
Abstrakt 
 
Bakgrund: Att vid rätt tillfälle säga och göra de rätta sakerna är inte alltid det 
lättaste. En sådan situation kan lätt uppstå vid mötet och samtalet med den svårt 
sjuke/döende patienten och dess närstående. Oavsett var man som sjuksköterska 
befinner sig så möter man dessa svårt sjuka och döende patienter.  
Syfte: Att belysa vilken kunskap och professionell tillämpning som finns och som 
saknas hos sjuksköterskan gällande mötet med den döende patienten och dess 
närstående 
Metod: Systematisk litteraturstudie som innefattar tolv (12) vetenskapliga artiklar 
från två olika databaser, där författaren beskriver utifrån dessa vilken 
kunskap/förmåga som sjuksköterskan har eller saknar, vilka förväntningar och 
önskningar har patienterna och dess närstående och hur kan man förbättra mötet 
mellan vårdpersonalen kopplat till omvårdnaden till svårt sjuka/döende patienter.  
Resultat: Sjuksköterskans förmåga att möta patienten svarar inte alltid till 
patientens önskan och/eller behov. Resultatet visar dock hur viktigt det är att en 
relation etableras mellan sjuksköterska och patient, men att det inte alltid är så lätt 
att tillämpa pga. tex. arbetsbelastning, tidsbrist, en otillfredsställande miljö eller 
otillräcklig kunskap. 
Slutsats: Sjuksköterskan behöver specifika kunskaper för att kunna möta 
patienten och dess närstående. Tyvärr är det en liten andel professionell 
vårdpersonal som normalt tränas i kommunikations skicklighet. Egenskaper som 
utifrån patientens önskan att sjuksköterskan innehar är bl.a. medmänsklighet, 
vänlighet, värme, medkänsla och genuinitet. 
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Definition 

Författaren har valt att använda sig av definitionen svårt sjuka/döende patienter i 

denna rapport. Mötet med patienten och det svåra samtalet börjar så pass tidigt i 

ett svårt sjukdomsskede och att då definiera patienterna som palliativa eller 

terminala passar inte syftet.   

 

Bakgrund 

Att samtala och lyssna är en konst. Grundförutsättningarna för att samtala har de 

flesta, men att vid rätt tillfälle säga de rätta orden är inte alltid det lättaste. En 

sådan situation kan lätt uppstå när det gäller samtal kring döden. Vid mötet med 

den svårt sjuke/döende patienten och dess närstående 

 

Det inflytande som vårdpersonalens beteende har på samtalet är mycket stort, 

oftast mycket större än vårdaren vet själv. När undervisning i samtalskonst 

bedrivs är det den allra vanligaste aha-upplevelsen för studenterna att de 

upptäcker i hur hög grad de styr samtalet (Beck-Friis & Strang, 2005, s.107).  

 

Skrämmande historier om mötet med döden från andra kollegor gör att många 

studenter känner sig ängsliga inför detta. Att prata med erfarna handledare om 

sina känslor och rädslor eller att observera mer erfarna sjuksköterskor i deras möte 

med patienten kan vara till stor hjälp för studenten. Man kan även be en erfaren 

sjuksköterska om handledning hur man möter döende patienter. En psykologisk 

studie från en sjukhusavdelning visade att vårdpersonal som haft tillgång till en 

erfaren kollega vid sitt första möte med en döende patient upplevde mötet som 

mindre påfrestande och det ledde i sin tur till att den vård de senare gav till denna 

patientgrupp blev bättre (Jahren-Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2005, s.280).  

 

Dålig förberedelse för att ge EOL (End-of-Life) vård kan leda till oro, stress och 

utbrändhet hos en novis sjuksköterska. För att förberedelsen ska bli så bra som 

möjligt för en novis sjuksköterska bör en mentor eller ett ombud utses som kan 

hjälpa till i planeringen inför det första mötet/samtalet om döden. Att ta del av 

kollegors erfarenheter i EOL vård är ofta viktigt. Standardmallar, utbildnings 
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material och löpande vidareutbildning i EOL vård bör finnas tillgängligt för alla 

sjuksköterskor oavsett vilken avdelning eller instans man arbetar på. EOL –

kunnig personal kan vara behjälplig i att göra en plan för utveckling av dessa 

kunskaper. Adekvata förberedelser för en novis sjuksköterska leder till en större 

tillfredställelse för den svårt sjuke/döende patienten och dess närstående, det leder 

i sin tur till större tillfredställelse på jobbet och uppmuntrar personalen att bli 

långvariga på sin avdelning (Caton & Klemm, 2006).  

 

En novis sjuksköterska som vårdar svårt sjuka/döende patienter har fantastiska 

möjligheter till personlig och professionell utveckling. Att ge en bra EOL vård 

och att bevittna död kan hjälpa sjuksköterskan att komma över rädslor och 

förnekelse av döden. Sjuksköterskan kan lära sig av sina patienter och av dess 

närstående om de tillåter sjuksköterskan att vara närvarande och dela ett av de 

mest kritiska ögonblicken i deras liv: döden. Patienter och närstående som tar itu 

med döden på ett positivt och värdefullt sätt kan hjälpa en novis sjuksköterska att 

komma över känslor som till exempel hjälplöshet och misslyckande, känslor som 

kan komma hos en novis sjuksköterska vid EOL vård. Att acceptera döden och 

döendeprocessen som en naturlig del av livets cirkel är en av de första lektionerna 

som en novis sjuksköterska bör lära sig. Över tid kommer sjuksköterskan som 

jobbar nära svårt sjuka/döende patienter att se döden som en tillgång istället för ett 

misslyckande (Caton & Klemm, 2006).   

 

Faulkner och Maguire (1999) upptäckte i en studie gjord år 1985 att de flesta 

vårdlärare trodde att förmågan att kommunicera var en medfödd gåva hos både 

läkare och sjuksköterskor. Otillräcklig kunskap i kommunikations skicklighet har 

konstaterats i flera olika kliniska miljöer både inom medicin och omvårdnad. I en 

studie som gjordes år 1980 på sjutton (17) sjuksköterskeelever som var och en 

fick genomföra bandade samtal med patienter visade resultatet att de flesta 

eleverna undvek besvärande frågor och patienterna fick små möjligheter att ställa 

motfrågor eller uttrycka sin oro (s.183-185, 197 ). 

Genom ett sådant bemötande kränker man patientens värdighet och hennes värde 

som människa, som i sin tur leder till onödigt lidande hos den svårt sjuke 

(Eriksson, 1994, s.87).   
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Faulkner och Maguire nämner flera andra studier som också visar på bristande 

kunskaper i intervjuteknik och kommunikations skicklighet bland professionell 

vårdpersonal. Det absolut bästa sättet att hjälpa vårdpersonalen att bli bättre på 

kommunikation över lag är att ge tillgång till utbildning, handledning och 

feedback på den egna arbetsplatsen (s.183-185, 197 ). 

 

Frågor som man kan ställa till döende patienter är bland annat vad är dina 

hopp/rädslor inför framtiden, om du skulle dö tidigare än du trott skulle något 

kännas ogjort, har någon nära dig dött pga. sjukdom (vad hände då, hur kändes det 

för dig), har du haft några andra liknande förluster i livet, vad är en god död för 

dig och vad tänker just du om din sjukdom och varför du har drabbats? (Moore, 

2005). 

 

Det finns många exempel i litteraturen som visar på brister hos sjukvårdspersonal 

då det kommer till att möta behovet hos familjer med en familjemedlem som är 

svårt sjuk eller döende. Samtidigt kan man se en utveckling av litteratur som 

beskriver olika verktyg som kan ha en positiv inverkan på kvalitén av 

kommunikationen med närstående till en svårt sjuk eller döende patient. Kvalitén 

på kommunikationen kan lika väl som andra viktiga specifika omvårdnads 

områden utvecklas och förbättras (Treece, 2007). 

Katie Eriksson (1994) menar att lindra och trösta är något som vi alltid kan göra 

men menar att vi har mist en del av denna förmåga. Verklig tröst väcker hos den 

lidande människan tillit till det goda och ger därmed en gnista mod och hopp 

(s.77-78). 

 

Även om stora framsteg gjorts i försöken att beskriva vad god kommunikation 

innebär så finns det fortsatt mycket att lära. Det är många saker som gör att 

kommunikation är svårt att studera. En av de största svårigheterna är att bestämma 

vem som egentligen bedömer vad god kommunikation är. Hur som helst så har 

forskning inom detta område gjorts och vi vet mer idag än någonsin förut. Olika 

kliniker visar intresse för kunskaper om god kommunikation och vill fortsätta att 

läsa, lära och använda sig av publicerad forskning inom detta område (Treece, 

2007).  
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Ett av de mest framgångsrika EOL utbildningsprojekten är End-of-Life Nursing 

Education Conortium (ELNEC). Det är ett nationellt program designat för att öka 

kunskaperna inom EOL vård (Caton & Klemm, 2007). 

 

Vid ett svenskt hospice har det gjorts en djupintervju med trettiosju (37) 

sjuksköterskor som fick svara på frågor om vad god omvårdnad om döende 

patienter går ut på. Deras svar handlande bland annat om att man ska ha gott om 

tid, vara tillgänglig både för patienten och närstående och att lära känna dem 

ordentligt så att relationen kan anpassas på bästa sätt till den specifika familjen 

(Jahren-Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2005, s.279). 

 

Oavsett om döden är väntad eller oväntad ska sjuksköterskan kunna hjälpa vid 

livets slut. Det innefattar även de närståendes bearbetning av sorgen så att de kan 

gå vidare på bästa möjliga sätt  (Jahren-Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2005, 

s.278). 

I en studie (även om antalet medverkande var litet, n=8) så fann man i jämförelse 

med andra forskares studier återkommande teman. Som till exempel att familjerna 

var nöjda med den medicinska behandlingen av den döende patienten men de var 

inte nöjda med kommunikationen gällande antalet tillfällen, återkommande 

tillfällen eller själva innehållet (Treece, 2007). 

 Att vara medmänniska är en av de viktigaste uppgifterna när sjuksköterskan 

möter människor i kris och sorg. Vi är alla olika och tröstar oss på olika sätt. En 

del sörjande tröstar sig till exempel med att ”det var Guds vilja” eller ”han skulle 

inte leva längre” och även om det kan vara svårt för sjuksköterskan att se det på 

det sättet så bör man aldrig motsäga sig den anhörige. För att de närstående ska 

känna sig sedda och förstådda så behövs ibland en bekräftelse från sjuksköterskan 

att de onda som hände dem var meningslöst. Det kan ta tid för de närstående att 

finna en mening med livet igen och att sjuksköterskan visar att hon bryr sig om 

den närstående kan vara mycket betydelsefullt. Att försöka bidra till känslan av 

mening och hopp är en av de viktigaste uppgifter som sjuksköterskan har i mötet 

med allvarligt sjuka, döende och sörjande människor (Jahren-Kristoffersen, 

Nortvedt & Skaug, 2005, s.278). 
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Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa vilken kunskap och professionell 

tillämpning som finns och som saknas hos sjuksköterskan gällande mötet med den 

döende patienten och dess närstående. 

 

Frågeställningar 

1. Vilken kunskap/förmåga besitter/saknar sjuksköterskan i det valda ämnet? 

2. Vilka förväntningar/önskningar har patienterna och dess närstående? 

3. Hur kan man förbättra mötet mellan vårdpersonalen, den döende patienten 

och närstående? 

 

Metod 

Frågorna är ställda till tidigare litteratur i ämnet. Undersökningsområdet är 

tidigare dokumenterad kunskap. Studien har genomförts som en systematisk 

litteraturstudie.  

En litteraturstudie bör fokusera på aktuell forskning och innebär ett systematiskt 

sökande, ett kritiskt granskande och en sammanställning av informationen man 

funnit i det valda ämnesområdet (Forsberg & Wengström, 2008, s.30-31).  

 

Inklusionskriterier 

Artiklarna till denna studie skulle innehålla något av följande område; Svårt 

sjuka/döende patienter, Kommunikation/samtal, Sjuksköterskans roll, 

Närstående/familj och Utbildning/information kopplat till vård i livets slutskede. 

Studierna skulle vara vetenskapliga, engelskspråkiga och inte äldre än 10 år 

(1998-2008).  

 

Exklusionskriterier 

Artiklar som tog upp den medicinska behandlingen av svårt sjuka/döende 

patienter, artiklar som handlade om barn (<18år) samt artiklar med låg 

vetenskaplig nivå exkluderades. Reviewartiklar har exkluderats i resultatet, men 

förekommer i bakgrunden och diskussionen. 

 



 6 

Litteratursökning 

Artiklarna söktes i två olika databaser; PubMed och Cinahl. Sökord som användes 

var MeSHtermerna; Nurse-Patient relations och communication i kombination 

med fritextsökningen; end of life care. Sökorden och dess kombinationer med 

antal träffar redovisas i tabell 1. Under alla sökningar användes begränsningar. 

Dessa begränsningar var att artiklarna måste vara skrivna på engelska och 

publicerade de senaste tio åren (1998-2008).  

 

Söktabell 

Tabell 1. Sökord och dess träffar den 12 september 2008. 

Sökord                   Databas, antal träffar (inkluderade) 

Limits: published in the last 10 years, English PubMed Cinahl      

 

         Nurse-Patient relations    9336 8819 

         Nurse-Patient relations AND end of life      296   161 

         Nurse-Patient relations AND end of life care           122   145 

         Nurse-Patient relations AND end of life care  

         AND communications        81 (9)          60 (3) 

 
 
Klassificering/värdering 

För att kritiskt kunna granska och utvärdera kvalitén på forskning finns det olika 

mallar och protokoll som kan användas. I denna litteraturstudie användes en 

omarbetad granskningsmall av Hellzén, Johansson och Peijlert (1999) från SBU 

(se bilaga 1).  

Den forskning som granskats till denna rapport består enbart av kvalitativa artiklar 

och vid värdering av kvalitativ forskning används andra kriterier och begrepp än 

de som används inom kvantitativ forskning. Det man bland annat tittar på är 

kvalitéer i helhetsbeskrivningen av undersökningen, kvalitéer i resultaten 

(innehållsrikedom), rimlighetskriterier (validitet) och det etiska värdet (Forsberg 

& Wengström, 2008, s. 142-143). I en tidigare publicerad rapport (SBU, 1999:3) 

beskriver man de olika kriterierna för hur en klassificering och granskning kan gå 

till. En kvalitativ studie är en studie där intervjuer, berättelser eller observationer 

av beteenden är de grundläggande metoderna för insamling av data som sen 
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analyseras och presenteras med syfte att få en fördjupad förståelse av upplevelser 

och erfarenheter hos människor. Utifrån en tregradig skala bedöms den 

vetenskapliga kvalitén på de granskade artiklarna, hög (I), medel (II) eller låg (III) 

(se bilaga 2).   

 

Bearbetning 

Artiklarna bearbetades i tre olika faser enligt SBU (1999:3, s.15-16).  
 
 

Fas 1 

En första bedömning av referenserna gjordes genom att läsa titel och abstract (om 

det fanns) på 141 artiklar i syfte att välja ut de artiklar som gick vidare för fortsatt 

granskning. Denna granskning fokuserades på studier som handlade om samtal 

med svårt sjuka/döende patienter och dess närstående samt studier där fokus låg 

på vilken förmåga vårdpersonalen har i mötet med svårt sjuka/döende patienter 

och dess närstående.  

 

Fas 2 

Efter den första granskningen printades tjugo (20) artiklar ut som gick vidare till 

fortsatt granskning. De lästes i sin helhet och dokumenterades i den ovan nämnda 

granskningsmallen (bilaga 1). Författaren har endast använt sig av originalstudier, 

att de etiska kraven uppfylls eller åtminstone att ett etiskt resonemang finns och 

att resultatet visar på relevant information till det ämnade syftet. De områden som 

skulle finnas omnämnda i artiklarna var; svårt sjuka/döende patienter, 

kommunikation/samtal, sjuksköterskans roll, närstående/familj och 

utbildning/information. Uppfylldes något av dessa områden gick artikeln vidare 

till kvalitetsbedömning. Tolv (12) artiklar av de ursprungliga tjugo (20) passade in 

i författarens valda ämnesområde och gick vidare till fas3.  

 

Fas3 

Bedömningen av den vetenskapliga kvalitén skedde med hjälp av SBU:s (1999:3) 

tregradiga skala till hög (I), medel (II) eller låg (III) kvalité (se bilaga 2). Nio (9) 

bedömdes hålla hög kvalité och tre (3) medelhög kvalité och samtliga tolv (12) 

kunde därmed redovisas i resultatet. De artiklar som användes presenteras i en 
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översiktstabell (se bilaga 3) och det sammanställda resultatet från de inkluderade 

artiklarna kan läsas i löpande text under rubriken Resultat.  

 

Analys 

Artiklarna i denna rapport analyserades med hjälp av innehållsanalys. Författaren 

läste de valda artiklarna djupgående och granskande flertalet gånger i syfte att 

hitta kärnan i innehållet. Artiklarna sorterades i högar där de studier med liknande 

innehåll lades i samma hög. Därefter plockades de delar ut som svarade på 

frågeställningarna och/eller syftet. Studier som visade på liknande resultat bildade 

en kategori. Sammantaget kunde tre olika kategorier bildas och redovisas i 

resultatdelen: Sjuksköterskan/Vårdpersonalen, Patienten/Närstående och 

Kunskap/Utbildning. Några artiklar återkommer under resultatet i alla kategorier.  

 

Etiska riktlinjer/granskning 

Riktlinjer för god medicinsk forskning har getts ut av Vetenskapsrådet (2001). De 

beskriver bland annat att fusk, ohederlighet och avsiktlig förvrängning av tidigare 

forskning inte får förekomma. Etisk granskning består bland annat i att välja 

studier där noggranna etiska överväganden gjorts vilket författaren i denna rapport 

tagit i beaktning. Alla de artiklar som använts redovisas i referenslistan och i 

översiktstabell (se bilaga 3) (Forsberg & Wengström, 2008, sid. 77-78).  

Etikprövningsnämndens granskning fokuserar sig i huvudsak på tre frågor. De 

kollar om projektet är vetenskapligt hållbart, de väger den vetenskapliga vinsten 

mot eventuella risker och obehag hos den undersökta individen och om den 

undersökta individen har erhållit tilläcklig information för samtycke av studien. I 

de flesta fall där etikprövningsnämnden inte direkt ger sitt godkännande beror det 

på brister i informationen till de individer som ska undersökas. År 2004 infördes 

nya regler för forskningsetisk bedömning. Forskningsetikkommittén bytte bland 

annat namn till etikprövningsnämnden och de nya reglerna innebär att en etisk 

bedömning är obligatorisk enligt lag och inte som innan endast en 

rekommendation (http://infovoice.se).  

 

Då detta är en litteraturstudie krävs inget godkännande från etisk kommitté. 

Författaren har i alla artiklar tittat efter ett etiskt godkännande eller att det 

åtminstone finns en reflektion och/eller ett etiskt resonemang bakom studien. I de 



 9 

fall det saknats ett etiskt resonemang har författaren tagit det i beaktande och sett 

till studiens utformning i sin helhet och tagit beslut om att ingen skada eller 

kränkning skett gentemot medverkande personer.    

   

Resultat 
 
Sjuksköterskan/Vårdpersonalen  
 
I den första kategorin redovisas åtta (8) av tolv (12) kvalitativa artiklar. Den första 

är av medelhög vetenskaplig kvalité och kommer ifrån USA, de fyra efterföljande 

är av hög kvalité och kommer från England respektive USA. Den sjätte artikeln är 

svensk och av medelhög kvalité, de två resterande håller en hög kvalité och har 

sitt ursprung från Scottland respektive England (se bilaga 3 för vidare presentation 

av artiklarna). 

 

I en studie av Bushinski och Cummings (2007) beskrivs vilka kommunikations 

strategier sjuksköterskorna på en palliativ och en akut avdelning i USA använder 

sig av. Två av strategierna var att använda sig av en målmedveten stil och ställa de 

inledande frågorna. Vidare ansåg man att konceptet relationer var en viktig del 

vid det första mötet med den svårt sjuke/döende patienten och dess närstående. 

Att man som sjuksköterska lär sig känna igen och tolka dolda budskap. För att 

främja mötet med den svårt sjuke/döende patienten var flera olika områden 

viktiga, såsom; stöd, upprepning, val av ord, förklara läkarens språk, uttrycka 

känslor och att skapa tillfällen för samtal. Sjuksköterskorna kände att de var deras 

uppgift att underlätta för patientens förståelse och kommunikationsmiljö. Den 

yrkesskicklighet de använde sig av innefattade; målmedveten förberedelse, 

adekvat bemötande, kunskap om känslor, utforskning av patient/närståendes 

önskningar, icke verbala beteenden, ta sig tid och att vara närvarande. Författarna 

fann även att sjuksköterskorna identifierade en del hinder för en effektiv 

kommunikation såsom; kulturell, tidspress, dåligt samarbete med läkaren och att 

det ingavs mer hopp till patient/närstående än vad som var möjligt i den givna 

situationen. Sammanfattningsvis i denna artikel så visade det sig att död och 

själva döendet är ämnen som samhället och hälso & sjukvårdskulturen anses vara 

svåra att diskutera och lätta att undvika. Undvikandet kan bero på oerfarenhet, 

avsaknad av utbildning, dålig förberedelse och en osäkerhetskänsla. 
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Costello (2006) belyser i sin studie sjuksköterskans erfarenhet gällande ”bra och 

dålig” död på sjukhus. Sjuksköterskan tycker att ”bra” död är signifikant med att 

ha kontroll över dödsprocessen, att personalen och patientens kunskap är väl 

etablerad, att patientens önskan om döden uppfylls av personalen och att döden 

inträffar vid bra tidpunkt (under nattetid, för att minimera att störa övriga 

avdelningen).  ”Dålig” död karakteriserades av plötslig och oväntad död som stör 

den vanliga ordningen på avdelningen, att vara oförmögen att kunna förbereda för 

döden pga. tidsbrist, att patienten och närstående inte är medvetna om den 

kommande döden, otillräckligt med tid att lära känna närstående, avsaknad av 

värdighet och respekt och att döden är traumatisk, att patienten har ont eller dör 

med oförväntade symptom. Costello fann att de olika erfarenheterna gällande 

döden berodde på i vilken omfattning sjuksköterskan kunde ha kontroll över 

patientens döendeprocess. Hanterandet av döden på sjukhus är en stor källa till 

konflikter för sjuksköterskan. Att det blir en ”bra” eller ”dålig” död fokuserar 

mindre på patientens behov och döendeprocessen och mer på själva händelsen av 

död och sjuksköterskans färdighet att klara av de organisatoriska kraven som 

ställs i samband med detta. Författaren menar att det finns ett behov av att 

förbättra kommunikationen med patienten och dess närstående gällande diagnos 

och prognos för att säkerhetsställa att en effektiv kommunikation utövas och att 

”hindrande beteenden” undviks. Det är inte själva dödsögonblicket i sig som är 

det viktigaste utan hela döendeprocessen och i allra högsta grad vikten av att 

patienten och dess närståendes förväntningar bemöts med en effektiv och sensitiv 

kommunikation. Det Costello även kom fram till var att det är en stor utmaning 

för vårdpersonalen att rikta uppmärksamhet till döden som en process, och att 

prioritera patienternas behov före de organisatoriska kraven. En ”bra” död har 

positiva fördelar för sjuksköterskan såsom känslan att ha kontroll över 

döendeprocessen och att få vara en viktig beslutsfattare i jämförelse med en 

”dålig” död som kan ha traumatisk effekt på sjuksköterskan och en negativ 

inverkan på den egna moralen och potentialen.  

 

I Beckstrand, Callister och Kirchhoffs (2006) studie var ”god död” huvudtemat.  

Genom ett frågeformulär ställt till IVA-sköterskor ville författarna ta reda på vilka 

aspekter i EOL-vården personalen helst vill se ändring på. De specifika förslagen 
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inkluderade sätt att hjälpa till så att döden skedde med värdighet och frid. 

Anledningar som hindrade sjuksköterskan att ge en ”god död” var tidsbrist, 

personal mönster, kommunikations svårigheter och behandlingsbeslut som 

baserades på läkarens förslag och inte på patientens vilja/behov. Att ge en ”god 

död” inkluderade även underlättande av att dö med värdighet: inte låta patienten 

dö ensam, klara av patientens smärta och obehag, ta reda på och sen följa 

patientens önskan om EOL-vård och att kommunicera effektivt inom sjukvårds 

teamet.  

 

Heaston, Beckstrand, Bond och Palmer (2006) studerade akutsjuksköterskors 

uppfattningar och önskningar gällande hinder och önskat stöd vid patientens vård 

i livets slutskede. De största hindren för akutsjuksköterskan var; för stor 

arbetsbelastning, att behöva handskas med arga familjemedlemmar och den ofta 

dåliga miljön på akutmottagningen för att kunna tillåta en enskild plats för den 

döende patienten och dess närstående. De största önskningarna om stöd var; bra 

kommunikation mellan läkaren och sjuksköterskan i vården till den döende 

patienten, att läkaren personligen möter närstående efter att patienten dött och en 

önskan om en bättre utformning av miljön på akutmottagningen. De fann att om 

en bättre förståelse för akutsjuksköterskans önskningar tillämpades skulle det leda 

till minskad stress vid omvårdnaden av svårt sjuka/döende patienter och dess 

närstående.     

 

Volker, Kahn och Penticuff (2004) beskriver vilken förståelse sjuksköterskan har 

för cancerpatienters behov gällande EOL-vård och den avancerade 

sjuksköterskans olika strategier som hon använder för att assistera/hjälpa/vårda 

patienten så att han/hon kan behålla personlig kontroll i livets slutskede. De olika 

strategierna kunde bland annat vara; visa engagemang, att inte vända ryggen till, 

inge trygghet och visa värdighet. En sjuksköterska berättar att patientens behov av 

emotionellt stöd ofta underskattas. Om det emotionella planet inte tillgodoses så 

påverkar det alla andra besvär som patienten upplever. Hon samtalar med 

patienten om situationen; 

...du (patienten) tycker det är hemskt att gråta över minsta lilla eller att du 

blir arg  så lätt, men du ska veta att detta är ett normalt beteende till en 

onormal situation..”. 
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I en svensk studie av Löfmark, Nilstun och Ågren (2006) redovisar de 

kommentarer från både sjuksköterskor och läkare om den svåra gränsen mellan 

kurativ och palliativ vård. Resultatet visade att överflyttningen från kurativ till 

palliativ vård är långt i från optimal i det svenska sjukvårdssystemet. Resultatet 

visar även att det finns en ovisshet om begreppet palliativ vård, om beslutsfattar 

processen och om kommunikationen inom personalgruppen och med patienten 

själv och dess närstående. Accepterandet av patientens situation av människorna 

runt omkring patienten är en annan svårighet. Personalen måste behärska flera 

olika goda egenskaper för att passa in i vårdandet av en svårt sjuk/döende patient; 

medkänsla, ärlighet, rättvishet och aktsamhet ses som speciellt viktiga i denna 

studie.  

 
Syftet i Johnston och Smiths (2006) studie var att beskriva patienters och 

sjuksköterskors uppfattning av palliativ vård, särskilt vilken föreställning som 

finns hos den palliativa expert sjuksköterskan. Palliativa sjuksköterskor upplever 

både effektiv och ineffektiv hantering av den mellanmänskliga kommunikationen 

(interpersonal communication), uppbyggandet av det terapeutiska förhållandet 

med döende patienter och i upprätthållandet av att kontrollera patientens smärta 

och dess plågsamma symptom. Patienter och sjuksköterskor är eniga om att de två 

mest viktigaste egenskaperna hos en palliativ sköterska är mellanmänsklig 

färdighet och kvalitéer såsom vänlighet, värme, medkänsla och genuinitet. 

Nyckeltemat som författarna fann i den insamlade data från sjuksköterskorna var 

kontakt/anknyta (connecting) med kategorier; viljan att lyssna, främjande 

kommunikation, ge information, minska hindren till kommunikation, ta sig tid 

med patienten och stödja patientens närstående. Författarna fann tre till teman; 

skapa trivsel, arbeta tillsamman och veta vad man sysslar med.   

 

Clarke och Ross studie (2006) beskriver sjuksköterskans förväntningar och 

erfarenheter av att kommunicera med svårt sjuka/döende äldre patienter om EOL-

vård. De faktorer som influerar sjuksköterskans kommunikation med äldre 

patienter i livets slutskede är beroende av sjuksköterskans förväntningar och 

erfarenheter av att tala och lyssna till äldre människor, att lära sig från andra 

kollegor som ingår i samma team, miljö och organisatoriska aspekter såsom; tid, 
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enskildhet och vårdkulturen på sin avdelning. Alla medverkande i undersökningen 

nämnde vikten av en bra kommunikation med äldre patienter vid livets slutskede, 

och genomgående uttryckte sjuksköterskorna behov av fortsatt organisatoriskt 

stöd gällande vården av svårt sjuka/döende patienter.   
 
 
Patienten/Närstående  
 
Under denna kategori redovisas fyra (4) av sammanlagt tolv (12) artiklar. Alla 

fyra anses ha hög vetenskaplig kvalité. Två har sitt ursprung i USA, en från 

Australien och en från Scottland (se bilaga 3 för vidare presentation av artiklarna). 

 

I Beckstrand, Callister och Kirchhoff (2006) studie om EOL-vård på akuten 

diskuteras vikten av att den döende patienten bör ha någon vid sin sida vid 

närstående död. Flera av de sjuksköterskor som ingick i studien menar att ingen 

patient ska dö ensam. Alla patienter ska ha någon närvarande vid dödstillfället 

som kan tala till dem, smeka dem och som säger till den döende att det är okej att 

”gå”. Patientens omvårdnads sjuksköterska borde bli friställd från alla andra 

arbetsuppgifter så att hon enbart kan fokusera sig på ”sin” döende patient. En 

sjuksköterska berättar att hon brukar uppmuntra familjen att stanna med patienten. 

Och för att ett fint avslut ska infinna sig ska det finnas sängar tillgängliga för 

närstående som vill vaka dygnet runt, lugnande musik kan spelas och ett tyst rum 

för meditation där familjemedlemmarna kan samlas bör finnas tillgängligt.  

 
I en studie av Clover, Browne, McErlain och Vandenberg (2004) har  

författarna valt att undersöka patienternas förståelse av deras egen medverkan  

gällande vården i livets slutskede tillsammans med sjuksköterskan. De fann  

processer/händelser mellan sjuksköterskan och patienten som både främjade och  

hindrade en öppen dialog gällande patientens egen medverkan i sin omvårdnad.  

Författarna hittade fem (5) olika återkommande teman om patienternas  

medverkan i konversationen med sjuksköterskan; vänta och se, tyst accepterande,  

aktivt accepterande, accepterande av överförmyndarhet och samarbete.  

Dessa teman beskriver hur de främjar eller hämmar patientens autonoma beslut.  

Patienter i livets slutskede intar ofta en passiv roll och tenderar att inte engagera  

sig i viktiga beslut som ska fattas av flera olika skäl. Professionen måste bli  

medveten om detta problem och bör främja för en öppen och trygg relation med  
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patienten för att kunna vara säker på att viktig information går fram i båda  

riktningarna. Vårdpersonalen bör lära sig att prioritera patientens medverkan och  

samarbete i sitt arbete. Patientens medverkan är högst beroende av att  

vårdpersonalen har professionell kunskap av att inleda ett samarbete. De  

författarna föreslår är att patienterna behöver större kunskap och att tillfälle ges  

för att kunna få vara medverkande. Patientens möjlighet att flytta sig 

från en passiv roll till en aktiv roll är beroende av att den professionella  

vårdpersonalen har ”patient medverkan” som ett centralt mål i deras  

vårdfilosofi.  

 

Volker, Kahn och Penticuff (2004) beskriver i sin studie vad patienter med långt 

framskriden cancer har för önskemål gällande personlig kontroll och 

välbefinnande i livets slutskede. I denna undersökning resulterade intervjuerna till 

att resultatet kunde delas upp i sex (6) olika teman; skyddandet av sin värdighet, 

kontroll över sin smärta och andra symptom relaterade till sjukdomen, klarar av 

behandling, hur den sista tiden i livet spenderas, hur påverkas närstående, hur 

patienten vill ha kontroll över sin omvårdnad. De fann en stor variation i de 

patienterna uttryckte gällande personlig kontroll och känsla av välbehag. 

Patienternas önskan reflekterades av personliga värderingar och önskningar om 

hur deras sista tid i livet spenderades och hur de ville ha kontroll över deras 

omvårdnad. Man fann att sjuksköterskorna måste ha större förståelse för 

variationen gällande de olika önskemål som patienter med långt framskriden  

cancer har.  

 
Johnston och Smith (2006) fann i sin studie ett (1) nyckeltema i resultatet från 

deras intervjuade patienter. Nyckeltemat var kontakt/anknyta (connecting) och 

dess kategorier; någon att prata med, någon som lyssnar och att lära känna mig. 

Det illustrerar patientens åsikt om den palliativa sjuksköterskan och vikten av att 

en relation skapas mellan sjuksköterskan och patienten (nurse-patient 

relationship). Kontakt/anknytning tyckte patienterna var det centrala som allt 

annat har sitt ursprung ifrån. Utan goda kommunikations skickligheter och ett 

effektivt samarbete mellan sjuksköterska och patient kan inte de andra 

komponenterna tillhörande en god palliativ vård och det karakteristiska dragen 

hos en palliativ sjuksköterska uppnås. Att ”finnas där” var en annan viktig aspekt 
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för patienten. Att sjuksköterskan finns till hands, speciellt när patienten känner sig 

låg eller upprörd. Flertalet patienter beskrev att en sjuksköterska som spenderar 

mycket tid med dem och som kan förutse behoven ledde till att patienterna kände 

sig väl till mods och upplevde ett stort stöd. Den levda erfarenheten som den svårt 

sjuka/döende patienten har med sig skiljer sig från den palliativa sjuksköterskans 

erfarenhet. Patienten lever vidare med sina erfarenheter och med all den rädsla 

som en person med dålig prognos möter. Patienten kommer med dennes unika 

förväntningar på vården och kommer sannolikt med en viss känsla över hur 

”resan” ska bli. Patienten önskar att sjuksköterskan är kunnig nog att se helheten 

av den erfarenheten, att hon har klart för sig vad god livskvalitet innebär och hur 

en ”god” död ter sig. Enligt författarens resultat så förväntar sig patienterna att 

sjuksköterskan är professionellt utbildad och har erfarenheter sen tidigare. Det är 

viktigt att den palliativa sjuksköterskan och vårdteamet jobbar utifrån ett 

patientcentrerat perspektiv. De kvalitéerna och egenskaper som patienterna i den 

här undersökningen tryckte på som viktiga att sjuksköterskan innehar var; 

medmänsklighet, en vilja att lyssna, att vara någon som patienten känner att de 

kan tala med, visar ett intresse i att lära känna patienten som medmänniska och till 

sist att kunna känna igen att en del patienter har behov av att känna kontroll fastän 

det verkar som om deras hälsotillstånd inte tillåter det.  

 
Kunskap/Utbildning. 
 
Under den sista kategorien i resultatet presenteras tre (3) artiklar. Alla tre kommer 

från USA där den första och sista har hög vetenskaplig kvalité och den mellersta 

artikeln medelhög kvalité (se bilaga 3 för vidare presentation av artiklarna). 

 
I Thackers (2008) studie har en jämförelse gjorts mellan den novisa 

sjuksköterskan och den avancerade sjuksköterskan. Det huvudsakliga syftet med 

studien var att beskriva sjuksköterskornas förmåga av att vara förespråkare till 

patienter i livets slutskede på akut avdelning. Studien visade att akut 

sjuksköterskor tar hand om döende patienter på rutin. Trots nyligen visad tonvikt 

på hur viktigt det är med EOL-utbildning för sjuksköterskor så rapporterar 

sjuksköterskorna att de endast erbjuds blygsam träning i ämnet. De största hindren 

rapporteras vara rädsla för läkaren, familjen och personlig rädsla. Novisa 

sjuksköterskor rapporterar bristande kommunikations skicklighet och avsaknad av 
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tid/support som ett hinder till att vara patientens förespråkare. Man kunde inte 

finna någon signifikant skillnad mellan novis, erfaren eller expert – sjuksköterska 

gällande förmågan att vara patientens förespråkare.  

 

Zapka, Hennessy , Carter och Amella (2006)  beskriver resultatet av ett 

utbildnings seminarium ”Healing Words” Att kommunicera med Svårt hjärtsjuka 

patienter vid livets slutskede som bestod i ett 1 timmes långt seminarium med en 

15 min lång introduktion och 45 min efterföljande falldiskussioner (6-8 pers. i 

grupp). De frågeställningar sjuksköterskorna fick arbeta med i grupp var bl.a. att; 

tala om dåliga nyheter för patienten, handskas med patientens emotionella behov, 

diskutera med patienten hur han/hon vill ha det i livets slutskede, diskutera 

patientens vård i livets slutskede med närstående, handskas med etiska frågor som 

kan uppstå, diskutera andliga frågor och diskutera patientens och dess närståendes 

psykosociala behov. Ett frågeformulär fylldes i innan seminarium och 2 månader 

efter avslutat utbildning. Efter att sjuksköterskorna genomfört 

utbildningsseminarium fann författarna en signifikant förbättring hos 

vårdpersonalen gällande kommunikations skicklighet med svårt sjuka/döende 

patienter. Resultatet visade även vilken stor utmaningen det är att möta frågor om 

döden, att det är komplicerat, dels när personalen är relativt ung och få av dem har 

haft verklig kontakt med döende patienter p.g.a. kort erfarenhet i yrket.  

 

I Beckstrand, Callister och Kirchhoff (2006) studie beskrivs behovet av utbildning 

i detta komplexa område. Sjuksköterskorna menar att all vårdpersonal borde få 

utbildning i EOL-vård. Sjuksköterskorna tyckte att deras egen 

sjuksköterskeutbildning inte hade förberett dem tillräckligt gällande omvårdnaden 

vid livets slut utan att de oftast fått lära sig ”den hårda vägen”. De tryckte även på 

hur viktigt det är att vårdpersonal får lära sig att döden är en del av livet och inget 

att känna rädsla inför.  
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Diskussion 

 

Metoddiskussion 

Vid sökandet av artiklar till denna litteraturstudie fann inte författaren 

MeSHtermer till alla sökord som förmodligen hade varit att föredra. Därför 

kombinerades två MeSHtermer med en fritextsökning. Det relevanta sökresultatet 

var ganska litet, men det material som passade in på syftet och svarade på 

frågeställningarna gick dock att finna. Författaren tyckte aldrig att det uppstod 

svårigheter eller var ett problem att artiklarna var få, de som användes (12 st) 

talade sitt klarspråk. Däremot var det en svaghet enligt författaren att göra studien 

ensam då det ibland hade varit önskvärt att diskutera innehåll, upplägg och kvalité 

med en studiekamrat.  

Författaren har valt att presentera artiklarna var för sig för ett lättöverskådligt 

resultat. Om det är en styrka eller svaghet är upp till läsaren att tycka till om.  

Resultatet knyts ihop under resultatdiskussionen och styrks med annan relevant 

litteratur. En teoretisk referensram som använts är Katie Eriksson (1994) och 

hennes bok Den lidande människan.  

Styrkan i studien anser författaren vara de artiklarna som redovisats då flera av 

dem visar ett liknande resultat och styrker därmed varandra, de håller 

genomgående en hög till medelhög vetenskaplig nivå och är dessutom aktuella, tre 

(3) från år 2004, sju (7) från år 2006, en (1) från år 2007 och en (1) från år 2008.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa vilken kunskap och professionell 

tillämpning som finns och som saknas hos sjuksköterskan gällande mötet med den 

döende patienten och dess närstående. 

 

Bushinski och Cummins (2007), Volker, Kahn och Penticuff (2004) & Johnston 

och Smith (2006) tar upp i sina studier de önskvärda egenskaper och de kunskaper 

som en sjuksköterska bör ha i mötet med den svårt sjuke/döende patienten och 

dess närstående. Hur viktigt det är att tillgodose patientens önskningar och behov. 

Att ett bra samarbete mellan patient och sjuksköterska etableras, och att inte 

förglömma vikten av en god relation. Där relationen förklaras med ord som bland 
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annat; god kommunikation, möte, stöd, omtanke, tillit, tid, vänlighet, värme, 

medkänsla och genuinitet. Löfmark, Nilstun och Ågren (2006) beskriver också om 

hur viktigt det är att personalen innehar flera olika goda egenskaper för att passa 

in i vårdandet av den svårt sjuke/döende patienten, där medkänsla, ärlighet, 

rättvishet och aktsamhet ses som speciellt viktiga. Professor Katie Eriksson 

(1994) beskriver i boken Den lidande människan om det onödiga lidandet som 

svårt sjuka patienter ibland upplever och som vi som vårdpersonal bör sträva efter 

att eliminera. Ibland finns det ett lidande som inte går att eliminera men som går 

att lindra. Katie menar att en vårdkultur där patienten känner sig välkommen, 

respekterad och vårdad är en förutsättning. Det allra svåraste lidandet kan med 

små medel lindras genom en vänlig blick, ett ord, en smekning eller något annat 

uttryck för en ärlig känsla av medlidande (s.95-96).  

 

Som Jahren-Kristoffersen, Nortvedt och Skaug (2005) menar att försöka bidra till 

känslan av mening och hopp som en av de viktigaste uppgifter sjuksköterskan har 

i mötet med allvarligt sjuka, döende och sörjande människor (s.278).  

Katie Eriksson (1994) beskriver ett ofta återkommande möte i vården med 

patienter som inte orkar, som ger upp. Ofta handlar det om en människa som 

saknar värde och en uppgift i livet, en patient med svåra lidanden och en obotlig 

sjukdom. Då kan det kännas svårt som professionell vårdpersonal att veta hur man 

ska handla (s.94).  

 

Oavsett var man som sjuksköterska befinner sig så möter man svårt sjuka och 

döende patienter. Sjuksköterskan behöver då ha specifika kunskaper för att kunna 

möta patienten och dess närstående. Det minsta man behöver är basala kunskaper 

och färdigheter i kommunikation (Beck-Friis & Strang, 2005, sid. 380). Att som 

sjuksköterska vara en god lyssnare och kommunikatör anses vara en av de 

viktigaste i mötet med svårt sjuka/döende patienter när man läser artiklarna. 

Clarke och Ross (2006) beskriver att sjuksköterskans förväntningar och den 

erfarenhet man har med sig är faktorer som är betydelsefulla. Det betyder inte att 

patientens förväntningar och erfarenheter är desamma som personalens och 

därmed kan svårigheter uppstå. Johnston och Smith (2006) beskriver patienternas 

önskan om att sjuksköterskan är kunnig nog att se helheten av den erfarenheten, 

rädslan och förväntningarna patienten bär med sig. Clover, Browne, McErlain och 
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Vandenberg (2004) fann bl.a. att för att få patienterna delaktiga i sin egen 

omvårdnad behövs det att sjuksköterskan tar första steget, att hon ger patienten 

tillfälle att flytta sig från en passiv till en aktiv roll. Volker, Kahn och Penticuff 

(2004) anser i sin studie att sjuksköterskorna måste ha en större förståelse för de 

olika variationerna gällande patienternas önskemål om sin omvårdnad.  

 

I en litteraturstudie av Treece (2007) anses det finnas stora brister hos 

sjukvårdspersonal gällande mötet med den svårt sjuka eller döende patientens 

närstående. I de artiklar som författaren används sig av i denna studie fanns det 

lite material om just de närstående som är minst lika viktiga om en bra helhet ska 

kunna uppnås i omvårdnaden kring den döende patienten. Självklart är patienten 

den allra viktigaste men det Treece fann var att de närstående ofta var nöjda med 

den medicinska behandlingen men inte med kommunikationen gällande antal 

tillfällen, återkommande tillfällen eller själva innehållet. Vad beror nu detta på?  

 

Sjuksköterskorna i Bushinski och Cummings (2007) artikel ansåg att död och 

själva döendet är ämnen som anses vara svåra att diskutera och lätta att undvika. 

Costello (2006) menar att idag så fokuseras det mer på själva händelsen av död 

istället för hela döendeprocessen. Det borde inte vara dödsögonblicket som är det 

viktiga utan helheten, att patienten och närståendes förväntningar bemöts längs 

hela vägen, att personalen prioriterar dessa behov före de organisatoriska kraven. 

Andra hinder för att en så bra död som möjligt ska kunna ske fann att läsas i flera 

av de valda artiklarna där de största hindren var tid, arbetsbelastning och miljö. 

Att utveckla vårdkulturen och sjukhusmiljön menar Katie Eriksson (1994) vara ett 

exempel på hur man kan lindra patientens lidande. Katie beskriver flera olika 

sorters lidande där vårdlidande (det lidande som upplevs i relation till själva 

vårdsituationen) är en av dem och som är ett lidande som inte bör finnas. Det 

finns ingen fullständig forskning varför detta vårdlidande uppstår. Katie anser att 

alla olika kategorier av professionell vårdpersonal åstadkommer ett vårdlidande 

för patienten omedvetet. Kanske beror det på avsaknad av reflektion och 

otillräcklig kunskap om det mänskliga lidandet? Det finns också fortfarande ett 

alltför högteknologiskt synsätt på patienten där människan bakom sjukdomen 

glöms bort. Trots hinder strävar vårdpersonalen till en god vård, en vårdetik som 

bottnar i kärlek till patienten. Katie har en idé om att vårdlidandet finns för att vi 
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ska bli ännu duktigare att vårda och mera medvetna om allt det goda, som trots 

allt existerar (s.98).   

 

Ett annat ofta återkommande hinder var kunskap.  

Treece (2007) fann att många sjuksköterskor anser att utbildning i kommunikation 

och träning i mötet med en döende patient och dess närstående är en bristvara. 

Utbildning och kunskap efterfrågas i flera av artiklarna. I Thackers (2008) studie 

berättar sjuksköterskorna att det enbart erbjuds blygsam träning i ämnet trots att 

det har visat sig vara betydelsefullt med EOL (End-of-Life) utbildning. 

Sjuksköterskorna uppgav att de tar hand om döende patienter på rutin. De 

sjuksköterskor som medverkade i Beckstrand, Callister och Kirchhoff (2006) 

studie anser att all vårdpersonal borde få utbildning i EOL-vård och att deras 

sjuksköterskeutbildning inte hade förberett dem tillräckligt inom detta område. 

Faulkner (1985) upptäckte att de flesta vårdlärare trodde att förmågan att 

kommunicera var en medfödd gåva hos både läkare och sjuksköterskor. 

Otillräcklig kunskap i kommunikations skicklighet har konstaterats i flera olika 

kliniska miljöer både inom medicin och omvårdnad. Faulkner och Maguire (1999) 

nämner flera andra studier som också visar på bristande kunskaper i intervjuteknik 

och kommunikation bland professionell vårdpersonal. Det absolut bästa sättet att 

hjälpa vårdpersonalen att bli bättre på kommunikation över lag är att ge tillgång 

till utbildning, handledning och feedback på den egna arbetsplatsen (sid. 183-185, 

197 ).  

 

Slutsats 

Att förbereda sig för mötet med döden kan verka svårt. Denna önskan om att få 

beskriva just detta bottnar sig i grunden av författarens egen rädsla. De artiklar 

som använts visar att det är fler som känner osäkerhet och en önskan om större 

kunskap inom detta område. Att tolka av resultatet så behövs det mera utbildning 

för all personal som möter svårt sjuka/döende patienter och dess närstående.  

Att vi alla, bara för att vi utbildar oss till just sjuksköterskor skulle medföra att vi 

automatiskt har de egenskaper som behövs i professionen är det väl ingen som 

tror. Samtidigt som man är villig att skriva under på att vi har en viss förkärlek för 

människor och en stor omhändertagande sida inom oss. Att förbättra mötet är 
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relativt lätt att åstadkomma genom kurser, stödjande kollegor och en egen önskan 

om att hela tiden utvecklas. Det som däremot kan vara svårare och som kanske är 

det mest skrämmande är de organisatoriska svårigheterna såsom miljö, 

arbetsbelastning, tidsbrist och avsaknad av stöd från ledningen. Resultatet visar 

ganska tydligt hur sjuksköterskan ska vara och vikten av att en relation till 

patienten åstadkoms. Men det är kanske inte alltid är så lätt att uppnå denna 

önskvärda helhet. Det man önskar när döden närmar sig är ett möte med en 

sjuksköterska som är, villig att lyssna, uppriktig, stödjande och omtänksam. Som 

har all tid i världen bara för mig och mina närstående, att få ligga i en sal med 

underbar miljö, lugn musik och en egen plats för de nära & kära. Att någon sitter 

vid ens sida, smeker ens kind och att lugnet kan infinna sig...i en annan värld.  
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  Bilaga 1. 
 
Granskningsprotokoll för studier med kvalitativ metod  
(Omarbetad utifrån granskningsmall för SBU (Hellzén, Johanson & Pejlert, 1999) 

 

Artikelgranskning 

Artikel nr:     Granskare:  

Författare:  

Titel:  

Årtal: Tidskrift:  

Land där studien utfördes:  

Typ av studie:  Original         □        Review         □    Annan    □ 

      Kvantitativ     □        Kvalitativ     □ 

Område:   

1. Svårt sjuka/döende patienter �     

2. Kommunikation/samtal �   

3. Sjuksköterkans roll  �   

4. Närstående/familj  �   

5. Utblidning/information �    

  

    

Kvalitetsbedömning: Hög (I)  □ Medel  (II)  □ Låg (III)  □  

Kommentar: 

 

 

Fortsatt bedömning:    Ja □     Nej □  

Motivering: 



  

                    Bilaga 1. 

KVALITETSBEDÖMNING 

Frågeställning/hypotes: 

 

 

 

Typ av studie 

Kvalitativ:        Deskriptiv                □             Intervention        □ 

                          Annan                       □ 

Kvantitativ:      Retrospektiv           □         Prospektiv          □ 

                           Randomiserad          □             Kontrollerad       □ 

                           Intervention             □             Annan                 □ 

 

Studiens omfattning:    Antal försökspersoner (N):       Bortfall (N): 

Tidpunkt för studiens genomförande:   Studiens längd: 

 

Kvalitativa studier 

Tydlig avgränsning/Problemformulering?  Ja            Nej   

Är perspektiv/kontext presenterade?   Ja            Nej   

Finns ett etiskt resonemang?   Ja             Nej   

Urval relevant?    Ja             Nej   

Är försökspersonerna väl beskrivna?   Ja             Nej   

Är metoden tydligt beskriven?   Ja             Nej   

Kommunicerbarhet: Ges en klar bild av resultat?  Ja             Nej   

Giltighet: Är resultatet logiskt, begripligt, i   

överensstämmelse med verkligheten, fruktbar/nyttigt?  Ja             Nej    

 

Huvudfynd: 
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Tabell 2. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet av studier med kvalitativ metod. 

 

      I=Hög kvalitet        II=Medel    III=Låg kvalitet 
 
K* 

Väldefinierad frågeställning.   Vagt definierad frågeställning. 
 Relevant och tydligt beskrivet    Otydligt beskrivet urval. 

urval. Tydligt beskriven                   Otillräcklig beskriven data- 
datainsamling och analysmetod.   insamling och analysmetod. 
Logiskt och begripligt beskrivna   Vagt beskrivna tolkningar och 
tolkningar och slutsatser. God    slutsatser. Oklar kommunicer- 
kommunicerbarhet och    barhet och replikerbarhet. 
replikerbarhet.        

 

Kvalitetskriterier för K enligt SBU-rapport 1999:3. 

 
* Kvalitativ studie är när insamlat data t.ex. i form av intervjuer, berättelser eller observerade 
beteenden analyseras och presenters med syfte att få fördjupad förståelse för upplevelser och 
erfarenheter hos individer.   
 



  

 
                         

K 
/(I) 
hög 

 Man fann en stor variation i de 
patienterna uttryckte gällande personlig 
kontroll, välbehag, personliga värderingar 
och önskningar om hur deras sista tid i 
livet spenderades och hur de ville ha 
kontroll över omvårdnaden. Man fann att 
sjsk måste ha förståelse för variationen 
gällande de olika önskemålen som 
patienter med långt framskriden cancer 
har, gällande engagemang för patientens 
egna vård, mottagande av vård och AOL.   

Intervjuerna 
analyserades och 
delades upp i sex 
olika teman. 

7 
(0) 
Patienter 
med långt 
framskriden 
cancer 

Deskriptiv, 
Naturalistisk. 
Bandande och 
inspelade 
intervjuer. Frågor 
efter en intervju 
guide.  

Att ta reda på vad 
patienter med 
långt framskriden 
cancers vilja är 
gällande 
personlig kontroll 
och 
välbefinnande i 
livets slutskede.  

D.L. Volker, 
D. Kahn & 
J.H. 
Penticuff  
2004 
USA (texas) 
 

K 
/(I) 
hög 

Inspelningarna 
översattes med 
dataprogram. 
Lästes sen rad för 
rad ett flertal 
gånger. Bildade 
fyra teman, och 
två kategorier.  

9 
(0) 
Onkolog 
Sjsk. 

Deskriptiv, 
Naturalistisk. 
Interaktiv 
hermanuetisk 
approach. 
Bandande och 
inspelade 
intervjuer. 

Att beskriva olika 
strategier som 
används för att  
assistera, hjälpa 
& vårda patienten 
så att han/hon 
kan behålla 
personlig kontroll 
i livets slutskede  

D.L. Volker, 
D. Kahn, & 
J.H. 
Penticuff  
2004 
USA (texas) 
 

Sjuksköterskans beskrivning av 
patientens behov av egen kontroll i livets 
slutskede inkluderar engagemang, att inte 
vända dem ryggen, trygghet och 
värdighet och egen kontroll över döende 
processen. Sjuksköterskans roll 
inkluderar att leverera dåliga nyheter, 
fysisk (kroppslig) omvårdnad och 
emotionella behov och främjar/hjälper till 
med omvårdnads service och system.  

K 
/(II) 
medel 

Efter utbildning såg man en signifikant 
förbättring hos vårdpersonalen gällande 
kommunikations skicklighet med svårt 
sjuka/döende patienter. Data visar även 
utmaningen av att möta frågor om döden, 
att det är komplicerat dels när personalen 
är relativt unga och få av dem har 
verkligen varit i kontakt med döende 
patienter pga relativt kort erfarenhet i 
arbetet.  

Deskriptiv 
statistik. Ett 
frågeformulär 
fylldes i innan 
seminarium och 2 
mån efter utb.  

61  
(3) Före 
seminarium 
(21) Efter 
seminarium 
Reg. Sjsk på 
kardiologen 
och medicin 
avd. 

Ett 1h långt 
seminarium. 15 
min lång 
introduktion med 
45 min 
efterföljande fall- 
diskussioner. 6-8 
pers. i grupp.    

Att beskriva 
resultatet av ett 
utb. Seminarium 
”Healing Words” 
Att kommunicera 
med svårt 
hjärtsjuka 
patienter.  

J.G. Zapka, 
W. 
Hennessy, 
R.E. Carter 
& E.J. 
Amella  
2006 
USA 
 

Författare 
År 
Land 

Syfte Studie 
design 
/kvalitet 

Huvudresultat Analysmetod Deltagare 
(bortfall) 

Design/ 
Intervention 

   Bilaga 3. Tabell 3. Inkluderade artiklar 



  

K 
/(I) 
hög 

De största hindren för sjuksköterskan var: 
1. Akutsjuksköterskan har för hög 
arbetsbelastning för att kunna ta hand om 
döende patienter på ett bra sätt, 2. 
Akutsjuksköterskor måste ta hand om arga 
familjemedlemmar, 3. Dålig miljö på 
akutmottagningar gör att det finns få 
enskilda/privata platser för döende 
patienter och deras sörjande närståenden. 
Att ha en bättre förståelse för 
akutsjuksköterskans uppfattning av hinder 
och stöd när han/hon ger vård i livets 
slutskede kan hjälpa till att minska 
stressen över att vårda döende patienter.  

Deskriptiv, 
analysering via 
innehållsanalys.  

169 
(0) 
IVA-sjsk 

Granskande 
forskning. 73-
frågor, två öppna 
frågor gällande 
vård i livets 
slutskede. 

Syftet med 
studien var att 
hitta de 
uppfattade 
hindren och de 
stödjande 
beteendena i 
givandet/vårdand
et av patienter i 
livets slutskede på 
akutmottagningen
.  

S. Heaston, 
R.L. 
Beckstrand, 
E. Bond & 
S.P. Palmer  
2006 
USA 
 

K 
/(II) 
medel 

Kommentarer från sjuksköterskor och 
läkare från tio olika områden visar klart 
och tydligt att överflyttningen från kurativ 
vård till palliativ vård inte är optimal i det 
svenska sjukvårdssystemet. Det visar att 
det finns ovisshet om begreppet palliativ 
vård, om besluts fattar processen och om 
kommunikationen inom personalgruppen 
och med patienten själv och dess 
närstående. Accepterandet av patientens 
situation av människorna runt omkring 
patienten är en annan svårighet. 
Personalen måste behärska flera olika 
goda egenskaper för att passa in i 
sjukvården; medkänsla, ärlighet, rättvis 
och aktsam ses som speciellt viktigt.  

Resultatet 
analyserades 
utifrån fyra olika 
etiska teorier; 
etisk förmåga, 
deontologi 
(pliktlära), 
konsekventialis-
m, kasuistisk 
(varje situation är 
unik). 

844 
(55) 
Sjsk och 
läkare på tio 
olika 
avdelningar. 

Fyra sidor långt 
frågeformulär 
skickades slump-
mässigt till sjsk 
och läkare på 10 
olika instanser.  

Presentera och 
diskutera 
sjuksköterskors 
och läkares 
kommentarer på 
ett frågeformulär 
som handlar om 
patienters 
övergång från 
kurativ vård till 
palliativ vård.  

R. Löfmark, 
T. Nilsytun 
& I. Ågren 
Bolmsjö  
2006 
Sverige 
 

Författare 
År 
Land 

Syfte Studie 
design 
/kvalitet 

Huvudresultat Analysmetod Deltagare 
(bortfall) 

Design/ 
Intervention 

Bilaga 3. Tabell 3:1 Inkluderade artiklar 



  

K 
/(I) 
hög 

Döende patienter har en önskan att 
bibehålla självständighet och ha fortsatt 
kontroll. Palliativa sjuksköterskor 
upplever både effektiv och ineffektiv 
mellanmänsklig kommunikation, 
uppbyggandet av det terapeutiska 
förhållandet med döende patienter och i 
upprätthållandet av att kontrollera 
patientens smärta och dess plågsamma 
symptom. Patienter och sjuksköterskor 
är eniga om att de två mest viktigaste 
egenskaperna hos en palliativ sköterska 
var mellanmänsklig färdighet och 
kvalitéer såsom vänlighet, värme, 
medkänsla och genuinitet.  
 

Inehållsanalys 
med teman.  

22 sjsk 
(0) 
22 patienter 
(0) 

Fenomenologisk 
studie med djup-
intervjuer 

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
patienters och 
sjuksköterskors 
uppfattning av 
palliativ vård, 
särskilt vilken 
föreställning som 
finns om  den 
palliativa expert 
sjuksköterskan.  

Bridget 
Johnston & 
Lorraine N. 
Smith  
2006 
Scottland 
 

K 
/(I) 
hög 

Faktorer som influerar sjuksköterskans 
kommunikation med äldre patienter i 
livets slutskede är: sjuksköterskans 
förväntningar och erfarenhet av att tala 
och lyssna till äldre människor, att lära 
sig från andra kollegor som ingår i 
samma team, miljö och organisatoriska 
aspekter såsom; tid, enskildhet och 
vårdkulturen. Alla medverkande nämnde 
vikten av kommunikation med äldre 
patienter vid livets slutskede, och 
genomgående uttryckte sjuksköterskorna 
behov av fortsatt stöd.  

Ordagrann 
översättning, 
analyserades för 
att hitta likheter 
och skillnader 
mellan 
respondenterna.  

24 
(0) 
Sjsk, 
studenter & 
extra 
personal 

Focusgrupp, 
inspelade 
intervjuer. 

Syftet var att 
undersöka 
sjuksköterskans 
förväntningar 
och erfarenheter 
av att 
kommunicera 
med döende 
äldre människor 
om EOL på akut 
medicin och 
palliativ vård.  

Amanda 
Clarke & 
Helen Ross  
2006 
England 
 

Författare 
År 
Land 

Syfte Studie 
design 
/kvalitet 

Huvudresultat Analysmetod Deltagare 
(bortfall) 

Design/ 
Intervention 

Bilaga 3. Tabell 3:2 Inkluderade artiklar 



  

K 
/(I) 
hög 

Akut sjuksköterskor tar hand om döende 
patienter på rutin. Trots nyligen visad 
tonvikt på hur viktigt det är med EOL-
utbildning för sjuksköterskor så 
rapporterar sjuksköterskorna att de 
endast erbjuds blygsam träning i ämnet. 
De största hindren rapporteras vara 
rädsla för läkaren, familjen och personlig 
rädsla. Novisa sjuksköterskor rapporterar 
bristande  kommunikations skicklighet 
och avsaknad av tid/support som ett 
hinder till att vara patientens 
förespråkare. Man kunde inte finna 
någon signifikant skillnad mellan novis, 
erfaren eller expert – sjuksköterska 
gällande förmågan att vara patientens 
förespråkare.  

Innehållsanalys 
från två öppna 
frågor. Genom 
dess drogs 
slutsatser.  

317 
(0) 
Novisa och 
expert sjsk. 

Komparativ  
(jämförande) och 
deskriptiv 
design.  

Det huvudsakliga 
syftet med 
studien var att 
beskriva 
sjuksköterskans 
förmåga av att 
vara förespråkare 
till patienter i 
livets slutskede 
på akut 
avdelning.  
 

Karen S 
Thacker  
2008 
USA 
 

K 
/(I) 
hög 

Patienter i livets slutskede intar ofta en 
passiv roll och tenderar att inte engagera 
sig i viktiga beslut som ska fattas av 
flera olika skäl. Professionen måste bli 
medveten om detta problem och bör 
främja för en öppen och trygg relation 
med patienten för att kunna vara säker på 
att viktig information går fram i båda 
riktningarna. Vårdpersonalen bör lära sig 
att prioritera patientens medverkan och 
samarbete i sitt arbete.  

Deskriptiv och 
tolknings analys. 

11 
(0) 
Palliativa 
patienter 

Grounded 
Theory 
(Empirisk 
forskning har 
iakttagelser av 
verkligheten som 
den enda källan 
till kunskap). 
 

Att undersöka 
patienters 
förståelse av 
deras medverkan 
gällande deras 
vård i livets 
slutskede 
tillsammans med 
sjuksköterskan.  

A. Clover, J. 
Brown, P. 
McErlain, & 
B. 
Vandenberg  
2004 
Australien 
 

Författare 
År 
Land 

Syfte Studie 
design 
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Huvudresultat Analysmetod Deltagare 
(bortfall) 
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Intervention 

Bilaga 3. Tabell 3:3 Inkluderade artiklar 



  

K 
/(I) 
hög 

En ”god död” var huvudtemat. De 
specifika förslagen inkluderade sätt att 
hjälpa till så att döden skedde med 
värdighet och frid. Saker som hindrade 
sjuksköterskan att ge en ”god död” var 
tidsbrist, personal mönster, 
kommunikations svårigheter och 
behandlingsbeslut som baserades på 
läkarens förslag och inte på patientens 
vilja/behov. Att ge en ”god död” 
inkluderade även underlättande av att dö 
med värdighet: inte låta patienten dö 
ensam, klara av patientens smärta och 
obehag, ta reda på och sen följa 
patientens önskan om EOL-vård, 
kommunicera effektivt inom sjukvårds 
teamet.  
 

Kodning och 
sammanställning 
av svaren 
utfördes och 
jämfördes med 
hjälp av två 
forskare.  

485 
(0) 
IVA-sjsk 

Slumpmässigt 
urval, 
frågeformulär. 

Vilken 
aspekt/vård i 
EOL-vården på 
akutvårdsavdelni
ngen vill IVA-
sköterskan helst 
se ändring på?  

R.L. 
Beckstrand, 
L.C. 
Callister, & 
K.T. 
Kirchhoff  
2006 
USA 
 

K 
(II) 
medel 

Sjuksköterskan beskriver vilka 
kommunikations strategier hon/han 
använder sig av: Att ställa ledande frågor 
och inta en undersökande stil 
identifierades som en ofta använd metod 
i början. De använder en målmedveten 
teknik för att skapa en ”öppning” med ett 
mål att patienten och familjen ska känna 
att det är okej att prata om döden och 
döendeprocessen. Begreppet relation 
ansågs vara en viktig faktor i en effektiv 
kommunikation även vid det allra första 
mötet med patienten och/eller familjen.  

Analyserades 
och undersökt 
hur väl svaren 
stämde in med 
tidigare modeller 
identifierade i 
litteraturen.  

Ej redovisat. 
 
sjsk 
 

Öppna frågor via 
enskilda 
intervjuer. 

Att undersöka 
sjuksköterskors 
användning av 
effektiv 
kommunikation i 
EOL- 
diskussioner 
genom 
sjuksköterskans 
individuella val 
av 
kommunikations 
strategier. 

Robyn L. 
Bushinski & 
Kathleen M. 
Cummings  
2007 
USA 
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K 
/(I) 
hög 

Beroende på erfarenhet av död baseras 
graden på hur skicklig sjuksköterskan är 
att ta kontroll över döende processen. 
Bemötandet (omhändertagandet) vid död 
på sjukhus är en stor källa till konflikter 
för sjuksköterskan. Bra och dåliga 
erfarenheter med döden beskaffades 
alltefter deras erfarenheter gällande 
känslosamma möten på deras avdelning, 
det ofattbara, men trots allt verkliga 
möten med olika sinnesstämningar som 
påverkade sjuksköterskans känslor.  

Semiotisk analys 
(Semiotik (av 
grekiska 
semeion: tecken) 
är läran som 
studerar tecken). 
Kategorisering av 
sjsk erfarenheter. 

29 
(0) 
Sjsk 

Etnografisk 
undersökning. 
(Etnografin 
baserar sig på 
den holistiska 
uppfattningen att 
olika aspekter av 
en företeelse inte 
kan förstås och 
analyseras 
oberoende av 
varandra) 
Djupintervju. 

Syftet med 
studien var att 
belysa/undersöka 
sjukhus 
sjuksköterskors 
erfarenheter av 
död och döendet.  

John 
Costello  
2006 
England 
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