och bli förstådda. Sjuksköterskorna som deltog i denna studie 

menade att en döende patient inte vill bli behandlade som endast en sjuk individ med 

sviktande mekaniska funktioner. De vill bli bemötta som de tänkande människorna de är, 

med behov och intressen. De menade att det är fundamentalt att sjuksköterskan identifierar 

patientens lidande, detta uppnås genom att vara närvarande. De beskrev vidare att en icke-

verbal kommunikation ansågs vara av stort värde, att vara närvarande i stunden, lyssna och 

att beröra. De menade att sjuksköterskan i mötet med patienten ska vara fullständigt 

tillgänglig, inkännande, lyhörd och utstråla en känsla av total uppmärksamhet. Att vara 

närvarande hos en patient i livets slutskede ansågs som en del i kommunikationen för att 

sprida tillgivenhet, solidaritet och stöd. I en studie gjord av Seno (2010) beskrevs 

sjuksköterskans förmåga att endast vara inlyssnande på patienterna och inte själv vara den 

som talar. Detta för att sjuksköterskan ska lyckas skapa en relation som omges av förtroende 

och trygghet. De beskrev vidare att det finns tydliga fördelar i att sjuksköterskan lyssnar 

istället för att tala, de menar att det kopplar samman sjuksköterskan och patienten både 

mentalt och fysiskt. Sjuksköterskan bör vara trygg och självsäker i mötet, detta för att inte 

äventyra patienternas förtroende.  Studiens resultatet beskrev vidare att sjuksköterskan skall 

agera tillåtande för att patienterna ska få känna och vara som de själva väljer, detta utan att 

vara dömande för annans annanhet. Det finns en social funktion i att acceptera döden, det 

möjliggör en förståelse för patienternas lidande och hjälper sjuksköterskan att stötta 

patienterna i livets slut.  



 

13 

 

 

Patienter inom palliativ vård kan ofta känna ett spirituellt lidande. I mötet med patienter inom 

palliativ vård är därför sjuksköterskans närvaro essentiell. När patienterna initierar till dessa 

typer av samtal är det betydelsefullt att sjuksköterskan visar engagemang för att uppnå 

palliativ vård med kvalitet. Sjuksköterskan bör alltid bemöta patienternas spirituella och 

existentiella kris. Att alltid visa ett intresse i patienternas frågor är fundamentalt i mötet, 

oavsett frågornas komplexitet. Sjuksköterskan bör på ett professionellt sätt alltid vara 

närvarande, uppmärksam och lyhörd för patienternas existentiella och spirituella frågor. När 

patienterna efterfrågar ett existentiellt stöd bör sjuksköterskan ha mod att lyssna och våga 

ställa meningsfulla frågor tillbaka. För att skapa relation med patienten är det centralt att 

tillåta patienten att leda konversationen (Minton, Isaacson, Varilek, Stadick & O’connell-

Persuad, 2017; Wittenberg, Ragan, Ferrell, 2016).  

 

I en studie gjord av Bernard, Hollingum och Hartfeil (2006) beskrevs sjuksköterskans förmåga 

att assistera patienterna att behålla självständighet. Det är centralt att sjuksköterskan i mötet 

ger ett emotionellt stöd där utrymme för sårbarhet finns. Sjuksköterskorna i studien upplevde 

att patienter inom palliativ vård ofta önskade total ärlighet, även om det betydde dåliga 

nyheter. I en studie gjord Wittenberg, Goldsmith och Neiman (2015) beskrev sjuksköterskorna 

att de ofta är närvarande när patienterna får dåliga nyheter men att de sällan är de som 

berättar dem. Sjuksköterskans möte med patienter inom palliativ vård underlättas om ett stöd 

från andra professioner finns.  

 
Att låta patienternas uttryck ge avtryck  
Genom levda erfarenheter föds medkänsla och förståelse för patientens lidande vilket 

resulterar till ett mer gynnsamt möte (Rydé & Hjelm, 2015). Devik, Enmarker och Hellzen 

(2013) beskrev att sjuksköterskan bör tillåta patienternas uttryck att forma intryck, detta för 

att utveckla en erfarenhet som kan användas som vägledning inför nya möten med patienter 

inom palliativ vård. Lärda erfarenheter medför en medveten för att kunna identifiera 

sårbarhet och lidande i mötet. Sjuksköterskorna belyste att vissa möten med döende patienter 

berörde dem på en djupare nivå där interaktionen blev central för sjuksköterskans känsla av 

att vara behövd. Som sjuksköterska är det betydelsefullt att tillåta patientens uttryck påverka. 

Detta för att känna ett emotionellt engagemang vilket kan leda till en större förståelse för det 
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lidande de genomgår. Sjuksköterskorna i studien belyste även att tillåta den moraliska 

kompassen styra mötet med patienten, detta för att bemöta alla patienter jämlikt. Seno (2010) 

beskrev i sin studie att sjuksköterskorna som deltog upplevde att personliga erfarenheter av 

döden medförde en ökad förståelse för patienternas lidande, de kunde med hjälp av 

engagemang, förståelse och empati förgylla patienternas livsvärldar. Detta ansågs som ett 

betydelsefullt redskap i mötet. Seno beskrev vidare att tidigare erfarenheter om döden och 

döendet var hjälpsamt för att skapa en god relation tillsammans med patienten, att 

tillsammans som en enhet finna mening i det oförutsägbara. Att visa medkänsla inför 

patienternas ångest och lidande ansågs som grundläggande i mötet med patienter inom 

palliativ vård, de menar att sjuksköterskan bör tillåta sina erfarenheter berika mötet.  

 

Initiera till svåra samtal 

Wittenbert, Ragan och Ferrell (2016) beskrev att sjuksköterskor ansåg att det mer ofta var 

patienterna som initierade till att samtala om att vara dödende, de beskrev ett tydligt samband 

mellan att patientens tillstånd försämras och deras benägenhet att känna ett spirituellt eller 

existentiellt lidande. När patienten initierade till att samtala kring lidandet ansåg 

sjuksköterskorna att det var fundamentalt att vara delaktig och engagerad i patientens frågor. 

Att vara närvarande, fokuserad och att icke döma var några förutsättningar sjuksköterskorna 

belyste i denna studie. De uttryckte också att sjuksköterskan bör uppmuntra till patientens 

troende element även fast sjuksköterskan själv inte delade trosuppfattning. Genom att 

uppmärksamma patienternas behov av att samtala berikas de med meningsfullhet och frid. 

Sjuksköterskorna beskrev vidare vikten av att inte alltid känna behovet av att vara den som 

talar, att aktivt lyssna, sitta nära och hålla patienten i handen var ofta tillräckligt för att hjälpa 

patienten med sitt lidande och de ansåg att det var en betydelsefull 

kommunikationsfärdighet. Ett likvärdigt resultat visade även studien gjord av Minton, 

Isaacson, Varilek, Stadick och O’connell-Persuad (2017) där sjuksköterskorna i studien menar 

att sjuksköterskan bör ha en vilja att bemöta alla patienters spirituella behov oavsett 

komplexitet. De menar att ett spirituellt bemötande krävs för att uppnå en holistisk vård där 

alla aspekter av människan tillkännages. Att fråga meningsfulla frågor och att ha mod att 

lyssna på patienternas innersta tankar är fundamentala förutsättningar för att integrera 

spirituella komponenter i samtalen. Sjuksköterskorna menade även i denna studie att 



 

15 

 

förmågan att verkligen lyssna och tillåta patienten att styra samtalet är en central dimension 

i mötet. Att våga inkludera tystnad kan vara de allra rikaste mötena. Studiens deltagare menar 

att vitala förutsättningar för ett lyckat möte var att inte döma, ge full uppmärksamhet och att 

se människan ur ett holistiskt perspektiv. Att sitta ner i mötet är betydelsefullt då det visar att 

sjuksköterskan inte har bråttom och är villig att finnas i stunden. Sjuksköterskorna menade 

att få chansen att följa patienten i livets slutskede inte var en börda utan en ära.  

 

I en studie gjord av Christopher (2009) visar att sjuksköterskor som utövar egen religion hade 

en högre benägenhet att initiera till samtal om döden och döendet där de låter patienten styra 

samtalet efter egna värderingar. När sjuksköterskan möter patienter inom palliativ vård är 

det betydelsefullt att låta patienten styra samtalen utefter egna förutsättningar och med sina 

egna personliga värderingar. Att värdera patienternas egen tro är grundläggande när palliativ 

vård bedrivs, detta för att öka förutsättningarna för en holistisk vård där den lidande 

patienten står i fokus. 

 

Metoddiskussion  
Till hjälp för detta arbete har olika anvisningar och manualer funnits för att vägleda 

litteraturöversikten till att skrivas i en vetenskaplig form. Grupphandledningen har gett 

möjlighet att lyfta övergripande frågor som författarna stött på. Under den individuella 

handledningen har handledare funnits för att utbyta funderingar, tankar och idéer med, detta 

har varit till stor hjälp under arbetets gång för att hitta lösningar på problem som uppstått.  

 

Till att börja med vad litteraturöversiktens syfte att beskriva sjuksköterskans kommunikativa 

roll inom palliativ vård. Syftet diskuterades vid ett flertal tillfällen och modifierades till att bli 

sjuksköterskan i mötet med patienter inom palliativ vård. Detta för att bredda syftet att inte 

enbart handla om kommunikation utan istället om mötet med patienter inom palliativ vård 

som ses som en bredare syn på sjuksköterskans möte med en patient som vårdas palliativt. 

Gemensamt diskuterades olika sökord som passade litteraturstudiens syfte och tillsammans 

utarbetades de valda sökorden. Att använda nurses/nursing role som huvudord i sökningarna 

var till fördel i sökningen till detta arbete, detta för att rikta sökningen att utgå från 

sjuksköterskans perspektiv vilket var syftet med litteraturöversikten. De 4 sökningarna gav 
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enbart 167 träffar men vid granskning av sökningarna framkom att de innehöll rikt material 

som matchade syftet med litteraturöversikten. Sökningarna gjordes i två omgångar. En första 

sökning gjordes och en stor mängd användbart material framkom. Efter ett tag gjordes även 

en andra sökning eftersom sökordet; nurse-patient relation inkluderades, detta för att inte 

missa eventuella träffar som kunde varit av betydelse för resultatet i arbetet då det har fokus 

på relationen mellan sjuksköterska och patient. Den första sökningen modifierades och 

sökordet; nurse-patient relation lades till, vid denna sökning föll mycket relevant material 

bort och istället beslutades att komplettera den första sökningen med ytterligare en. Tämligen 

nya artiklar utgjorde resultatet till detta arbete men även äldre artiklar framkom i 

sökningarna, dessa fanns inte att tillgå i fulltext. Eftersom tiden för denna litteraturöversikt 

var begränsad beslutades att inte inhämta de artiklar som inte fanns att tillgå i fulltext. Även 

en ekonomisk aspekt beaktas samt att det inte var helt klart att artiklarna skulle komma fram 

i tid för att hinna kritiskt granska och bearbeta dessa. Detta ses inte påverka resultatet i denna 

litteraturöversikt eftersom ämnet palliativ vård inte förändrats nämnvärt över tid. Som 

inklusionskriterie valdes att de inkluderade artiklarna till resultatet i denna litteraturöversikt 

skulle ha etiskt godkännande, denna inklusionskriterie valdes eftersom palliativ vård är ett 

känsligt ämne där ett etiskt beaktande alltid bör has i åtanke. De inkluderade artiklarna till 

detta arbete är granskade med hjälp av granskningsmallar, detta ses både som en styrka och 

en svaghet. Mallarna tar upp olika aspekter i evidensgranskningen men vid vissa tillfällen 

ansågs det att en egen syn på olika frågor krävs för att svara på de olika punkterna i mallarna. 

Vid dessa tillfällen har en kritisk granskning skett. Kanske hade granskningen av artiklar 

kunnat underlättas om andra granskningsverktyg valts.  

 

Större delen av de inkluderade artiklarna till detta arbete hade en kvalitativ ansats. Polit och 

Beck (2017, s.491) beskriver att en kvalitativ forskningsdesign kännetecknas av ett holistiskt 

tänkande, den är intresserad av att mäta samband och relationer i en population.  

 

Litteraturöversiktens syfte var att beskriva sjuksköterskan i mötet, detta ses som en förklaring 

till att flertalet av de valda artiklarna hade en kvalitativ design då sjuksköterskan i mötet ses 

ha en mer beskrivande ansats. En artikel med kvantitativ ansats och två artiklar med både 

kvalitativ och kvantitativ ansats inkluderades, även dessa ses berika resultatet i denna 



 

17 

 

litteraturöversikt. Att inkludera artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats ses som 

positivt, detta för att möjliggöra en bred och omfattande förståelse inom ämnet. Hade fler 

kvantitativa artiklar inkluderats hade detta kunnat vara till fördel då resultatet studerats 

utifrån fler synvinklar (jfr. Axelsson, 2012, s. 204). Kvantitativa studier är enligt Forsberg och 

Wengström (2008, s.61) en design som eftersträvar att se samband, förklara och förutsäga. Den 

kvantitativa ansatsen bygger på att verkligheten studeras objektivt utan förutsättningar för 

att i största möjliga mån undvika förutfattade meningar.  

 

Att vara två författare till denna litteraturöversikt, kunna utbyta tankar, idéer och funderingar 

kring sammanställning av artiklar till detta arbete har varit till stor fördel. Detta ses som 

berikande då fler aspekter som framkommer vid diskussioner författarna emellan minskar 

risken för feltolkningar och missförstånd vid kvalitetsgranskning och relevansbedömning 

samt stärker studiens validitet och evidens.  

 

Resultatdiskussion 
Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa sjuksköterskan i mötet med patienter inom 

palliativ vård. I litteraturöversiktens resultat framkommer hinder och förutsättningar för 

sjuksköterskan i mötet med patienter inom palliativ vård. Betydelsen av att vara närvarande 

och uppmärksam på patienternas lidande synliggörs. Sjuksköterskan behöver i mötet de rätta 

förutsättningarna för att våga vara fullständigt närvarande och se den unika individen samt 

initiera till svåra samtal om döden trots egen sårbarhet. En bristande kunskap och utbildning 

kan försvåra mötet och bidra till att utformandet av vården blir bristfällig där patientens 

behov inom den palliativa vården inte tillgodoses. 

 

I litteraturöversiktens resultat framkommer att patienternas lidande kan utgöra hinder i mötet 

om sjuksköterskan inte möter dessa behov. Sjuksköterskan behöver de rätta förutsättningarna 

att våga vara fullständigt närvarande. Detta för att kunna tillgodose patientens behov samt 

identifiera, förstå och lindra lidande. I en studie gjord av Axelsson, Randers, Lundh, Jacobson 

och Klang (2012) visade det att patienterna upplevde döden som ett komplext fundament, de 

menar att döden möter många dimensioner, såsom existentiella frågor och det sociala 

samlivet. Deras progressivt försämrade kroppar påminde dem ständigt om att de närmar sig 
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döden. När deras kroppar smärtade innebar det ett hot om en överhängande död. Patienterna 

beskrev vidare hur de ofta kände en existentiell ensamhet där de saknade ett kommunikativt 

stöd från sjuksköterskorna. Det är viktigt att den döende patienten får tid att reflektera över 

döden med en sjuksköterska, detta för att minska lidandet. Norberg, Bergsten och Lundman 

(2001) beskrev att öppenhet, närvaro och tillgänglighet skapar förtroende. De menade att när 

relationen präglas av förtroende öppnar det upp en förståelse till orsaken av lidandet. 

Patienten blir lugnare och vågar själv bemöta sitt lidande. Sjuksköterskan som förmedlar tröst 

bör följa patienten och visa att svaghet, sorg och smärta måste accepteras. Att dela lidandet 

tillsammans med patienten betyder att sjuksköterskan och patienten utgör en gemenskap. 

Travelbee (1971, s.120-121) beskriver sjuksköterskans relation till patienten. Hon förklarar att 

sjuksköterskan alltid bör bemöta patienten ständigt och villkorslöst. Sjuksköterskan bör skapa 

en relation tillsammans med patientens som präglas av en förståelse av varandra som unika 

individer. I Hälso- och sjukvårdslagen, HSL (SFS, 1982:763) 2 a § punkt 3 beskrivs att hälso- 

och sjukvården skall “bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet”. I en 

studie gjord av Karlsson, Kasén och Wärnå-Furu (2016) beskrevs vikten av en human atmosfär 

där sjuksköterskans skall bidra genom att bekräfta patienten och skydda dess integritet. 

Travelbee (1971. s. 93-97) menar att kommunikation är ett värdefullt redskap i mötet med 

patienter som lider, hon menade att alla kommunikativa interaktioner är lika men ändå unika 

och olika varandra. Mötet bör anpassas och präglas efter patienternas egna förutsättningar 

och inte efter sjuksköterskans egen bakgrund och värderingar. Hon menar att kommunikation 

är en kreativ process. Enligt Travelbee speglar kommunikationen sjuksköterskans 

kroppsspråk, detta kan berika mötet då chanserna att få mer användbar information ökar. Om 

informationen som uttryckts till patienten uppfattats korrekt anser hon att mötet blir 

meningsfullt.  

 

Resultatet av litteraturöversikten belyser också att sjuksköterskan i mötet med patienter från 

andra kulturer kunde stöta på barriärer som försvårade interaktionen. Att vårda alla patienter 

jämlikt men ändå individuellt kan vara en svår uppgift för sjuksköterskan. Med verktyg som 

utbildning om andra kulturer kan arbetet och mötet berikas. Jirwe, Gerrish och Emami (2010) 

menar att kulturella barriärer kan leda till att vården blir mekanisk och opersonlig. Den 

normala sociala interaktionen med patienterna försvåras och förutsättningarna för ett 
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betydelsefullt möte försämras. Travelbee (1971, s.50, 96) beskriver att alla människor 

är individer av den kultur de lever och reagerar på sitt lidande därefter, den kultur de lever i 

färgar och influerar deras syn på att vara döende. Hon beskriver att interaktionen med 

patienten är en förutsättning som endast möjliggörs om patienten och sjuksköterskan förstår 

varandra. 

 

I översiktens resultat framkommer det att se patienterna ur ett holistiskt perspektiv är 

betydelsefullt i vårdandet i livets slutskede. Patienternas alla dimensioner bör tillgodoses. Att 

inte bara utgår från patientens fysiska och psykiska behov utan även beakta den kontext hen 

lever i. I studien gjord av Benzein, Hagberg och Saveman (2008) beskrevs sjuksköterskans 

uppgift att vårda både patient och närstående. Närstående behöver en realistisk förståelse för 

patienternas tillstånd, detta för möjligheten till acceptans kring prognosen. När närstående 

förnekar patientens döende tillstånd kan det resultera i ett psykiskt lidande för patienten. Bell 

(2011) beskriver ett aktivt lyssnande på närståendes berättelser. Att lyssna och initierat till 

meningsfulla samtal med patient och dess närstående är vitalt för att identifiera den vård de 

efterfrågar och därefter utforma mötet. Travelbee (1971, s. 187) menar också att det inte bara 

är patienten som lider utan att även närstående behöver hjälp att hitta mening i det 

oförutsägbara. Den lidande patient som sjuksköterskan möter är en del av en familj som 

tillsammans utgör en enhet. Hon beskriver att sjuksköterskan bör se närstående som en viktig 

komponent för patientens välbefinnande.  

 

Resultatet belyser att i mötet med patienter inom palliativ vård är det centralt att 

sjuksköterskan vågar initiera till samtal om döden. Hur sjuksköterskan tar ställning påverkar 

och stärker beslut. Detta sätter prägel på hur vården kommer utformas i framtiden.  I en studie 

skriven av Strang, Henoch, Danielson och Browalls (2014) visade resultatet att hos patienter 

som genomgår en känslomässig kris är risken stor att kommunikativa svårigheter uppstår där 

patienten inte är mottaglig i mötet. Sjuksköterskorna i studien menade att det finns ett ansvar 

att våga öppna upp för svåra frågor kring existentialism och spiritualism, detta för att lindra 

patienternas lidande.  
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I översiktens resultat framkommer det att för att skapa en trygg relation där ingen fråga är 

tabubelagd behöver sjuksköterskan utstråla ett förtroende och vara öppensinnad. Resultatet 

beskrev vidare att det var essentiellt att sjuksköterskan följde och uppmärksammade 

patientens känslomässiga status, detta för att inte såra eller förolämpa patienten. Karlsson, 

Kasén och Wärnå-Furu (2016) beskrev att sjuksköterskans egna existentiella 

ställningstagande, mod och känslor präglar sjuksköterskans förmåga att visa 

medmänsklighet. Sjuksköterskan möter patienten och dess anhöriga i en känslig situation där 

rädslan för att orsaka mer lidande eller att kränka patienterna och närstående är ett dilemma.   

 

I litteraturöversikten framkommer det att vårda döende patienter är en komplex uppgift som 

kräver ett stort känslomässigt engagemang där känslor som frustration och hopplöshet kan 

uppkomma.  Sjuksköterskors egna frågor om döden och döendet kan påverka mötet på olika 

sätt. Det är viktigt att sjuksköterskan anpassar mötet efter patienten och dess förutsättningar 

och att aldrig utgå från sina egna. Litteraturöversikten visade att sjuksköterskor som utövade 

religion regelbunden hade en större benägenhet att möta hela patienten. Andersson, 

Salickiene och Rosengren (2015) beskrev i sin studie att sjuksköterskan bör agera stöttande 

och visa en sårbarhet i omvårdnadsprocessen. De menar att det krävs så mycket av 

sjuksköterskan i palliativa möten att frustration lätt uppstår, en frustration som kan utvecklas 

och bli okontrollerbar. De beskrev vidare att det är betydelsefullt att sjuksköterskan ges 

möjlighet att ventilera egna tankar och att utan självreflektion kommer hen heller aldrig att 

lära sig. Travelbee (1971, s.15) hävdar att sjuksköterskans vårdande av döende patienter 

grundar sig i egna tankar om döden och döendet, religiösa övertygelser samt filosofi om liv 

och död. En central beaktning i sjuksköterskans bemötande är vilken typ av utbildning som 

erhållits. Travelbee menar att detta kan bli problematiskt då det sällan är som sjuksköterskan 

blir lärd i skolan. Hon beskriver att en sjuksköterska inte kan antas vara utbildad om lidande, 

ensamhet och död aldrig utforskats. 

 

Slutsats 
Denna litteraturöversikt belyser sjuksköterskan i mötet med patienter inom palliativ vård 

utifrån de hinder och förutsättningar som kan uppstå i mötet. Som sjuksköterska kommer 

döden alltid vara en oundviklig del i professionen där sjuksköterskan förväntas vara beredd 
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på uppgiften. Litteraturöversiktens resultat visade även att det fanns brist på tid och resurser 

som möjliggör palliativ vård av kvalité. Översiktens resultat belyser de faktorer som påverkar 

sjuksköterskans bemötande som exempel, implementing av palliativ vård, utbildning, 

resurser, kulturella aspekter och sjuksköterskans närvaro.  

 

Studiens betydelse för kunskapsutveckling 
Denna litteraturöversikt har en betydande roll i att belysa de faktorer som kan främja samt 

hindra sjuksköterskans möte med patienter inom palliativ vård. Om en medveten finns kring 

dessa faktorer redan innan det palliativa mötet kan sjuksköterskan identifiera och åtgärda 

lidandet i ett tidigt skede. Litteraturöversikten är också betydelsefull eftersom den ger en ökad 

förståelse för den palliativa vårdens innebörd och tydliggör sjuksköterskans komplexa 

uppgift av våga vara nära, synliggöra lidandet och ge tröst till patienter inom palliativ vård. 

Översikten kan implementeras som stöd för sjuksköterskan i utformningen av omvårdnaden 

där patientens lidande synliggörs och alla behov tillgodoses.  

 

Förslag till forskning eller åtgärder 
Framtida forskning bör fokusera på kommunikationsstrategier som kan underlätta mötet med 

patienter inom palliativ vård. Utbildning bör erbjudas till sjuksköterskor för att öka 

förståelsen för palliativ vård där ingen människa ska behöva diskrimineras på grund av annan 

kultur. Det är viktigt att utbildning och forskning fokuserar på de hinder som kan uppstå i 

dagens moderna samhälle med en ökad kulturell mångfald. Mer resurser behövs för att 

sjuksköterskan ska ha alla möjligheter att praktisera en vård som tillåter en fullständig 

närvaro i mötet. Sjuksköterskan behöver konfrontera döden och sina egna tankar kring 

döendet för att på så sätt normalisera och se döden som en naturlig del av livet. För att 

utveckla sitt lärande krävs handledning från erfarna sjuksköterskor som kan ge de rätta 

verktygen som tillåter sjuksköterskan att våga visa total sårbarhet. 
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Hög 

kvalitet 

Gallagher, J. et 

al. 

England 

(2013) 

Undersöka sjuksköterskors 

erfarenheter av svårigheter 

vid palliativ vård. 

Kvalitativ 

design 

6 (0) Semistrukturerade 

intervjuer 

Palliativ vård bör påbörjas i samband med att kurativ 

behandling inte längre är möjligt. Sjuksköterskorna 

uttryckte ett missnöje då de ansåg att 

implementeringen av palliativ vård ofta skedde för 

sent. 

Hög 

kvalitet 

  

Minton. M. et 

al. 

USA 

(2018) 

Beskriva sjuksköterskors 

kommunikativa strategier 

när spirituell vägledning ges 

till patienter inom palliativ 

vård.  

Kvalitativ 

design 

10 (0) Narrativa intervjuer 

med öppna frågor. 

Sjuksköterskan bör ha en vilja att bemöta alla 

patienters spirituella behov oavsett komplexitet. I 

mötet med patienter inom palliativ vård är därför 

sjuksköterskans närvaro essentiell. 

Hög 

kvalitet 

Ryde, K. Et al. 

Sverige 

(2016) 

Utforska hur sjuksköterskor 

kan ge stöd till patienter 

som gråter inom palliativ 

vård.  

Kvalitativ 

design 

8 (0) Semistrukturerade 

intervjuer 

Resultatet visade att det är viktigt att sjuksköterskan 

inte uppmuntrar patienten att sluta gråta utan att 

istället finnas närvarande och ger stöd. Känslor som 

ensamhet, rädsla och ångest är återkommande för 

patienter inom palliativ vård och det krävs då att 

sjuksköterskan är fullständigt närvarande. 

Hög 

kvalitet 

  



 

 

 

Schulman-

Green, D. et al. 

USA 

(2005) 

Identifiera återkommande 

hinder som uppkommer vid 

diskussioner om prognos 

för patienter inom palliativ 

vård. 

Mixad 

kvalitativ och 

kvantitativ 

studie. 

219 (45) Enkät, öppna/slutna 

frågor. 

Resultatet visade att det finns en problematik att 

implementera palliativ vård hos de patienter som har 

svårt att acceptera sin diagnos. Viljan att acceptera 

den terminala prognosen komplicerade det palliativa 

mötet och sjuksköterskorna kände en oförmåga att 

hjälpa och vara delaktig i patienternas livsvärldar. 

Hög 

kvalitet 

  

Somerville, J. 

England 

(2007) 

Utveckla en teori som 

förklarar hur sjuksköterskor 

som vårdar patienter inom 

palliativ vård bemöter 

patienter med olika 

kulturella bakgrunder. 

Kvalitativ 

design 

10 (0) Semistrukturerade 

intervjuer 

Resultatet visade att det kan vara krävande att vårda 

patienter där mötet begränsas av kulturella barriärer. 

Resultatet visade även att skapa en god relation med 

patienten var viktigt, de menade att inte döma, vara 

känslig, förstående och ge mycket respekt var viktiga 

byggstenar i mötet. 

Hög 

kvalitet 

Trovo de 

Araujo, M. et al. 

Brasilien 

(2003) 

Undersöka vilka 

synaspekter på 

kommunikation som 

sjuksköterskor värderar 

högst. 

Kvalitativ 

design 

10 (0) Semistrukturerade 

intervjuer 

Sjuksköterskans närvaro var ytterst betydelsefullt i 

mötet med patienter som vårdas palliativt, avsaknad 

av sjuksköterskans medvetenhet kring 

kommunikationsstrategier påverkade mötet. 

Medelhög 

kvalitet 

Verschuur, L. 

Et al. 

Nederländerna 

(2014) 

Utforska sjuksköterskors 

upplevelser och erfarenheter 

av problem som kan uppstå 

vid vård av patienter som 

vårdas palliativt. 

Kvalitativ 

design 

19 (0) Fokusintervjuer Resultatet visade att Sjuksköterskorna uttryckte ett 

missnöje då de ansåg att implementeringen av 

palliativ vård ofta skedde för sent. Det visade även att 

kommunikation om döden är ett redskap som 

tydliggör patientens önskningar och värderingar. Att 

Hög 

kvalitet 

  

  

  



 

 

 

börja kommunicera i god tid ansågs därför 

grundläggande i mötet. 

  

Wittenberg, E. 

et. al. 

USA 

(2015) 

Undersöka sjuksköterskors 

kommunikation, ledarskap 

och teamwork inom 

palliativ vård. 

Kvantitativ 

design 

193 (0) Enkät Resultatet visade att sjuksköterskorna ofta är 

närvarande när patienterna får dåliga nyheter men att 

de sällan är de som berättar dem. Sjuksköterskans 

möte med patienter inom palliativ vård underlättas 

om ett stöd från andra professioner finns.  

Medelhög 

kvalitet 

  

Wittenberg, E, 

et.al. 

USA 

(2016) 

Utforska sjuksköterskors 

spirituella vårderfarenhet 

för att lära mer om 

patienters behov samt 

sjuksköterskors ansvar. 

Kvalitativ 

design 

57 (0) 

  

Frågeformulär med 

öppna frågor 

Sjuksköterskas kommunikativa roll är av en 

transaktionell karaktär vilket betyder att 

sjuksköterskan tillsammans med patienten och dess 

närstående tillsammans utformar samtalet och skapar 

då mening tillsammans. 

Hög 

kvalitet 

Seno., VL. 
USA 
(2010) 

Undersöka erfarna 

sjuksköterskors upplevelser 

av att arbeta med patienter 

inom palliativ vård. 

Kvalitativ 

design 

6 (0 Semistrukturerade 

intervjuer 

Resultatet visade sjuksköterskans förmåga att endast 

vara inlyssnande på patienterna och inte själv vara 

den som talar, detta för att sjuksköterskan ska lyckas 

skapa en relation som omges av förtroende och 

trygghet. 

Hög 

kvalitet 

 


