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Introduktion 

Inom dagens sjukvård har sjuksköterskor ett stort ansvarsområde. Arbetet är 

självständigt och det är inte ovanligt att de blir inblandade i att fastställa 

prognoser, livsuppehållande åtgärder och andra palliativa beslut. Det krävs därför 

stor kompetens av dagens sjuksköterskor (Stanley & Zoloth-Dorfman, 2001, s. 

1034). Socialstyrelsen beskriver att när vårdens inriktning ändras från kurativ 

vård till palliativ vård, är syftet att förbättra livskvaliteten för patienter i livets 

slutskede. Att vara i livets slutskede definieras som att det inte går att bota 

sjukdomen eller förbättra prognosen, och att döden är att vänta inom en relativt 

kort tid (SOU 2000:6, s. 27).Världshälsoorganisationen, WHO har fastställt en 

definition av palliativ vård som lyder:  

 
”Palliativ vård är en aktiv helhetsvård av patienter i ett skede när 
sjukdomen inte längre svarar på kurativ (botande) behandling och när 
kontroll av smärta eller andra symtom och problem av psykologisk, 
social och existentiell art är av största vikt.” (Statens offentliga 
utredningar, SOU 2000:6, s. 21) 

 

Några av de grundregler som British Geriatrics Society har tagit fram gällande 

palliativ vård är bl.a. att patienten ska veta när döden är nära och förstå vad som 

är att vänta, att ha rätt till palliativ vård även utanför sjukhuset, att behålla 

kontrollen över vad som händer, att få behålla värdighet och integritet, att kunna 

bestämma var man ska dö, att få andliga och religiösa behov tillgodosedda, att ha 

kontroll över vem eller vilka som är närvarande den sista tiden, samt att 

patientens önskningar respekteras (URL 1).  

 

Årligen dör ca 70 000 st personer i Sverige i en av vårdpersonal förväntad död. 

Informationen till patienten om att han/hon är döende är ofta bristfällig. Beroende 

på vårdform får patienterna information från både läkare och sjuksköterska om att 

döden närmar sig, det framgår dock inte alltid av dokumentationen. Även 

dokumentationen av patientens önskemål om var man vill dö är ofta bristfällig. 

Sjukvården har till uppgift att erbjuda patienten information om att han eller hon 

är i livets slutskede, för att patienten, anhöriga och sjukvårdspersonal ska kunna 

planera för den sista tiden i livet (URL 2). Verkligheten i terminal sjukhusvård är 
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att personal ibland undviker att kommunicera om svåra ämnen (Morrissey, 1997). 

 

I det mänskliga mötet är kommunikationen grundläggande för förståelsen mellan 

människor (Holst, Sparrman & Berglund, 2003), men för både sjuksköterskor och 

läkare kan det vara svårt att vara ärlig och att ge ett sanningsenligt besked till 

patienter, speciellt om diagnos och prognos. Sjuksköterskor som jobbar med 

palliativ vård ser det som ett etiskt bekymmer att alltid vara ärlig mot patienten 

(Morrisey, 1997). Enligt Tuckett (2004) vill de flesta patienter ha sanningsenlig 

information, även om misslyckade behandlingar och en väntad död. Under senare 

tid har attityden bland läkare och sjusköterskor ändrats till en mer öppen och ärlig 

kommunikation med patienten. Att alltid säga sanningen till patienten är för 

många en självklarhet, men det finns även argument som talar emot det, t.ex. när 

patienten själv ber om att inte få besked (Tuckett, 2004).  

 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagens (1982:763) andra paragraf ska vården” bygga 

på respekt för patientens självbestämmande och integritet” samt ” främja goda 

kontakter mellan  patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen”. Det står vidare 

att ”Patienten skall ges individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd 

och om de metoder för undersökning, vård och behandling som finns. Om 

information inte kan lämnas till patienten skall den istället lämnas till en 

närstående till patienten.” (Hälso- och sjukvårdslag 1982:763) 

 

Tidigare i historien fick patienter inte veta att de var i ett palliativt tillstånd, det 

ansågs då som felbehandling att informera patienten om detta. Då man inte trodde 

att patienten skulle klara av ett sådant besked, hittade man många undanflykter 

för att undvika ämnet (Hanratty & Higginson, 1997, s. 24). Numera är det en 

grundläggande del i det palliativa arbetet att även ge dåliga besked till patienter.  I 

många situationer kan det dock vara moraliskt svårt att säga sanningen (Stanley & 

Zoloth-Dorfman, 2001, s. 1036). Morrissey (1997) beskriver, att då en patient har 

fått ett negativt besked från en läkare, är det ofta sjuksköterskan som får ta hand 

om de känslomässiga reaktioner och den förvirring som kan uppstå hos patienten 

och dess anhöriga. Läkare förväntas ge ”dåliga besked” till patienter, men i 

verkligheten är många patienter inte nöjda med hur läkare kommunicerar. 

Patienter vill ha god kommunikation, inte teknisk expertis (Morrissey, 1997). 
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Det är viktigt att ta reda på hur mycket patienten vill veta om sitt tillstånd, eller 

om patienten till och med föredrar att slippa höra sanningen. Informationen bör 

därför anpassas efter patientens sjukdomsinsikt (Faulkner & Maguire, 1999, s.70). 

För att sjuksköterskor ska bli bättre på att ge negativa besked till patienter måste 

de öka sin kompetens inom kommunikation och därmed också sin självsäkerhet 

(Mystakidou, Tsilika, Parpa, Katsouda & Vlahos, 2005). Människor som dör på 

sjukhus är ofta ensamma, känner sig obekväma och tar emot medicinsk vård de 

inte vill ha (Stanley & Zoloth-Dorfman, 2001, s. 1033).  

 

För att kunna förbättra vården till patienter som är svårt sjuka eller döende, är det 

även viktigt att öka förståelsen för hur sjuksköterskor upplever att kommunicera 

med patienter i livets slutskede. Föreliggande arbete uppmärksammar faktorer 

som kan förbättra kommunikationen och relationen mellan sjuksköterska och 

patient. 

Syfte 

Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att kommunicera med 

patienter som är svårt sjuka och/eller befinner sig i livets slutskede.  

Frågeställningar 

- Hur förhåller sig sjuksköterskor till att ge ärlig information om patienters 

tillstånd? 

- Vilka faktorer påverkar kommunikationen mellan sjuksköterskor och svårt sjuka 

och/eller döende patienter? 

Metod 

Föreliggande arbete är en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Syftet med en 

litteraturstudie är att beskriva kunskapsläget inom ett visst område, eller att 

motivera till att en empirisk studie görs (Forsberg & Wengström, 2003, s.25). 

Litteratursökning 

Datainsamlingen baserades på litteratursökning via databaserna PubMed, Cinahl 

och Blackwell Synergy, då dessa databaser anses mest lämpade eftersom ämnet 
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för uppsatsen är omvårdnad. Lämpliga sökord letades i form av MeSH-termer i 

SweMed+ och motsvarande headings söktes i Cinahl. Även manuella sökningar 

har gjorts utifrån referenslistor i andra publikationer vilket resulterade i en artikel. 

Sökorden som användes i olika kombinationer var: nursing, nurs*, nurses, 

palliative, palliative care, information, experiences, cancer, communication, 

ethic*, truth-telling, dying, patients, disclosure, health personnel, end-of-life, truth 

disclosure, terminal, attitude*, ethical och perceptions (se tabell 1).  

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökning  
 
Datum Databas  Sökord Avgräns-

ningar 
Antal  
träffar 

För-
kastade 

Ut-
valda 

Använda i resultatet 

071211 
 
 
 
 

Cinahl Palliative care 
Nurses 
experiences 
Cancer  
Communi-
cation 

- 6 *(3) 
**(2) 

1 Dunne et al., 
2004 

080128 PubMed Nursing 
Ethic* 
Cancer 
Information 
Telling  
Truth 

Abstract 
English 
All adult 
19+years 
Nursing 
journals 

1  1 Kuuppelomäki & 
Lauri, 1998 

080129 PubMed Nurs* 
Truth 
disclosure 
Attitudes 
Palliative 

Abstract 
English 
All adult 
19+ 
years 

13 *(9) 
**(3) 
***(1) 

  

080206 PubMed Truth-telling 
Information 
Communi-
cation 
Nurs* 

Abstract 
English 
 

14 *(3) 
**(9) 
***(1)  

1 Sullivan et al, 
2001 
 

PubMed Nurses 
Information 
Disclosure 
Cancer 

Abstract 
English 
All adult 
19+ 
years 

21 * (11) 
** (5) 
***(1) 

4 Georgaki et al, 
2002 
Kendall, 2006 
Volker et al.,2004 
Dunniece & 
Slevin, 2000 

080214 
 

PubMed Palliative care 
Nurs* 
Cancer 
Perceptions 

- 5 *(3) 2 Levorato et al., 
2001 
Georges et al., 
2002 

080215 Cinahl Dying 
Nurses 
Experiences 
Communi-
cation 

Peer 
reviewed 

17 *(7) 
**(6) 

4 Costello, 2001 
Costello, 2006 
Johnston & 
Smith, 2005 
Wallerstedt & 
Andershed, 2007 

080220 
 

PubMed Communi-
cation 
Death 

Abstract 
English 
All adult 

4 *(2) 
**(1) 

1 Trovo de Araujo, 
2004 
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Dying-patient 
care 
Nurses 

19+ 
years 

080220 Black- 
well 
synergy 

Manuell 
sökning 

   1 Clarke & Ross, 
2006 

* Antal förkastade artiklar efter läsning av titel 
** Antal förkastade artiklar efter läsning av abstrakt 
*** Antal förkastade artiklar efter kvalitetsbedömning 
 

Urval 

Inklusionskriterierna för sökningen var att artiklarna skulle vara ur 

sjuksköterskeperspektiv, innehålla abstrakt, vara skrivna på engelska eller 

svenska. Artiklarna skulle även vara relevanta för studiens syfte. De artiklar som 

innehöll studier om sjuksköterskor som arbetar med barn exkluderades. För att 

inte begränsa resultatet valdes både artiklar med kvalitativa och kvantitativa 

studier ut. Träffar som hade en titel som överensstämde med studiens syfte valdes 

ut, och därefter lästes abstraktet. Utifrån abstraktet gjordes ett första urval av de 

artiklar som skulle granskas mer grundligt. Kvaliteten på artiklarna värderades 

enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall (se bilaga 1), vilket gjorde att 

alla artiklar fick likvärdig bedömning. Bedömningsmallen innehöll en punkt om 

patienter med lungcancerdiagnos. Denna punkt har bortsetts från eftersom den 

inte överensstämde med vårt syfte. Poängen i bedömningsskalan räknades om, så 

att maxpoängen blev 45. Artiklarna klassificerades som grad I, grad II, eller grad 

III, dvs. av hög, medelhög eller låg kvalitet. De artiklar som bedömdes vara av låg 

kvalitet dvs. grad III valdes bort. Slutligen återstod 15 vetenskapliga artiklar, tolv 

av dem innehöll kvalitativa studier, och tre innehöll kvantitativa studier (se bilaga 

2). Vissa författare finns med i fler än en artikel, men eftersom de tar upp olika 

ämnen blir inte dessa åsikter av mer betydelse än någon annan författares.  

Analys 

Litteraturen analyserades med innehållsanalys, inspirerad av Graneheim och 

Lundmans (2004) beskrivning av manifest innehållsanalys med kvalitativ ansats, 

vilket innebär att på ett systematiskt och stegvis sätt klassificera data för att 

underlätta identifikation av mönster eller teman (Graneheim & Lundman, 2004). 

Artiklarna genomlästes ett flertal gånger för att få en känsla för helheten, och 
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meningsenheter som svarade mot studiens syfte och frågeställningar togs ut och 

översattes till svenska. Från de kvantitativa artiklarna togs meningsenheter ut ur 

löptexten och analyserades med samma metod som de kvalitativa artiklarna. 

Tabellerna i dessa artiklar studerades för att se om det stämde överens med det 

som beskrevs i löptext. Meningsenheterna kondenserades sedan för att reducera 

innehållet men behålla det centrala budskapet. Varje meningsenhet försågs med en 

kod som fungerade som ett sorteringsverktyg under analysprocessen. Koderna 

bildade subkategorier som inordnades under de två frågeställningarna (se tabell 

2).  

 
Tabell 2. Exempel på innehållsanalys 
 

Meningsenhet Översättning/ 
Kondensering 

Kodning Sub- 
kategori 

Kategori 

Patients not asking 
questions of the 
doctor about their 
cancer diagnosis and 
prognosis. For the 
nurses these 
experiences were 
anger-provoking as 
they had to `pick up 
the pieces', to answer 
questions and explain 
the medical jargon to 
distressed patients.  

Patienter ställer inte 
frågor till läkaren om 
sin cancer och dess 
prognos. För sjuk- 
sköterskorna är det 
provocerande då de 
måste svara på frågor 
och förklara de 
medicinska termerna 
för att lugna patienten. 
 

Sjuksköterskor 
får förtydliga 
det läkaren sagt 
 

Sharply critical of 
the doctor, who had 
announced the 
diagnosis during a 
normal ward round 
in a loud and cold 
voice within the 
hearing of other 
patients. 

Skarp kritik riktades 
mot läkaren som hade 
meddelat diagnosen 
med en hög och kall 
röst inom höravstånd 
av andra patienter. 
 

Läkare använder 
dålig 
kommunika-
tionsteknik 
 

Samarbete 
 

Nurses on the 
medical unit 
frequently cited lack 
of time as a barrier to 
listening and talking 
to patients. 

Brist på tid var ett 
hinder för att lyssna 
och prata med 
patienter. 

Brist på tid är 
ett hinder i 
kommunika-
tionen 

Tid/ 
planering 

Faktorer som 
påverkar 
kommunika-
tionen  

 

Etiska överväganden 
Stor vikt har att lagts vid översättningen av engelskspråkiga artiklar, så att texten 

blir så korrekt som möjligt. Artiklar som inkluderades var godkända av etisk 

kommitté och/eller innehöll etiska överväganden.  
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Resultat 

 

Resultatöversikt 

 

 

Sjuksköterskors uppfattningar om att ge information 

Patienter har rätt till information 

Sjuksköterskor anser att patienter har rätt att få veta allt som har med deras 

sjukdom att göra, till exempel när sjukdomen övergått till terminalt stadium 

(Costello, 2001; Kendall, 2006; Levorato, Stiefel, Mazzocato & Bruera, 2001; 

Sullivan, Menapace & White, 2001). Det upplevs svårt att vårda en patient som 

inte är informerad om sin diagnos och det begränsar sjuksköterskans möjligheter 

att ge patienter en effektiv holistisk vård  (Clark & Ross, 2006; Kendall, 2006). 

Detta framkom extra tydligt i Costellos (2001) studie när patienter upptäckte att 

personalen undanhöll information från dem. Sjuksköterskor tror att patienternas 

livskvalitet ökar när de är välinformerade (Levorato et al., 2001; Georgaki, 

Kalaidopoulou, Liarmakopoulos & Mystakidou, 2002), samt att otillräcklig 

information kan påverka patienternas beslut om fortsatt behandling (Georges, 

Gryptdonck, Dierckx de Casterle, 2002).  

 

“We want to encourage open communication so nobody feels that you 
are hiding something from them. If patients have got specific 
questions you need the right information for them.” (Johnston & 
Smith, 2006, s. 705) 
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Det framkommer att det finns tydliga åsikter om att patienters rättigheter skulle 

komma före de anhörigas önskemål, och att kommunikation är lösningen på detta. 

Konflikter mellan personal och anhöriga resulterar i vissa fall i att patienten inte 

får någon information, då sjuksköterskor inte alltid har självförtroende eller 

auktoritet att gå emot läkares order eller anhörigas önskan. ”The patient had a 

right to know his disease, so he could have choices and plan.” (Kendall, 2006, 

s.1154). De tycker också att patienter själva ska få bestämma över hur mycket 

information de ska få, samt att läkaren har en skyldighet att informera patienten 

(Sullivan et al., 2001). I en studie gjord av Volker, Kahn och Penticuff (2004) 

upplever sjuksköterskor inom onkologi att en del patienter förnekade att de var 

döende, patienterna verkade omedvetna och undvek sanningen. Sjuksköterskor tar 

upp ämnen med patienter som kan vara svåra att tala om och föreslår möjliga val 

angående behandling. Oavsett hur dåliga besked sjuksköterskorna gav, så 

framförde de informationen på ett sätt som visade att patienterna fortfarande hade 

möjligheter, och det är en viktig del att ha kontroll (Volker el al., 2004). 

 

“I bring up topics that may be under the rug or hard to deal with. I 
acknowledge the reality that things aren’t going well and put that on 
the table.” (Volker el al., 2004, s.950) 
 

Många patienter är inte medvetna om att de har valmöjligheter eller att det finns 

beslut som måste tas, men sjuksköterskorna var ganska säkra på att deras patienter 

visste var de ville avsluta sitt liv och att många av dem föredrog att vara hemma 

omgivna av familjen (Volker el al., 2004). Sjuksköterskor tycker att ärlighet är en 

grundläggande del för en lyckad relation (Georgaki et al., 2002), de flesta 

sjuksköterskor skulle själva vilja bli informerade om de hade en livshotande 

sjukdom (Levorato et al., 2001). 

Information undanhålls 

Vissa sjuksköterskor har svårt att kommunicera med döende patienter. De 

använder sig av olika strategier för att undvika svåra ämnen, till exempel när de 

går in till en patient och utför sina praktiska arbetsuppgifter, men går ut ifrån 

rummet så fort som möjligt och hoppas att ingen frågar om något medan de är där 

inne (Dunne, Sullivan & Kernohan, 2005; Clarke & Ross, 2006). Ett annat 
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exempel kan vara när en patient frågar ”är jag döende?” eller säger att ”jag har 

inte så länge kvar att leva” (Dunne et al., 2004). 

 
“I can appreciate that not telling them (the dying patient) stops them 
from getting upset but when they are able to cope with it, it's a 
different matter and we should treat each patient as an individual.” 
(Costello, 2001, s.64) 

 

Sjuksköterskor underskattar antalet patienter som vill ha fullständig information 

angående diagnos och prognos och tror att patienten endast förväntar sig att få 

allmänna förklaringar av sina problem (Sullivan et al., 2001). De vet hur viktig 

kommunikationen med den döende patienten är, men vissa erkänner att de inte alls 

kommunicerar med patienterna, speciellt om patienterna är så dåliga att de inte 

kan svara på tilltal (Trovo de Araujo & Paes da Silva, 2004) 

 

“Yes, I think it is important, but in some cases, you see, we do not have 
to communicate because the patients are sedated, not responding to 
anything. In these cases, I don’t know what could be important about 
communication, you see? (…) As a matter of fact, I do not try any 
communication at all.” (Trovo de Araujo & Paes da Silva 2004, s.146) 

 

Dålig kommunikation mellan personal och patient har resulterat i att patienter inte 

fått tillräcklig information om sin situation, och då själva upptäckt att de har en 

obotlig sjukdom. Sjuksköterskor har en önskan om att informera patienter och 

anhöriga om patientens tillstånd, men de upplever att läkarna hindrar dem från att 

berätta sanningen för patienten, då de gjort klart för sjuksköterskorna att patienter 

inte skulle få veta något om deras terminala diagnos om de inte specifikt bad om 

denna information (Costello 2001).  

 

Faktorer som påverkar kommunikationen 

Tid och planering 

De sjuksköterskor som spenderar mycket tid tillsammans med patienten, ser 

fördelarna med att ge grundlig information, och kommunikationen sker då på en 

djupare nivå (Dunniece & Slevin, 2000; Levorato et al., 2001). Det är viktigt att 

ge besked om en diagnos vid rätt tillfälle, för att kunna kommunicera öppet med 
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patienten. Sjuksköterskan måste planera eller delegera en del av sina 

arbetsuppgifter för att kunna spendera mer tid med patienten efter information om 

en diagnos (Dunniece & Slevin, 2000). För att få till stånd en bra kommunikation 

bör man redan i planeringen av vården ta hänsyn till sociala och kulturella 

olikheter och därmed olika tänkbart väntade reaktioner hos patienten (Georgaki et 

al., 2002). Sjuksköterskor upplever att när de är ansvariga för många patienter, 

begränsar det tiden för varje patient, och det finns då endast tid till att lyssna till 

små problem (Wallerstedt & Andershed, 2007). Sjuksköterskor upplever också att 

brist på tid är ett hinder för att lyssna och prata med patienter (Clarke & Ross, 

2006; Wallerstedt & Andershed, 2007). 

 

“You need to put time aside so that patients get a chance to air any 
problems that they have no matter how rushed you are. Sometimes 
they’re frightened to say anything because they see you’re busy.” 
(Johnston & Smith, 2006, s.706) 

 

Wallerstedt och Andershed (2007) fann att sjuksköterskor behövde resurser i form 

av tid, kommunikation, samarbete och stöd för att ge palliativ vård med kvalitet 

(Wallerstedt & Andershed, 2007).  

Samarbete 

Sjuksköterskor upplever att de får förtydliga det läkaren sagt till patienten, samt 

förklara medicinska termer för patienten, då läkaren givit otydlig information 

(Clarke & Ross, 2006; Dunniece & Slevin, 2000; Sullivan et al., 2001). De 

upplever också att vissa läkare verkar osäkra i närheten av döende patienter och 

undviker att tala med dessa. ”You have to keep on nagging the doctors that they 

should talk with the patients and talk with the relatives and maybe discontinue 

treatment” (Wallerstedt & Andershed, 2007, s.36).  

 

Olika mål för vården kan leda till dålig kommunikation med patienter. 

Sjuksköterskor känner att kommunikationen med patienter i livets slutskede 

hindras av olika värderingar om döden hos läkare och sjuksköterskor. Läkare ser 

döden som ett misslyckande av den medicinska behandlingen, medan 

sjuksköterskor ser döden som en naturlig process (Clarke & Ross, 2006). Då 

läkaren inte har informerat patienterna om diagnos, känner sig sjuksköterskorna 
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obekväma i kommunikationen (Dunniece & Slevin, 2000). Sjuksköterskor 

beskriver att när personalen arbetar i ett team och mot samma mål, ger läkarna 

sällan ett svårt besked till en patient utan att först informera sjuksköterskorna, och 

tillsammans informerar de patienten om den terminala diagnosen. 

Sjuksköterskorna upplever, att om de i förväg får veta när läkarna är på väg att 

berätta en dålig nyhet för patienten, skulle de kunna ge bättre stöd till patienten 

och reducera sannolikheten för att missa viktig information (Clarke & Ross, 

2006).  

 

Brist på avskildhet är en faktor som sjuksköterskor anser påverkar 

kommunikationen till patienten på ett negativt sätt (Clarke & Ross, 2006; 

Kuuppelomäki & Lauri, 1998). Sjuksköterskor riktar skarp kritik mot läkare som 

använder sig av dålig kommunikationsteknik när de meddelar en dålig nyhet för 

patienten (Dunniece & Slevin, 2000; Kuuppelomäki & Lauri, 1998). 

Sjuksköterskor känner då empati med patienten och uttrycker ilska, otillräcklighet 

och hjälplöshet (Dunniece & Slevin, 2000).  

Verbal och icke-verbal kommunikation 

Vid omvårdnad av svårt sjuka och döende patienter anser sjuksköterskor att det är 

viktigt att använda sig av både verbal kommunikation och icke verbal 

kommunikation, såsom att hålla patienten i handen och att vara vid sidan av 

sängen (Dunniece & Slevin, 2000; Trovo de Araujo & Paes da Silva, 2004). En 

del sjuksköterskor ser kommunikation som endast utbyte av ord, men även när de 

inte pratar så kommunicerar de genom kroppsspråket, exempelvis genom 

ögonkast eller att man är närvarande eller frånvarande. Sjuksköterskorna var 

själva inte medvetna om att de använde någon speciell kommunikationsteknik till 

döende patienter (Trovo de Araujo & Paes da Silva, 2004).  

 

Sjuksköterskor tycker att psykologiska aspekter av vården, speciellt 

kommunikation, är viktigare än att se till de fysiska aspekterna inom palliativ vård 

(Johnston & Smith, 2006; Trovo de Araujo & Paes da Silva, 2004). För att göra 

vården i livets slutskede så stressfri som möjligt ser sjuksköterskor till att religiösa 

behov tillgodoses samt att patienten är psykiskt och fysiskt bekväm. Det är även 

viktigt att se till att patienten får reda ut familjeangelägenheter (Costello, 2006). 
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“It is necessary to make sure that dying patients are well cared for 
physically, but we (nurses on the ward) try to also make sure that we 
spend time talking to patients and meeting their psychological needs 
as this is very important too.” Costello, 2001, s.63) 

 

Sjuksköterskor ger ofta tydlig och noggrann information men misslyckas med att 

ta tillräcklig hänsyn till patienters känslor (Georges et al., 2002). Sjuksköterskor 

känner sig oförberedda att kommunicera med patienter om psykologiska 

angelägenheter inför döden och undviker därför all kontakt utom den fysiska. De 

upplever också att det är väldigt viktigt att prata med patienten i syfte att få 

patienten att känna sig lugn och bekväm samt fri från smärta (Trovo de Araujo & 

Paes da Silva, 2004).  

Träning i kommunikation 

Sjuksköterskor tycker att det är svårt att föra en öppen konversation med patienter 

gällande deras sjukdom eller en förväntad död på grund av att de inte fått 

tillräcklig träning i kommunikation (Clarke & Ross, 2006; Georgaki et al., 2002; 

Trovo de Araujo & Paes da Silva, 2004). Sjuksköterskor utvecklar sin 

kommunikation genom att observera mer erfarna kollegor. Det hjälper dem att 

svara mer känslomässigt på människors bekymmer och angelägenheter. ”You 

learn to play it by ear, with experience, you gain a sense that the patient wants to 

talk about dying.” (Clarke & Ross, 2006, s.38). 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att 

kommunicera med patienter som är svårt sjuka eller befinner sig i livets slutskede.  

Av resultatet framkom att sjuksköterskor tycker att patienter har rätt till 

fullständig information om diagnos och prognos, men på grund av dåliga 

färdigheter i kommunikationsteknik brister kommunikationen många gånger 

mellan sjukvårdspersonal och patient, vilket kan resultera i att patienten får 

bristande information om diagnos och prognos. Kommunikationen påverkas av 
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den tid som finns tillgänglig till patienten, samarbetet mellan läkaren och 

sjuksköterskan, hur mycket träning sjuksköterskan har i kommunikation, samt 

vilka kommunikationstekniker som används. 

 

Resultatet visar att sjuksköterskor anser att patienter har rätt att få fullständig 

information om diagnos och prognos men de tycker samtidigt att det är svårt att 

kommunicera med patienter som inte är fullt informerade om sina tillstånd, vilket  

även Fallowfield, Jenkins och Beveridge (2002) kommit fram till i sin studie.  

De flesta patienter vill ha ärlig information, vilket resultat från flera studier visar 

(Fallowfield el al., 2002; Kirk, Kirk & Kristjanson 2004; Sainio & Eriksson, 

2003; Tuckett 2004, 2005). Patienter tror inte att de kommer ta skada av att få 

höra sanningen om sitt tillstånd (Fallowfield el al., 2002; Sainio & Eriksson, 

2003; Tuckett 2004, 2005).  

 

Även om de flesta patienter vill ha fullständig information, måste också hänsyn 

tas till de patienter som inte vill veta sanningen. Informationen anpassas efter 

patientens önskemål och behov (Jarrett & Payne, 1995). Flera studier beskriver att 

patienter inte vill ha information om sitt tillstånd för att de känner rädsla och 

ångest inför att inte kunna hantera situationen (Sainio & Eriksson, 2003; Tuckett, 

2004; Wang, Chen, Chen & Huang, 2004). Att en del patienter inte vill ha 

information om sitt tillstånd kanske kan bero på att de är i ett tidigt stadium av 

sjukdomen. Mystakidou et al., (2005) menar att de patienter som är i ett mer 

framskridet stadium av sjukdomen har ett större behov av information. Patienter 

har olika sätt att handskas med det faktum att de har en livshotande sjukdom. De 

har olika stora krav på hur mycket information de vill ha och i vilken grad de vill 

medverka angående val av behandling (Mystakidou et al., 2005). En del patienter 

vill inte ha djupa och känslomässiga samtal med sjuksköterskan (Jarrett & Payne, 

1995). Patienter har ett behov av att behålla hoppet (Kirk et al., 2004), vilket 

kanske kan vara en av anledningarna till att en del patienter inte vill veta 

sanningen om sin prognos. Att patienter inte vill ha känslomässiga samtal får inte 

bli en anledning till att underlåta information till patienten.  

 

Sjuksköterskan ställs inför en svår situation vid vård av en patient som har en 

palliativ diagnos, men som inte vill ta till sig att de faktiskt är döende. Hur ska 
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sjuksköterskan kunna ge god vård när patienten inte är fullständigt informerad om 

sin situation? Sjusköterskor kan ha svårt att kommunicera med döende eller svårt 

sjuka patienter, antingen för att de inte vet vad de ska svara på patienternas frågor 

om döden, eller att läkarna hindrar dem. Detta resulterar i att informationen till 

patienten brister. Det är en balansgång för sjuksköterskor att ge så pass mycket 

information som de anser att patienten är i behov av, utan att gå emot patientens 

vilja om att inte bli informerad. Tuckett (2005) menar att sjuksköterskor inte 

inbjuder patienter till att ställa frågor, och detta kan bero på att de är oförmögna 

eller inte har tillåtelse att informera patienten (Tuckett, 2005). Obehag inför att 

kommunicera om döden eller andra känsliga ämnen kan leda till att sjuksköterskor 

ignorerar patienters frågor, byter samtalsämne eller ger onödigt detaljerad 

information för att få kontroll över en samtalssituation och ser till att patienterna 

inte börjar tala om ämnen som är känslomässigt laddade (Wilkinson, 1991). Om 

ämnet skulle uppmärksammas mer under utbildningen, skulle det  möjligtvis 

avdramatiseras, och obehaget inför att kommunicera om döden skulle minska. 

 

Enligt Mystakidou, Parpa, Tsilika, Katsouda och Vlahos (2004) tror 

sjuksköterskor att detaljerad information kan få patienten att känna förtvivlan, 

besvikelse samt att de isolerar sig, medan Sainio och Eriksson (2003) menar att 

information hjälper patienter att hantera sina rädslor och de känner därmed 

trygghet och förstår sin situation bättre. Patienter upplever också att de vill ha 

information för att kunna delta aktivt i vården och kunna planera inför framtiden 

(Sainio & Eriksson, 2003). Om patienten får information eller inte kan därför 

påverkas av vilka föreställningar sjuksköterskan har.  

 

Det finns även behov av förbättrad kommunikation sjuksköterskor emellan, och 

det bör finnas tydliga riktlinjer och rutiner för hur man ska agera då patienten får 

besked om exempelvis en obotlig sjukdom. En mer tydlig ansvarsfördelning 

mellan läkare och sjuksköterskor angående vem som ger information till patienten 

borde finnas. Eftersom det ofta är sjuksköterskor som har den dagliga kontakten 

med patienter, borde läkarna alltid ta med sig en sjuksköterska då de ger ett svårt 

besked till patienter. Många missförstånd skulle då kunna undvikas och både 

sjuksköterskor och patienter skulle känna sig mer trygga. Sjuksköterskor vet då 

precis vilken information som givits och kan förklara för patienten utifrån dennes 
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förutsättningar. 

 

Sjuksköterskor upplever brist på tid när de vårdar många palliativa patienter 

samtidigt, och att det är en av faktorerna som försvårar kommunikationen mellan 

sjuksköterska och patient (Jarrett & Payne, 1995). I Kirks et al., (2004) studie om 

patienter som vårdas palliativt samt deras anhöriga och vad de vill bli informerade 

om, visar resultatet att patienter vill att sjukvårdpersonal tar sig tid när de ger 

information så att både patienten och anhöriga förstår (Kirk et al., 2004). När 

sjuksköterskor har mycket att göra, prioriterar många sjuksköterskor att utföra de 

praktiska arbetsuppgifterna i första hand, och de patienter som har behov av att 

prata hamnar mellan stolarna. Att exempelvis vänta med att ge en injektion eller 

hänga ett dropp kan ge större konsekvenser, i vart fall kortsiktiga, än att inte 

samtala med en patient om döden, även om detta är minst lika viktigt. Att avsätta 

mer tid till samtal med patienterna kan vara svårt för sjuksköterskor att själva 

påverka, på grund av att det är mycket att göra på avdelningen, vilket kan vara 

relaterat till brist på personal.  

 

Resultatet visade att sjuksköterskor ofta får förtydliga för patienten det som 

läkaren redan har informerat om. Fallowfield et al., (2002) beskriver att läkare 

ibland använder sig av ett svårt språk med facktermer vilket patienter kan ha svårt 

att förstå. Det uppstår missuppfattningar mellan vad läkaren tror sig informerat 

om och det som patienten egentligen har uppfattat (Fallowfield et al., 2002). 

Svårigheter i kommunikationen mellan sjukvårdspersonal och patienter kan 

orsaka förvirring och patienter kan få minskat förtroende för personalen 

(Mystakidou el al., 2004), då patienter exempelvis kan uppfatta det som att 

personalen inte ser dem eller att deras behov inte tillgodoses. Det är viktigt att den 

information man givit till patienten dokumenteras i omvårdnadsjournalen så att 

övrig personal vet hur pass informerad patienten är. Detta kan bidra till att 

onödiga missförstånd undviks. 

 

Patienter tycker att en av de viktigaste egenskaperna hos vårdpersonal är att kunna 

ge den information om sjukdom och behandling som patienten behöver veta med 

ett förståeligt språk (Tuckett, 2005). Förr var det mer vanligt att det endast var 

läkaren som gav dåliga besked, men nuförtiden är sjuksköterskan mer involverad 
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när beskedet ska ges. Detta gör att det ställs allt högre krav på sjuksköterskor och 

deras färdigheter i att framföra ett svårt besked till patienten.  

 

När patienter och deras anhöriga har fått ett svårt besked, är det viktigt som 

sjuksköterska att ta sig tid och sitta ner efter att läkaren har lämnat dem och reda 

ut tankar och frågor som kan ha uppstått under samtalet. Enligt Morrisey (1997) 

upplever anhöriga att när de och patienten fått ett dåligt besked, svarar läkaren 

inte på alla följdfrågor. Det kan bero på att läkare ofta har bråttom, och inte alltid 

har känsla för de behov som patienter och anhöriga har (Morrisey, 1997).  

 

Det framkommer att sjuksköterskor kan ha svårt att kommunicera med patienter 

på grund av att de har bristfällig träning i kommunikation. Detta resultat bekräftas 

av Jarret och Payne (1995) som visar att sjuksköterskor har behov av träning i 

kommunikation. Mystakidou et al., (2004) beskriver att även om det inte ingår i 

sjuksköterskans arbetsuppgifter att ge dåliga besked, så har de en viktig uppgift 

med att ge stöd till både patienten och läkaren. Att kommunicera med patienter 

om frågor som har med döden att göra kan förbättras med träning (Mystakidou et 

al., 2004). 

  

Att sjuksköterskor har bristfällig träning är inte det enda som påverkar 

kommunikationen, (Mystakidou, et al., 2004; Wilkinson, 1991) även arbetsmiljön 

på avdelningen, sjuksköterskornas personlighet och religiösa åskådningar, samt 

samhällets attityder till döden påverkar sättet som sjuksköterskor kommunicerar 

på (Mystakidou et al., 2004). Det framgår också att sjuksköterskor blir irriterade 

på läkarnas dåliga kommunikationstekniker när de kommunicerar med patienter. 

Fallowfield et al. (2002) framhåller att läkare har dålig utbildning i 

kommunikation, och att det finns ett tydligt behov att träna kommunikation både 

under och efter utbildning (Fallowfield el al., 2002; Mystakidou et al., 2005).  

 

Kommunikation är grunden för alla relationer människor emellan (Tuckett, 2005). 

Det är viktigt att sjuksköterskan ger information anpassad till patientens behov 

och framför den på ett sätt som patienten förstår. Det är även viktigt att vara 

medveten om sitt kroppsspråk för att informationen ska uppfattas på rätt sätt. 

Fallowfield et al., (2002) menar att för att patienten ska förstå budskapet i den 
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information som ges, är det inte endast den verbala kommunikationen som är 

viktig. Även den icke-verbala kommunikationen är av vikt, då informationen 

förstärks med hjälp av kroppsspråket, exempelvis via ansiktsuttryck (Fallowfield 

et al., 2002). Sjuksköterskor måste vara lyhörda och även kunna tolka patienters 

verbala och icke-verbala signaler när de kommunicerar (Holst et al., 2003). Att 

patienten exempelvis är orolig över något eller har frågor kan visa sig tydligt 

genom kroppsspråket och då bör sjuksköterskan vara lyhörd för dessa signaler och 

ta sig tid att sitta ner med patienten. Det är viktigt att sjuksköterskan har en 

naturlig inställning till döden. Holst el al., (2003) beskriver att sjuksköterskan kan 

få en bättre insikt i den döende patientens situation om han/hon har god 

självkännedom och kan tala om och se döden som en naturlig del av livet, och 

därmed kan ge patienten en bra vård. 

 

Metoddiskussion 

Det var svårt att hitta artiklar som var relevanta för uppsatsens syfte. De flesta 

artiklar beskriver hur sjuksköterskor tror att patienter upplever att vårdas 

palliativt. Sjuksköterskans egna upplevelser av kommunikationen med patienter 

som är svårt sjuka eller befinner sig i livets slutskede var sparsamt beskrivet.   

 

För litteratursökningen användes de databaser som vi var bekanta med och som 

tidigare använts. Detta kan ha begränsat sökningarna, då exempelvis inte PsycInfo 

användes. Trots detta hittades många lovande titlar och abstrakt som stämde 

överens med syftet och frågeställningarna. Dessvärre fanns inte alla att tillgå i 

fulltext via Mittuniversitetets databaser och/eller e-tidskriftssamling. På grund av 

bland annat tidsbrist beställdes inte dessa vilket kan ha begränsat resultatet.  

 

Avsikten var att inkludera artiklar där studier gjorts på sjuksköterskor som arbetar 

med svårt sjuka och/eller döende patienter. Artiklarna som valdes innehöll både 

studier om sjuksköterskor på allmänna vårdavdelningar och om sjuksköterskor 

som var specialiserade inom palliativ vård. Fokus låg inte på att studera 

skillnaderna mellan dessa grupper, utan på att få fram upplevelser av att 

kommunicera. Under sökprocessen upptäckte vi dock att många studier inom 

kommunikation har gjorts på cancerpatienter. Därför valdes att i vissa sökningar 
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använda sökordet cancer. De 15 artiklar som vi fann var granskade av etisk 

kommitté eller innehöll etiska överväganden och deltagarna i studierna deltog 

frivilligt. Kvaliteten på artiklarna bedömdes enligt Carlsson och Eiman (2003), 

vilket vi anser var en bra bedömningsmall eftersom varje del i artikeln 

poängsattes, och det framkom tydligt vilka artiklar som inte höll kvaliteten.  

Felbedömningar kan ha gjorts på grund av begränsad erfarenhet av 

kvalitetsbedömning.  

 

Denna studies styrka har varit att den utfördes av två personer som kunnat 

diskutera och resonera konstruktivt kring artiklarnas resultat och kvalitet, ett 

exempel på detta är utförandet av analysen. Under analysprocessen utfördes 

kodningen två gånger. De meningsenheter som tagits ut ur artiklarna delades upp i 

två delar. Vi tog var sin del som därefter kodades, sedan bytte vi meningsenheter 

med varandra och kodade dem igen utan att se den kod som redan fanns för 

meningsenheterna, dvs. varje meningsenhet fick två koder. Koderna jämfördes 

sedan och sammanfogades till en kod för varje meningsenhet för att på detta sätt 

få fram ett tydligare resultat, och utifrån det fick vi fram subkategorier. Studierna 

var utförda i många olika länder men visade på liknande resultat, vilket visar att 

vårt resultat kan vara tillämpbart i flera länder. Stor vikt har lagts på att översätta 

artiklarna från engelska, men vissa språkliga nyanser kan ha gått förlorade och 

tolkningar kan omedvetet ha gjorts trots att ett textnära förhållningssätt 

eftersträvats. Ett flertal citat på engelska valdes för att styrka trovärdigheten i 

resultatet. Vi har båda egna erfarenheter av möten av cancerpatienter, och därför 

kan förförståelsen ha färgat resultatet något.   

 

Slutsats 

Sjuksköterskor anser att patienter har rätt till fullständig information om diagnos 

och prognos, och att det är lättare att vårda välinformerade patienter än de som 

inte fått information om sitt tillstånd. Trots detta framkommer att patienter ibland 

inte får fullständig information, vilket kan bero på att sjuksköterskor upplever det 

svårt att kommunicera med svårt sjuka och/eller döende patienter, och använder 

sig av olika strategier för att undvika ämnet. Antalet patienter som vill ha 

fullständig information underskattas. För att förbättra kommunikationen bör 
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sjuksköterskor få mer övning i att kommunicera, lära sig tänka på kroppsspråket 

och förbättra samarbetet läkare. Sjuksköterskor upplever även att mer tid till 

patienten skulle förbättra kommunikationen. Det finns få studier som beskriver 

sjuksköterskors upplevelser av att kommunicera med patienter i ett palliativt 

skede, vilket borde uppmärksammas. Mer forskning borde därför göras inom detta 

område.  
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Översikt av valda artiklar                                 Bilaga 2 
 

Författare, 
årtal, land 

Studiens syfte Design/ 
Ansats 

Deltagare Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Clarke & Ross 
2006 
Storbritannien 

Undersöka sjuksköterskors 
perspektiv och erfarenheter i att 
lyssna och prata med döende äldre 
patienter angående frågor relaterade 
till livets slutskede. 

Kvaliativ ansats 
med 
fokusgrupper 

14 sjuksköterskor 
5 undersöterskor 
4 studenter  

Constant 
comparative 
technique 

Kommunikationen var en viktig 
del i omvårdnaden vid vård i 
livets slut. 

Grad I 

Costello 
2001 
Storbritannien 

Utforska erfarenheten av döende 
patienter och sjuksköterskors arbete 
på tre äldreboenden med fokus på 
vården till döende patienter. 

Ethnographic 
research design 

74 patienter, 
29 sjuksköterskor, 
8 läkare 

Grounded theory Terminalvård för vissa äldre 
patienter blir hindrade av oviljan 
hos sjuksköterskor och läkare till 
att bli mer öppen i deras 
kommunikation om döden. 

Grad I 

Costello 
2006 
Storbritannien  

Undersöka erfarenheten av död och 
döende hos sjuksköterskor som 
jobbar på sjukhus  

Ethnoscientific 
method 

29 sjuksköterskor Semiotic analysis Det finns behov av att förbättra 
kommunikationen med patienter 
och deras familjer angående 
diagnos och prognos. 

Grad I 

Dunne, Sullivan & 
Kernohan 
2004 
Storbritannien 

Utforska distriktsköterskors 
upplevelser av att ge palliativ vård 
till patienter med cancer och deras 
familjer. 

Fenomenologisk 
ansats 

25 st kvinnliga 
distriktsköterskor 

Colaizzi seven  
Stages of data 
analysis 

Distriktsköterskorna  
fann det utmanande man 
krävande att arbeta med 
cancerpatienter. De påverkas 
emotionellt i sitt arbete. 

Grad II 

Dunniece & 
Slevin 
2000 
Nordirland 

Beskriver sjuksköterskors 
upplevelser av att vara närvarande 
med en patient som får besked om en 
cancerdiagnos   
 
 
 
 

Fenomenologisk 
deskriptiv ansats 

6 st sjuksköterskor Colaizzi seven  
Stages of data 
analysis 

Sjuksköterskorna identifierade sig 
med patienterna, och hade delade 
känslor angående 
kommunikationen 

Grad I 



 

Författare, årtal, 
land 

Studiens syfte Design/ 
Ansats 

Deltagare Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Georgaki, 
Kalaidopoulou, 
Liarmakopoulos 
& Mystakidou 
2002 
Grekland 

Undersöka sjuksköterskors attityder 
till att tala sanning när de arbetar 
med cancerpatienter och de 
svårigheter de möter i deras dagliga 
kommunikation med dessa patienter 

Deskriptiv studie 
Enkät-
undersökning 

148 sjuksköterskor Sambandsanalys Många grekiska sjuksköterskor 
tycker att patienter ska bli 
informerade om deras tillstånd, 
men bristande utbildning i 
kommunikation är ett stort hinder 
för att leva upp till det.  

Grad II 

Georges, 
Grypdonck & 
Dierckx de 
Casterle 
2002 
Nederländerna 

Frambringa arbetssättet 
sjuksköterskor har på en palliativ 
vårdavdelning på ett akademiskt 
sjukhus för att förstå deras roll och 
öka insikten till de problem de stöter 
på. 
 

Constant 
comparative 
method 

10 sjuksköterskor Constant 
comparative 
method 

Sjuksköterskor har två 
uppfattningar om palliativ vård; 
att stäva efter en välorganiserad 
och betydelsefull inställning, 
samt att öka välmåendet hos 
patienten.   

Grad I 

Johnston & 
Smith 
2005 
UK 

Patienters och sjuksköterskors 
uppfattningar om palliativ vård, 
framförallt begreppet specialist- 
sjuksköterska 

Fenomenologisk 
ansats 

22 registrerade 
sjuksköterskor samt 
22 döende patienter 

Tematisk 
innehållsanalys 

Döende patienter vill behålla sin 
självständighet och kontroll. De 
viktigaste egenskaperna hos en 
expert- 
sjuksköterska i palliativ vård är 
bl.a. vänlighet, medkänsla. 

Grad I 

Kendall 
2006 
Australien 

Undersöka effekten av sjuksköterske-
patientrelationen i klinisk lära och 
därpå i kliniskt övande 

Fenomenologisk 
ansats 

32 sjuksköterskor  Giorgis 
analysmetod 

Att undanhålla information från 
patienter om deras cancerdiagnos 
förekommer fortfarande i Hong 
Kong. 

Grad II 

Kuuppelomäki & 
Lauri 
1998 
Finland 
 
 

Identifiera och beskriva de etiska 
dilemman som är involverade i 
vården av patienter med obotbar 
cancer. 
 

Fenomenologisk- 
hermeneutisk 

32 patienter 
13 sjuksköterskor 
13 doktorer 

Innehålls- 
analys 

Det kan vara svårt att avsluta 
kurativ behandling.  

Grad II 



 

Författare, 
Årtal, land 

Studiens syfte Design/ 
Ansats 

Deltagare Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Levorato, Stiefel, 
Mazzocato & 
Bruera 
2001 
Schweiz 

Undersöka om det finns skillnader i 
olika sätt att kommunicera med 
döende cancerpatienter och deras 
beslutstagande gällande dessa 
patienter.  
 

Deskriptiv studie 
Enkät-
undersökning 

135 sjuksköterskor 
136 läkare 

Sambandsanalys Sjuksköterskor och läkare är 
överens i frågan patientens behov 
av information gällande diagnos 
och prognos.  

Grad I 

Sullivan, 
Menapace & 
White 
2001 
USA 
 
 

Hur hanterar läkare att ge 
information till patienter om deras 
diagnos och behandling, och hur 
mycket information vill patienter 
verkligen ha? Vilken syn har 
sjuksköterskor på dessa frågor? 

Deskriptiv studie 337 patienter 
72 läkare 
66 sjuksköterskor 

Sambandsanalys Sjuksköterskor tycker att 
patienter ska bli informerade om 
deras tillstånd. Dålig träning i 
kommunikation är ett hinder för 
att uppnå detta.  

Grad II 

Trovo de Araujo 
& Paes da Silva 
2004 
Brasilien 

Utvärdera hur sjuksköterskor på en 
intensivvårdsavdelning ser på att 
kommunicera med döende patienter. 

Semi-
strukturerade 
intervjuer 

10 sjuksköterskor Qualitative 
methodology of 
content analysis 

Det är viktigt att kommunicera 
med döende patienter, men att 
deltagarna hade dåliga färdigheter 
i kommunikation och därför 
distanserades ifrån de döende 
patienterna.  

Grad II 

Volker,  
Kahn & 
Penticuff 
2004 
Texas 
 

Utforska förståelsen av preferenser 
av vuxna patienter med cancer för 
kontroll av kontexten vård i livets 
slut och utforska strategier som 
specialistsjuksköterskor inom 
onkologi använder för att stödja 
patienter i att uppnå personlig 
kontroll i livets slut. 
 
 
 

Deskriptiv, 
naturalistisk 

9 specialist-
sjuksköterskor inom 
onkologi. 

Denzins 
interpretive process 
of data analysis 

Sjuksköterskorna beskriver att 
patienterna vill behålla “vanliga” 
liv, och sin värdighet och har mål 
som de ska nå innan de dör. 
Sjuksköterskorna agerar som 
advokater för patienterna och 
påminner dem om vilka val de 
har. 

Grad II 



 

Författare, 
Årtal, land 

Studiens syfte Design/ 
Ansats 

Deltagare Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Wallerstedt & 
Andershed 
2007 
Sverige 

Beskriva sjuksköterskors 
erfarenheter av att vårda svårt sjuka 
och döende patienter utanför 
speciella palliativa vårdinrättningar. 

Fenomenologisk 
ansats 

9 sjuksköterskor Giorgis 
analysmetod 

Sjuksköterskor har höga 
ambitioner till att ge döende 
patienter och deras anhöriga hög 
kvalitet på vården. Därför behövs 
resurser som tid, förbättrad 
kommunikation och samarbete.  

Grad I 

 


