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Abstrakt 
I den palliativa vården var kommunikationen mellan patient och sjuksköterska en 
av de viktigaste aspekterna. För att öppna upp kommunikationen och kunna arbeta 
mot samma mål i vårdandet, så var det betydelsefullt för sjuksköterskan att skapa 
en god relation till patienterna. Syftet: var att belysa kommunikationen mellan 
patient och sjuksköterska i den palliativa vården. Metod: denna litteraturstudie 
inkluderade 15 artiklar, som analyserades utifrån en innehållsanalytisk metod. 
Resultat: I studien framkom tre kategorier: 1) Samtalets förutsättningar och 
möjligheter. Sjuksköterskan gav information, lyssnade aktivt och använde ett 
språk som patienterna förstod. 2) Sjuksköterskan som ledare. Sjuksköterskan gav 
praktisk hjälp, försökte finna lösningar i omvårdnaden, samordnade vårdprocesser 
och gav information till läkarna och övrig sjukvårdspersonal om patienterna. 3) 
Att våga tala om och att hantera döden. Sjuksköterskan skulle våga tala om den 
svåra diagnos som patienten stod inför och stanna med den döende ända till slutet. 
Diskussion: Sjuksköterskan skulle ha förmågan att kunna kommunicera på alla 
plan och ha förståelse när det var rätt tidpunkt för samtalen. Det krävdes 
tillgänglighet för att skapa relationer som ledde till verbal och icke verbal 
kommunikation, för att kunna uppfatta patienternas behov och mål i den palliativa 
vården. Slutsats: Sjuksköterskorna borde få mer kunskap i att kommunicera och 
att lära sig att tänka på kroppsspråket för att på så vis förbättra kommunikationen. 
 

Nyckelord: Kommunikation, litteraturstudie, palliativ vård, sjuksköterska - 

patient relationer. 
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Bakgrund 

”Döden är, liksom födelsen, en naturlig del av vårt liv. Den är också 100 

procentig, vi måste alla någon gång dö” (Kide, 1987, s. 2; Beckstrand, Callister & 

Kirchhoff, 2009). Ordet palliativ kommer från det latinska namnet pallium som 

betyder mantel eller kappa, något som skyddar och håller om. Palliativ vård är 

sådan vård som är lindrande och stödjande i det skede då en sjukdom inte längre 

kan botas och det övergripande målet är att uppnå bästa möjliga livskvalitet för 

patienten och närstående den sista tiden i livet. Tonvikten läggs på att lindra 

smärta och andra besvärande symtom, att se till hela människan såväl fysiskt, 

psykiskt, socialt och existentiellt (Rice & Betcher, 2007; Widell, 2003, s. 11-12, 

15). I etiken är det av betydelse att patient, närstående och personal vet när man 

övergår från kurativ till palliativ behandling då detta skapar trygghet för alla 

parter (Beck-Friis & Strang, 2005, s. 57; Norton, Tilden, Tolle, Nelson & 

Talamantes Eggman, 2003). Omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson menar att 

lindra lidande är att sörja för att patienten känner sig välkommen, älskad, 

bekräftad och förstådd, så att hans värdighet upprätthålls och man ger honom 

utrymme att lida och få den vård och behandling som krävs (Kirkevold, 2000, s. 

223).  

 

Det har visats i en studie att med relevant information från läkare och 

sjuksköterskor ökar förtroendet och gör det möjligt för patienter att diskutera 

behandlingar och valmöjligheter. Det ökar förståelsen av behandlingar och 

minskar ångest. Det hjälper också patienterna att acceptera sin diagnos. Det har 

konstaterats att behovet av att ha en diagnos bekräftad, ses som en prioritet över 

all annan information. Trots detta finns bevis som tyder på att patientens 

upplevelse av att få den informationen är problematisk. De upplever missnöje med 

nivån på sanningen om sin diagnos och dåligt utlämnande av tillgänglig 

information (Tobin & Begley, 2008). Sjuksköterskor kan känna en rädsla inför 

döden. De kan känna sig obekväm, uppleva hjälplöshet, känna sig otillräcklig och 

ha svårigheter att kontrollera sina känslor. Därför är det angeläget att 

sjuksköterskorna inhämtar kunskap genom till exempel relaterad litteratur och att 

tala med patienter och kollegor för att få en djupare kunskap och förståelse 

(Wong, Lee & Mok, 2001). En grundläggande del i sjuksköterskans arbete 
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handlar om kommunikation, såväl verbal som icke verbal. Professionen för 

sjuksköterskan ligger i att veta när man bör tala och när man bör vara tyst eller 

hänvisa till någon annan. För detta krävs erfarenhet, fingertoppkänsla, ödmjukhet, 

respekt och närvaro. Kommunikationen bör förstås anpassas till vad situationen 

kräver det vill säga att kunna vara ytlig, humoristisk eller existentiell (Beck-Friis 

& Strang, 2005, s. 379-380). Enligt omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee består 

sjuksköterskans viktigaste redskap av att kommunicera. Det är en ömsesidig 

process där man delar eller förmedlar tankar och känslor. Genom det kan 

sjuksköterskan hjälpa patienten att bemästra sjukdom och lidande och finna en 

mening i sin upplevelse. Hon menar även att varje människa är ”en unik, 

oersättlig individ- en varelse som bara existerar en enda gång i denna värld; lik 

men också olik varje annan person som någon gång har levat eller kommer att 

leva” (Kirkevold, 2000, s. 131, 136).  

 

Samtalet är ett möte mellan två individer. Mötet innefattar att patienten känner sig 

förstådd, sedd som individ och har fått möta vårdarens personlighet (Beck-Friis & 

Strang, 2005, s. 107; Richardson, 2002). Sjuksköterskan kan genom samtal skapa 

en god relation till den sjuke och närstående. En god relation öppnar upp 

kommunikationen mellan alla berörda och man kan då arbeta mot samma mål i 

vårdandet (Beckstrand et al. 2009; Phillips, Davidson, Ollerton, Jackson & 

Kristjanson, 2007; Widell, 2003, s. 37). Samtalet underlättar för sjuksköterskan att 

sätta sig in och förstå patienten och närståendes situation och för att få 

information. De har även under samtalet möjligheter att delge patienten och 

närstående information om vad som händer och den kunskap de behöver för att 

förstå konsekvenserna och fatta beslut (Widell, 2003, s. 37; Wong et al. 2001). 

Syftet med samtalen i livets slut kan också vara att ge patienten och närstående 

tröst och stöd och hjälpa dem att upprätthålla någon form av hopp (Widell, 2003, 

s. 37). 

 

Förmågan att kunna hoppas är något grundläggande för mänsklig växt och 

mognad. Uttrycket ”man får aldrig ta ifrån någon hoppet”, syftar nästan alltid på 

frågan om att överleva. Detta gäller från den friskes utgångspunkt. För den sjuke 

förändras hoppet med förutsättningarna. Det övergår från att bli botad till 

förhoppningen om att få vara med familjen och vänner, att få se trädgården spira 
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en gång till eller att få dö smärtfri. Hoppet är alltså det sista som lämnar oss 

(Beck-Friis & Strang, 2005, s. 18, 38; Jezewski, Meeker & Schrader, 2003). 

Ibland kan det vara nödvändigt för sjuksköterskan att bryta ned troligen 

orealistiska mål till en serie mer realistiska mindre mål för att återställa och 

bevara hoppet för patienten (Twycross, 1995, s.19).  

 

Döendet och döden är lika naturlig som födelsen, men som många upplever 

skrämmande. Döendeprocessen sker kontinuerligt runt oss, mer eller mindre vart 

än man arbetar inom vården, därför är det en oundviklig del av sjuksköterskans 

arbete (Wong et al. 2001). I den palliativa vården är kommunikationen en viktig 

del, där sjuksköterskan och patienten delar eller förmedlar tankar och känslor 

(Kirkevold, 2000, s. 136). Optimal kommunikation har identifierats av patienterna 

och deras närstående som en av de centralaste aspekterna av sjukvård vid livets 

slut (Clayton et al. 2003). 

 

 Travelbee uttrycker sig så här: 

           Varje form av sjukdom eller skada innebär ett hot mot individen själv, 

               varför den sjuka personens sätt att uppfatta sin egen sjukdom är viktigare 

               än någon vårdgivares klassificeringssystem. Vårdgivaren kan inte veta hur 

               individen upplever sin sjukdom utan att tala med vederbörande och av honom 

få höra vilken mening han själv lägger in i sitt tillstånd (Kirkevold, 2000, 
s. 132). 

 

 

Syftet 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa kommunikationen mellan patient 

och sjuksköterska i den palliativa vården. 

 

Metod 

All forskning startar med en allmän litteraturgenomgång. Syftet med en 

litteraturstudie kan vara att göra en beskrivande bakgrund som motiverar till att en 

empirisk studie görs. Det kan även vara att man vill beskriva kunskapsläget inom 

ett visst område. Det innebär att man analyserar valda studier och sällan på ett 

systematiskt sätt (Forsberg & Wengström, 2008, s. 29). Kvaliteten på artiklarna 

värderades och klassificerades noggrant utifrån SBU/SSF nr 4 (1999). I denna 

litteraturstudie används begreppet närstående i betydelsen av alla de som står 
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patienten nära vare sig de tillhör familjen, är vänner, partners eller grannar 

(Hanratty & Higginson, 1997, s. 16). 

 

Litteratursökning 

 Sökning av vetenskapliga artiklar har gjorts i databaserna Pubmed och Cinahl. De 

sökord som användes, genom MeSH- termer var: Communication, Nurse-patient 

relations och Palliative care OR Terminal care OR End of life care (jmf Forsberg 

& Wengström, 2008, s. 85-90). För att få en översikt av sökresultatet har en tabell 

gjorts (se tabell 1). Limits: English, Published in the last 10 years, All Adult 19+ 

years (Pubmed), Published 1999-2009, English, All Adult (Cinahl). 

 

 

 

 

Tabell 1. Sökord, databaser, antal träffar, lästa abstrakt och inkluderade artiklar. 

Limits  
Pubmed: Published in the last 10 years, English, All Adult 19+ years.  
Cinahl: Published 1999-2009, English, All Adult. 
* Dessa har använts när vi kombinerade de olika sökorden. 
# Lästa titlar. 
 
Datum: 090902-090904. Pubmed och Cinahl kl. 09.00-16.00. 
 

 

 

 

 

Sökord Pubmed 
antal 
träffar 

Cinahl 
antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 
Pubmed 

Lästa 
abstrakt 
Cinahl 

Inkluderade 
artiklar 
Pubmed 

Inkluderade 
artiklar 
Cinahl 

Palliative care 
OR Terminal 
care OR End of 
life care 

71878 21683 0 0 0 0 

* Palliative care 
OR Terminal 
care OR End of 
life care AND 
Communication 

1052 #514 0 152 0 3 

* Palliative care 
OR Terminal 
care OR End of 
life care AND 
Nurse-patient 
relations 

#299 #185 98 29 7 5 
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Inklusionskriterier 

Vetenskapliga artiklar som var inriktade på vuxna över 19 år och som var skrivna 

på engelska. De skulle vara publicerade mellan 1999-2009 och som fokuserade på 

kommunikationen i den palliativa vården mellan patient och sjuksköterska.  

 

Exklusionskriterier  

Vetenskapliga artiklar som inte svarade upp mot studiens syfte. Även artiklar som 

berörde barn och ungdomar under 19 år, andra språk än engelska och äldre artiklar 

som var publicerade före 1999 exkluderades. 

 
 
Bearbetning 
Bearbetning har skett enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 16 -17) i tre faser. 

 

Fas 1 

Titlarna på 998 vetenskapliga artiklar lästes igenom. När vi fann titlar som stämde 

överens med syftet lästes abstrakten. Sammanlagt lästes 279 abstrakt. Dubbletter 

och artiklar som inte stämde överens med syftet sorterades bort. Författarna fann 

att 19 artiklar var relevanta för vidare granskning och gick därför vidare till fas 2. 

 

Fas 2 

De 19 artiklarna från fas 1 lästes igenom i helhet av båda författarna. En manuell 

sökning genomfördes efter artiklarnas referenslistor, för att se om det fanns 

ytterligare intressanta studier, men inga fler artiklar tillkom, då de inte uppfyllde 

inklusionskriterierna. De 19 artiklarna granskades av båda författarna oberoende 

av varandra, ett flertal gånger och klassificerades enligt SBU:s granskningsmall 

(Hellzén, Johanson & Pejlert, 1999), för vidare information se bilaga 1. Därefter 

jämfördes resultatet av båda författarna tillsammans. De fyra artiklarna som 

exkluderades uppfyllde inte kraven för studiens syfte. De 15 artiklarna som ansågs 

vara relevanta gick vidare till fas 3 för fortsatt granskning.  

 

Fas 3 

Av de 15 artiklarna från fas 2 värderades kvaliteten enligt SBU:s kvalitetskrav, 

detta redovisas i bilaga 2. Artiklarna som inkluderades i studien bedömdes enligt 
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kvalitetskriterierna som hög (I) eller medelhög (II). De inkluderade artiklarna 

presenteras i bilaga 3 och de exkluderade artiklarna från fas 2, i bilaga 4. 

 

Analys  

I en innehållsanalys klassificeras data på ett systematiskt och stegvist sätt för att 

kunna identifiera mönster och teman. Data bryts ned i mindre enheter som kodas 

och namnges efter det innehåll de representerar. Syftet är att bringa ordning bland 

data och ge överskådlighet och systematik. Resultatet ges nu en mening eller ett 

svar som kan relateras till det ursprungliga syftet (Backman, 2009, s. 31; Forsberg 

& Wengström, 2008, s. 150; Polit & Beck, 2008, s. 517-518). ”Analysarbetet kan 

beskrivas som en rörelse från helhet till delar till en ny helhet” (Friberg, 2006 s. 

110). De vetenskapliga artiklarna lästes igenom flera gånger för att stegvist och 

systematiskt kunna klassificera data. Därefter gjordes en innehållsanalys där tre 

kategorier skapades: Samtalets förutsättningar och möjligheter, Sjuksköterskan 

som ledare och Att våga tala om och att hantera döden. För vidare information så 

visas kategorierna i bilaga 5. 

 
Etisk granskning 

I en litteraturstudie är undersökningsfältet tidigare dokumenterad kunskap. Frågor 

ställs till litteratur och inte till personer direkt. Etiska överväganden görs genom 

att inte ta med artiklar som inte har fått tillstånd av etisk kommitté. I etiken ingår 

också att redovisa alla artiklar som ingår i studien och att redovisa även sådant 

som inte stöder vår åsikt (Forsberg & Wengström, 2008, s. 77). Författarna har 

granskat publicerade artiklar från Pubmed och Cinahl som har etiskt tillstånd och 

behöver därför inte ha etiskt godkännande från Mittuniversitetet. 

 
 

Resultat 

I resultatet presenteras 15 artiklar och 14 av studierna var kvalitativa och en studie 

var kvantitativ med kvalitativa inslag. Närmare beskrivning av artiklarna 

redovisas i bilaga 3. Av de 15 studierna så bedömdes 11 vara av hög kvalitet (I) 

och fyra av medelhög kvalitet (II). De länder där studierna utfördes var Belgien, 

Brasilien, Canada, Kina, Nederländerna, Norge, Sverige, UK och USA. Vid 

analysen framkom tre kategorier, Samtalets förutsättningar och möjligheter, 
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Sjuksköterskan som ledare och Att våga tala om och att hantera döden. Vissa 

studier presenteras under flera kategorier, tabellen visas i bilaga 5. 

 

Samtalets förutsättningar och möjligheter 

Under denna kategori beskrivs samtalets förutsättningar och möjligheter mellan 

patienter och sjuksköterskor. De 12 studier som presenteras är från Belgien, 

Brasilien, Canada, Kina, Nederländerna, Norge, Sverige, UK och USA.  

 

Mok och Chiu (2004) som utförde en studie i Kina av hög kvalitet (I) ansåg att en 

av de mest betydelsefulla delarna inom palliativ vård var en bra relation mellan 

patienter och sjuksköterskor. De åtgärder som verkade utgöra grunden för en 

fungerande relation till patienterna var att vara närvarande och ge tid till att lyssna 

och att svara på patienternas behov och önskemål. Relationen till sjuksköterskorna 

gav patienterna någon att vända sig till, någon att lita på och någon som de kunde 

uttrycka sina djupare känslor inför. Genom sin relation med sjuksköterskorna, 

upplevde de sig själva som människor som betydde något. Relationen var som att 

fylla på med bränsle för patienterna och som gav dem energi. Det gav möjligheter 

att finna mening i livet och att lätta på sitt lidande. Sjuksköterskorna i studien 

upplevde att relationen med patienterna utvecklades till vänskap och att de blev en 

del av patientens familj. De fick en djupare förståelse för patienternas behov och 

lidande. 

 

I Norge utfördes en studie av Kvåle och Bondevik (2008) av hög kvalitet (I) där 

det framkom att patienterna ville känna sig trygga innan de berättade om deras 

behov för vårdpersonalen, därför var relationen viktig. Det visade sig i Hov, 

Hedelin och Athlins (2007) studie, som var från Norge av hög kvalitet (I), att det 

var viktigt för sjuksköterskan att bemöta alla patienter respektfullt som en 

medveten, vaken och unik person, att lära känna patientens personlighet och att be 

närstående berätta om patientens karaktär. 

 

Bushinski och Cummings (2007) studie från USA av medelhög kvalitet (II) 

Chapple, Ziebland och McPherson (2006) vilka utförde en studie i UK av hög 

kvalitet (I) och Desheppers et al. (2007) studie från Belgien av hög kvalitet (I) 

fann att sjuksköterskornas uppgift var att tala och lyssna på människors känslor, 
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visa förståelse och kommunicera. Detta inkluderade att man gav information och 

rådgivning, lyssnade aktivt för att se om patienten uppfattat informationen, att 

man använde ett språk som patienter och närstående förstod och att man hade rätt 

tidpunkt för samtalen. Ibland kunde patienterna uppleva att läkarna hade ont om 

tid och hade svårt att ge förstående information som därför kunde leda till 

missförstånd. Sjuksköterskorna kunde då fungera som en mellanhand, som bidrog 

med att underlätta kommunikationen mellan läkare, patienter, deras närstående 

och övrig personal. Detta kunde man även se i Iranmanesh, Häggström, Axelsson 

och Sävenstedts (2009) studie från Sverige av hög kvalitet (I), och Kvåle och 

Bondevik (2008) som utförde en studie i Norge av hög kvalitet (I). 

 

Enligt McSteen och Peden-McAlpines (2006) studie utförd i USA och klassad 

som hög kvalitet (I) så gav sjuksköterskorna information till patienter och 

närstående om sjukdomen och föreslog alternativ om behandlingar så att 

patienterna kunde ta ett eget beslut. Sjuksköterskorna guidade också patienterna 

och deras närstående genom känslomässiga och andliga funderingar som uppstod 

under övergången till livets slut. Att agera som guide för patienterna kunde ibland 

vara svårt. Det gällde för sjuksköterskorna att sätta sina egna värderingar och 

prioriteringar åt sidan och agera för att bekräfta de beslut och val som patienterna 

och de närstående tagit efter deras värderingar, prioriteringar och mål. 

 

Trovo de Araujo och Paes da Silvas (2004) studie från Brasilien av hög kvalitet (I) 

och Kvåle och Bondeviks (2008) studie fann att patienterna tyckte det var 

betydelsefullt att få information om vad sjuksköterskorna gjorde i behandlingen 

och varför. Det verkade vara en väsentlig del för att de skulle få självkänsla och 

kontroll över sitt liv. Patienternas engagemang har blivit mer accepterat i 

omvårdanden. Man har förståelse för att patienterna är experter på deras egna liv 

och rollen för sjuksköterskorna blev att förse patienterna med information och 

stöd. 

 

Enligt Bushinski och Cummings (2007) studie ansåg sjuksköterskorna att ett bra 

sätt att få en god kommunikation var att lyssna och att sitta i samma höjd för att få 

bra ögonkontakt med patienten. De ansåg även att det var viktigt att patienten fick 

hjälp med exempelvis smärtlindring innan samtalen. Viktiga redskap inom 
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kommunikationen var att upprepa informationen flera gånger och att använda sig 

av frågor. I en studie av Deshepper et al. (2007) visades det att de flesta patienter 

ville ha gradvis information i lugnt tempo, skräddarsydd efter deras 

känslomässiga reaktioner. För sjuksköterskornas del ansåg de att det var bättre att 

ta steg för steg än att berätta hela sanningen vid ett tillfälle utan några 

förberedelser eller uppföljningar.  

 

I Trovo de Araujo och Paes da Silvas (2004) studie kom de fram till att det var 

viktigt med ärlighet i sjuksköterske - patient relationen. Sjuksköterskorna skulle 

vara lyhörd för patienternas oro och de skulle försöka förstå de icke verbala 

meddelandena som patienterna försökte förmedla. Mycket av informationen blir 

kommunicerad genom kroppsspråk. Även om sjuksköterskorna inte talade med 

patienten, så kommunicerade sjuksköterskorna genom att sända ut icke verbala 

meddelanden. Det gjordes genom kroppshållning, blickar, frånvaro eller närvaro 

och sättet de hanterade och rörde patienten under omvårdnaden. Beröring är en 

stor del i vårdandet av den döende patienten. I Hovs et al. (2007) studie beskrev 

de hur sjuksköterskorna använde sig av beröring för att minska stressen för 

patienterna och för att återupprätta den sensoriska balansen. Detta gjordes genom 

att bekräfta kroppens gränser med hjälp av taktilmassage, så att patienten kunde 

känna vart kroppen började och slutade. Beröringen var kombinerad med ett 

lättare samtal. Sjuksköterskorna använde sina händer på olika vis. Ibland användes 

händerna för att palpera patientens kropp för att bedöma deras tillstånd och ibland 

användes de för att trösta. 

 

Georges, Grypdonck och Dierckx De Casterles (2002) studie av medelhög kvalitet 

(II) utförd i Nederländerna, Iranmanesh et al. (2009) och Trovo de Araujo och 

Paes da Silvas (2004) studier fann att sjuksköterskan inte alltid behövde tala med 

patienten utan bara lyssna. Ibland räckte det med att sitta vid patientens sida och 

hålla en hand, det kunde ge trygghet och ett sätt för patienten att hantera sina egna 

känslor och tankar. 

 

På ett hospice i USA gjordes en studie av Kayser-Jones, Chan och Kris (2005) av 

hög kvalitet (I) där det visades att det bästa inom palliativ vård inom icke-verbal 

kommunikation var att bland annat servera god mat och dryck, lyssna till skön 
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musik och ha tillgång till en vacker trädgård. Att som sjuksköterska kunna sitta på 

sängkanten och ta en kopp te med en döende eller att ge en kram till en patient 

som var rädd. 

 

I Iranmanesh et al. (2009) och Kvåle och Bondeviks (2008) studier fann man att 

om sjuksköterskorna spenderade tid med patienterna, lyssnade och pratade om 

deras behov så gav det en läkande effekt. 

 

Enligt Dean och Gregory (2005) som utförde en studie i Canada av medelhög 

kvalitet (II) så upptäckte man att humor användes för att framhäva sociala 

funktioner, skapa och utveckla kommunikationen, öka och bevara relationer, lösa 

upp spänningar i kroppen och för att kunna hantera känslor. Humor och skratt var 

viktigt för både patienter och personal som ett sätt att kämpa med de 

omständigheter av spänning och sorg som ofta uppstod. Det skapade tillfällen av 

andrum och gav energi. Sjuksköterskorna kunde även lyssna efter dolda budskap 

som patienterna eventuellt kunde ha. Mottagligheten för humorn berodde på 

själva individen och situationen i sig. För sjuksköterskan definierades intuition 

som ett sunt förnuft, att lita på magkänslan eller en känsla av vad som var 

passande i olika situationer. Dessa faktorer var viktiga för att veta när och hur 

man skulle använda humor. Sjuksköterskan var observant på patientens olika 

humör från dag till dag, då mottagligheten av humor varierade. Det krävdes 

skicklighet och känslighet för att hitta en bra timing. Humor och skratt kunde inte 

ändra verkligheten för den döende patienten, men det kunde lysa upp de sista 

dagarna och berika relationerna i vårdandet.  

 

Sjuksköterskan som ledare 

Under denna kategori beskrivs sjuksköterskans ledande roll i omvårdnadsarbetet. 

Till detta krävs tillgänglighet, kompetens och förståelsen av kommunikationens 

betydelse. De fem studier som presenteras kommer från Brasilien, Nederländerna, 

Norge, UK och USA. 

 

I Chapple et al. (2006), Georges et al. (2002) och McSteen och Peden-McAlpines 

(2006) studierna framkom det att sjuksköterskorna gav praktisk hjälp, försökte 

inrikta sig på att finna lösningar, samordna vårdprocesser och att ge information 
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till läkarna och övrig sjukvårdspersonal om patienterna. De fanns tillgängliga och 

närvarande dygnet runt för att kunna uppfatta patienternas problem och behov och 

hade flexibiliteten att hjälpa till med vad patienten behövde. De byggde relationer 

med patienterna, skapade förtroenden, fungerade som förespråkare och 

underlättade acceptans att döden var nära. Sjuksköterskorna behandlade även 

symtom som till exempel oro och smärta för att hjälpa patienterna att hitta sig 

själva igen och fanns där när tillståndet försämrades. Vikten av att 

sjuksköterskorna hade erfarenhet av patienter gav minskad ångest för patienterna 

och gjorde det lättare för dem att uppnå acceptans för att kunna leva fullt ut till 

slutet. 

 

Chapple et al. (2006), Lorensen, Davis, Konishi och Bunch (2003), som var en 

kvantitativ studie med kvalitativa inslag, gjord i Norge av medelhög kvalitet (II), 

och Trovo de Araujo och Paes da Silva (2004) menade att syftet med den 

palliativa vården skulle vara att ge maximal hjälp och tröst. Det var en utmaning 

för sjuksköterskan att hjälpa patienten att hantera sorgeprocessen, eftersom det 

skapade känslor som pendlade från hopp till djup förtvivlan för den döende. 

Hoppet handlar nästan alltid om att överleva, men för en döende patient förändras 

situationen. Det var av stor vikt att sjuksköterskan fanns där och stöttade, så att 

hoppet istället blev att få tid att ta de beslut som behövde göras, att ta farväl av 

sina närstående och att få en smärtfri och fridfull död. 

 

Att våga tala om och att hantera döden 

Under denna kategori beskrivs sjuksköterskans och patientens möjligheter att 

våga tala om och att hantera döden. De nio studierna som presenteras är från 

Belgien, Kina, Nederländerna, Norge, Sverige, UK och USA.  

 

Bushinski och Cummings (2007), Hopkinson, Hallet och Lukers (2005) studie 

från UK av hög kvalitet (I), och Mok och Chius (2004) studie beskrev att döendet 

och döden kunde upplevas som ett svårt ämne att tala om och var därför lätt att 

undvika. Att vårda döende människor ansågs ofta vara en av de mest stressfulla 

situationer i sjuksköterskans arbete, bland annat för att tiden var begränsad för 

patienten. Det visade sig i Iranmanesh et al. (2009) studien, att sjuksköterskorna 

skulle försöka hitta en balans mellan att vara professionell och att vara nära 
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patient och närstående. De var medvetna om att de skulle möta känslomässigt 

svåra situationer i vårdandet av de döende och att det inte gick att undvikas. Det 

var väsentligt för dem att se varje patient som unik och att ha mod att finnas där. 

Sjuksköterskan skulle lyssna, vara ärlig och öppen att tala om den svåra diagnos 

som patienten stod inför och stanna med den döende ända till slutet. 

 

Enligt Goldsteen, Houtepen, Proot, Abu-Saad, Spreeuwenberg och 

Widdershovens (2006) studie, utförd i Nederländerna av hög kvalitet (I), och 

Lorensen et al. (2003), framkom att det var etiskt rätt och en skyldighet att 

informera patienten om sitt tillstånd. Att undvika att tala om döden kunde öka 

rädslan för den. Istället skulle sjuksköterskan och närstående hjälpa patienten att 

möta döden med acceptans på ett välbalanserat och lugnt sätt. Detta gav tillfälle 

för patienten att förbereda sig för den kommande döden och att prata med andra 

om den.  

 

Att ta hand om döende patienter och deras närstående gjorde att sjuksköterskorna 

ändrade sina uppfattningar om livet och accepterade att döden var en del av livet 

(Iranmanesh et al. 2009). Genom positiv feedback från patienter och närstående 

kunde sjuksköterskorna känna att de utförde ett bra arbete i vårdandet av de 

döende. De lärde sig av sina och andras erfarenheter. En sjuksköterska i studien 

berättade att hon mist sin vän i tonåren och att hon hade upplevt en tröst i att få 

vara ensam med sin döda vän en stund. Det tog hon med sig som en erfarenhet. 

Att sätta sig in i andras situationer och fundera på hur man själv skulle vilja bli 

bemött användes till hjälp. Alla har vi olika sätt för att kunna bearbeta döden och 

det skiljde sig mellan sjuksköterskorna och mellan de olika dödsfallen. Genom att 

tala med mer erfarna sjuksköterskor ändrades värderingarna och rädslan inför 

döden (Hopkinson et al. 2005). 

 

När sjuksköterskorna mötte patienter som var nära döden gavs det tillfälle att 

reflektera och utveckla innebörden av sitt eget liv. En sjuksköterska i studien 

beskrev det som att lära sig att söka efter glädje och skönhet i livet och att släppa 

taget och bli mer öppen. Sjuksköterskorna kände tillfredsställelse genom 

omvårdnaden, berikades i mötet med patienterna och deras självkänsla och 

självförtroende förbättrades (Iranmanesh et al. 2009; Mok & Chiu, 2004). I en 
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studie av Goldsteen et al. (2006) beskrev de att det var en känslomässigt svår 

situation för patienterna att inse att döden var nära. De kunde uppleva oro, 

förtvivlan eller rädsla över tanken på att bli lämnad ensam eller att dö i smärta. 

Patienterna verkade ha varierande åsikter angående att diskutera frågor kring 

döden och döendet. För vissa var det viktigt att tala om döden, då det skapade 

tillfredsställelse och vila. Andra ville inte tala om döden, eller åtminstone inte för 

länge, för mycket och inte med vem som helst. I Kvåle och Bondeviks (2008) 

studie fann man att det enligt patienterna var viktigt att vara ärlig angående deras 

sjukdomsbild, annars kunde de bli förvirrade och osäkra. Enligt Desheppers et al. 

(2007) studie framkom det att patienterna var intresserade av att få veta sitt 

tillstånd och prognos, men samtidigt ville de undvika att möta hela sanningen. I 

Goldsteens et al. (2006) studie fann man att det var väsentligt att patienten fick 

uttrycka sina tankar och känslor inför döden och dela dessa med andra, för att få 

stöd och tröst.  

 

Patienterna kunde uppleva det svårt när närstående inte ville acceptera och kunde 

tala om döden som var nära. Sjuksköterskan upplevdes som ett stort stöd, en 

utomstående som förstod och lyssnade på patienternas känslor. Sjuksköterskan 

kunde förmedla och underlätta kommunikationen mellan patienten och de 

närstående på ett språk de kunde förstå (Chapple et al. 2006). 

 

Det som ofta togs upp av patienterna handlade om deras känslor och att ta hand 

om sitt slutliga ansvar som praktiska göromål. Patienterna försökte förbereda sig 

och andra inför döden, så att närstående hade det bra efter deras bortgång 

(Goldsteen et al. 2006). 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa kommunikationen mellan patient 

och sjuksköterska i den palliativa vården. Huvudfynden i studien beskrev 

samtalets förutsättningar och möjligheter mellan patienter och sjuksköterskor. För 

att nå en bra kommunikation framkom det att patienterna ville känna sig trygga 

innan de berättade om deras behov för sjuksköterskan, därför var relationen 
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viktig. Sjuksköterskornas tillgänglighet, kompetens och förståelse av 

kommunikationens betydelse var avgörande i mötet med de döende patienterna 

och sjuksköterskorna hade en ledande roll i omvårdnadsarbetet. Vidare beskrevs 

sjuksköterskans och patientens möjligheter att våga tala om och att hantera döden, 

eftersom det är en svår situation att möta för alla parter. 

 

Resultatets första kategori beskrev samtalets förutsättningar och möjligheter 

mellan patienter och sjuksköterskor. Mok och Chiu (2004) ansåg att en bra 

relation mellan patienter och sjuksköterskor var en av de viktigaste delarna inom 

palliativ vård. Genom att sjuksköterskan skapar en god relation så känner 

patienterna sig betydelsefulla. Det skapar ett förtroende och ett öppnare 

förhållningssätt gentemot varandra, som leder till god kommunikation anser 

författarna. Detta understryks även av Hov et al. (2007).  

 

I Bushinski och Cummings (2007), Chapple et al. (2006) och Desheppers et al. 

(2007) studier belystes att sjuksköterskans arbetsuppgifter bland annat bestod i att 

ha förmågan att kunna kommunicera på alla plan och att ha förståelse för när det 

är rätt tidpunkt för samtalen. Omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee menar att 

målet för omvårdanden är att hjälpa patienten att klara av sjukdom och lidande 

och finna mening i sitt liv. För detta krävs ett terapeutiskt användande av 

kommunikationen, där sjuksköterskan använder sig utav sin egen personlighet och 

kunskap för att medverka till en förändring hos den sjuka individen. Förändringen 

är läkande om den lindrar patientens plågor (Kirkevold, 2000, s. 136-137). För att 

sjuksköterskorna ska kunna uppfatta patienternas behov och önskemål bättre så 

krävs det att de har skapat en relation med patienten och är närvarande.  

Sjuksköterskorna kan då upptäcka nyanser av förändringar som patienten visar 

och känna av när patienten är redo för samtal. Detta kan leda till god omvårdnad 

och minskat lidande, anser författarna. 

 

Genom att sjuksköterskan informerade patient och närstående om sjukdomen och 

föreslog vilka alternativ och behandlingar som fanns så kunde patienten fatta egna 

beslut (McSteen & Peden-McAlpine, 2006). Vi anser att det är av vikt att 

patienten har möjligheter att bestämma över sitt eget liv, men att patienten kan 

behöva tala med någon professionell för att få råd och stöd i de känslomässiga och 
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existentiella funderingarna som kan uppkomma. Sjuksköterskorna kan ta hjälp av 

andra yrkesgrupper som till exempel präster och diakonissor. 

 

För att patienterna skulle känna självkänsla och få kontroll över sitt liv så var det 

betydelsefullt att sjuksköterskorna informerade patienterna om vilka behandlingar 

som skulle göras och varför (Trovo de Araujo & Paes da Silva, 2004). Vi anser att 

patienterna är experter på sitt eget liv och måste få vara delaktig i behandlingar 

och beslutstaganden. Patienterna är mer insatta i vården idag genom att Internet 

finns tillgängligt. Det kan innebära att patienterna ifrågasätter mer och ställer 

högre krav på sjukvården än tidigare och därför måste patienterna få den 

information som behövs av sjuksköterskan, som måste hålla sig uppdaterad i ny 

forskning. 

 

Författarna anser att patienterna kan uppleva det som att sjuksköterskorna ger mer 

tid och uppmärksamhet om de sätter sig i samma höjd som patienten och har 

ögonkontakt. Står man, kan det upplevas som att man är på väg och inte har tid för 

samtal. Om patienten upplever att sjuksköterskan är stressad kanske patienten inte 

vill besvära med att ställa frågor och visa att de behöver någon som finns där. 

Patienten kan känna sig i underläge i mötet med sjukvården, därför måste 

sjuksköterskan ge tid till att lyssna, så att patienten känner sig bekräftad (jmf 

Bushinski och Cummings, 2007; Desheppers et al. 2007). 

 

Information blir ofta kommunicerad genom kroppsspråket (Trovo de Araujo & 

Paes da Silva, 2004). Sjuksköterskorna måste vara uppmärksamma på vad 

patienten förmedlar med sitt kroppsspråk och genom att kunna läsa av patienten 

kan åtgärder vidtas snabbare. Det är svårt att ljuga med sitt kroppsspråk och 

sjuksköterskorna måste tänka på hur de förhåller sig till patienterna. Det går inte 

att säga en sak och förmedla något annat med kroppen. 

  

Det har visats i flera studier att det ibland räcker med att bara finnas där, att 

lyssna, hålla en hand och att tillbringa tid med patienterna (Georges et al. 2002; 

Iranmanesh et al., 2009; Kayser-Jones et al. 2005; Kvåle & Bondevik, 2008; 

Trovo de Araujo & Paes da Silva, 2004). Författarna känner sig oroliga inför de 

nedskärningar av personal som sker idag. Det behövs tid för att kunna skapa en 
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relation, ett förtroende, att delge information och svara på frågor som patienten 

ställer. Hur ska tiden räcka till med att bara finnas där för patienten, som är så 

viktigt. Risken är att sjuksköterskorna känner sig stressade och otillräckliga när de 

har så många ansvarsfulla arbetsuppgifter. Tid till vårdandet behövs och till det 

behövs personal (jmf Jezewski et al. 2003). 

 

Humor och skratt var betydelsefullt för både patienter och personal för att skapa 

och utveckla kommunikation (Dean & Gregory, 2005). Relationen mellan patient 

och sjuksköterska kan förbättras genom humor. Gemensamma skratt gör att 

människor kommer varandra närmare och stärker känslan av närhet, värme, 

vänskap och tillhörighet. Humorn är en effektiv kommunikationsväg, där 

sjuksköterskorna har möjligheten att förmedla en känsla av att bry sig och visa 

omsorg om patienten, anser författarna. I Olsson, Backe och Sörensen (2003, s. 

64, 171-172) kan man läsa att humor ökar patientens kapacitet och motivation att 

återfå hälsa. Skratt skapar energi som leder till en helande kraft och förmågan att 

ta emot och dela känslor ökar. Humorn har avdramatiserade effekter, får personer 

mer mottagliga för information och ökade patienternas välbefinnande, genom att 

känslor av ångest och frustration minskade. 

  

Resultatdelens andra kategori beskrev sjuksköterskan som ledare. Till detta 

behövs tillgänglighet, kompetens och förståelsen av kommunikationens betydelse 

i omvårdnaden. Sjuksköterskan måste vara tillgänglig för att skapa relationer som 

leder till verbal och icke verbal kommunikation, för att kunna uppfatta 

patienternas behov och förändringar. Kompetens får man genom utbildning, men 

reell kompetens anser författarna är något som växer med tiden, genom att man 

utvecklas och får erfarenhet inom sitt område. När reell kompetens och 

erfarenheten ökat känner sjuksköterskan sig tryggare i vad man talar om och vad 

som ska göras, man kan även ge förklaringar till andra människor på ett bättre sätt 

och ge alternativ. Detta poängterar även Chapple et al. (2006); Georges et al. 

(2002); McSteen och McAlpine (2006) i sina studier. 

 

För att kunna ge maximal tröst och hjälp i den palliativa vården får man inte ta 

ifrån någon hoppet (Chapple et al. 2006; Lorensen et al. 2003; Trovo de Araujo & 

Paes da Silva, 2004). Författarna anser att hoppet och positiva känslor har stor 
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betydelse för människors välbefinnande och är något som vi alla behöver för vår 

hälsa och lycka. Det är något som är en verklig grund och till stor nytta. Det är 

tryggt, säkert och ger människor en bättre livskvalitet. Om hoppet är det sista som 

lämnar en döende patient, så är det väsentligt att sjuksköterskorna är medvetna om 

det och kan stödja patienten och närstående så att de kan ta tillvara på stunden här 

och nu och leva njutningsfullt för dagen. 

 

Resultatets tredje kategori beskrev sjuksköterskans och patientens möjligheter att 

våga tala om och att hantera döden. Bushinski och Cummings (2007), Hopkinson 

et al. (2005) och Mok och Chiu (2004) beskrev att döden och döendet kunde 

upplevas som ett svårt ämne att tala om. Författarna tror att det kan bero på att 

sjuksköterskan kan ha en rädsla för att inte veta vad man ska säga och det innebär 

en otrygg situation för alla parter. Att ha modet att våga tala om döden är en 

väsentlig del i vården. Omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson menar att om man 

kan reflektera inåt så är det en förutsättning för insikt och förståelse (Kirkevold, 

2000, s. 223). Vi anser att det underlättar för sjuksköterskorna om de har funderat 

på- och vågat konfrontera sina egna känslor och tankar kring döden. Att lära sig 

olika sätt att hantera döden på, gör att man utvecklas i sin yrkesroll. 

Sjuksköterskan bör också reflektera över hur patient och anhöriga upplever 

bemötandet från sjuksköterskan. 

 

Det är etiskt rätt och en skyldighet att informera patienterna om sitt tillstånd 

framkom det i Goldsteen et al. (2006) och Lorensen et al. (2003) studier. För att 

patienten ska kunna förbereda sig inför den kommande döden anser vi att 

sanningen ska berättas. Patienten har då möjlighet att omprioritera händelser i 

livet som är viktiga här och nu och att de har möjlighet att få hoppas om mer tid 

med nära och kära. 

 

Iranmanesh et al. (2009) belyste att sjuksköterskorna fick en annan syn på livet 

genom att vårda döende patienter. Vi tror att om man arbetar med döende 

patienter så får man insikt i att livet kan ta slut fortare än man kan ana och att det 

därför är viktigt att reflektera över vad som är väsentligt för en själv och vad man 

vill. Livet kan vara för kort för att slösa bort på negativt tänkande utan man bör 

istället se sina möjligheter och försöka fånga dem. 
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I Goldsteens et al. (2006) studie, tog de upp att patienterna kunde ha varierande 

åsikter angående att tala om döden och döendet. Författarna anser att vi alla är 

olika och vissa av oss har lättare att tala om döden än andra. Sjuksköterskan måste 

därför se till den enskilde patienten och försöka få dem att möta sanningen i sin 

egen takt. Samtidigt är det viktigt att understryka att patienten inte bara har rätt att 

veta utan även rätt att inte vilja veta sanningen.  

 

Chapple et al. (2006) och Goldsteen et al. (2006) menade att sjuksköterskan var 

ett stort stöd så att patient och närstående kunde hantera sina känslor bättre och att 

patienten kunde göra ett bra avslut av sitt liv. I den palliativa vården måste 

sjuksköterskorna ha en helhetssyn. De ska bland annat vara lyhörda, stöttande och 

finnas till hands för både patient och närstående.  

 

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att belysa kommunikationen mellan patient och 

sjuksköterska i den palliativa vården. Metoden som användes var en 

litteraturstudie. Artikelsökningen gjordes med Mesh-termer och i databaserna 

PubMed och Cinahl, för att de är relevanta för omvårdnadsforskning. Majoriteten 

av artiklarna som användes till litteraturstudien, kom från västerländsk kultur som 

författarna anser positivt, då det är troligt att kunskapen i litteraturstudien skulle 

kunna användas inom svensk sjukvård. De inkluderade artiklarna innehöll studier 

om både sjuksköterskor som var specialiserade inom palliativ vård och om 

sjuksköterskor på allmänna vårdavdelningar. Artiklarna var publicerade under de 

senaste tio åren, för att få den senaste forskningen, vilket utgör en styrka för 

studien. Författarna upplevde att artiklarna gav bra information om vad 

sjuksköterskorna upplevde vara viktigt gällande kommunikationen inom den 

palliativa vården. Alla artiklarna var på engelska och stor vikt har lagts på att 

översätta dem från engelska till svenska. Eftersom engelska inte är författarnas 

modersmål så kan vissa språkliga nyanser gått förlorade och tolkningar kan 

omedvetet ha gjorts, trots att ett textnära förhållningssätt eftersträvats. I resultatet 

presenterades 15 artiklar och 14 av artiklarna var kvalitativa och en var kvantitativ 

med kvalitativa inslag. Kvalitativa studier ger innehållsrik information angående 

erfarenheter och upplevelser, men deltagarantalet är ofta begränsat och eftersom 

författarna använt mestadels kvalitativa studier bör vår litteraturstudie inte 
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generaliseras. Det fanns en god överensstämmelse mellan de kvalitativa studierna, 

vilket styrker trovärdigheten i artiklarna. Författarna läste de vetenskapliga 

artiklarna flera gånger var för sig för att inte påverkas av varandra och för att 

risken för feltolkning skulle minska. Därefter gjordes en innehållsanalys där tre 

kategorier framträdde. Artiklarna förekommer i fler än en kategori. 

Litteraturstudiens styrka har varit att den utfördes av två personer som kunnat 

resonera och diskutera konstruktivt kring artiklarnas resultat. På grund av 

begränsad erfarenhet av kvalitetsbedömning kan felbedömningar ha gjorts.  

 

Slutsats 

Vi människor lever längre i dag vilket gör att den palliativa vården kommer att få 

en alltmer framträdande roll i framtiden. Det kommer att krävas större beredskap 

för att möta dessa patienter. Det är framförallt viktigt att sjuksköterskan bearbetar 

sin egen inställning till döden för att på så vis kunna möta patientens behov och 

mål på bästa sätt. Sjuksköterskorna bör få mer kunskap i att kommunicera och att 

lära sig att tänka på kroppsspråket för att förbättra kommunikationen. I 

utbildningsplanen för sjuksköterskor bör ett större utrymme ges med fokus på 

kommunikationen till patienter i livets slutskede. Det är av stor betydelse att det 

råder ett tillåtande arbetsklimat på arbetsplatserna så att alla förstår vikten av att 

ge tid för att kommunicera med den döende patienten. Det är viktigt att 

sjuksköterskorna är delaktig i kommunikationen mellan läkare och patient så att 

de kan vara ärlig i kommunikationen med patienten och mod att finnas där i den 

känslomässigt svåra situationen. Humor och skratt är viktigt för både patienter och 

personal i den palliativa vården. Den används för att framhäva sociala funktioner, 

skapa och utveckla kommunikationen, öka och bevara relationer, att lösa upp 

spänningar i kroppen och att kunna hantera känslor. Humor och skratt kan inte 

ändra verkligheten för den döende patienten, men den kan lysa upp de sista 

dagarna och det är ett sätt att kämpa med de omständigheter av spänning och sorg 

som ofta uppstår. Vår förhoppning är att sjuksköterskan ska få utbildning/kunskap 

om samtalskonsten i den palliativa vården, för att patienten ska få ett gott 

bemötande, känna trygghet, hopp och ett lindrat lidande.
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insamlandet av frivilliga 
deltagare gjordes med hjälp 
av flyers och e-mail.  
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och kommunicera. Detta inkluderade 
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& McPherson 
(2006) 
UK 
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uppfattningar om 
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palliativa vården (Macmillan 
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annat att fylla i formulär, 2 att tala 
och lyssna på människors känslor, 3 
att ge information och rådgivning, 4 
att vara den som underlättar 
kommunikationen mellan patient, 
närstående och övrig personal, 5 att 
de fanns tillgängliga dygnet runt och 
hade flexibiliteten att hjälpa till med 
vad patienten behövde. 
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Dean & Gregory 
(2005) 
Canada 
 

Att ta reda på vad som var bra 
med humor i den palliativa 
vården. 
 

Kvalitativ metod med 
observationer av 6 
sjuksköterskors arbete med 
patienter och deras 
närstående. Dessutom 
gjordes  semistrukturerade 
intervjuer med 11 
sjuksköterskor, 2 läkare, 1 
socialarbetare och 1 
sjukgymnast. 
Intervjuerna spelades in på 
band och skrevs ned 
ordagrant. 
 

N=21 Etnografisk 
metod. 

Humor användes för att skapa 
kommunikation, relationer, att lösa 
upp spänningar i kroppen och att 
kunna hantera känslor. 

K II 

Deschepper  
et al. 
(2008) 
Belgien 

Att beskriva vad både döende 
patienter och deras vårdare 
ansåg om att tala sanning om 
diagnosen och att ta reda på 
vilka hinder som kunde uppstå 
för ett fullt informationsutbyte. 

En tvådelad kvalitativ studie 
då 17 cancer patienter blev 
intervjuade. 29 vårdare 
delades in i tre 
fokusgrupper. 
Intervjuerna spelades in på 
band och skrevs ned 
ordagrant. 

N=46 Grounded 
theory. 

De flesta patienter ville ha gradvis 
information i lugnt tempo, 
skräddarsydd efter deras 
känslomässiga reaktioner. För 
sjuksköterskornas del ansåg de att det 
var bättre att ta steg för steg än att 
berätta hela sanningen vid ett tillfälle 
utan några förberedelser eller 
uppföljningar. Både patienter och 
sjuksköterskor ansåg att läkarna hade 
ont om tid och hade svårt att ge 
förstående information som då kunde 
leda till missförstånd. 
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Georges, 
Grypdonck & 
Dierckx De 
Casterle 
(2002) 
Nederländerna 

Att få veta hur sjuksköterskor 
som arbetar inom palliativ vård 
på ett universitetssjukhus såg på 
sin yrkesroll och hur de fick 
förståelse för de problem och 
behov patienterna hade. 

Kvalitativ metod då data var 
insamlad genom 
deltagarobservationer och 
semistrukturerade 
intervjuer, som skrevs ned 
ordagrant. 

N=10 Grounded 
theory. 

Två huvudsakliga uppfattningar har 
framkommit av sjuksköterskorna i 
denna studie. Det första var att 
försöka inrikta sig på att finna 
lösningar, att samordna 
vårdprocesser och att ge information 
till läkarna och övrig 
sjukvårdspersonal om patienterna. 
Den andra var att vara tillgänglig och 
närvarande för att kunna uppfatta 
patienternas problem och behov. 
 

K II 

Goldsteen et al. 
(2006) 
Nederländerna 
 

Att få en insikt i hur döende 
patienter beskrev sin 
döendeprocess och deras syn på 
hur de bör agera innan döendet. 
 

Kvalitativ metod med 
patienter där man beräknade 
hade mindre tid än tre 
månader kvar att leva, 
intervjuades om sina 
erfarenheter inför döden. 
Intervjuerna spelades in på 
band och skrevs sedan ned 
ordagrant. 

N=13 Hermeneutisk 
metod. 

5 kategorier: 1 patienters 
medvetenhet och acceptans att döden 
var nära, 2 öppen kommunikation 
med personer som lyssnade och 
förstod, 3 att leva sitt liv ända till 
slutet, 4 att de tog hand om sitt 
slutliga ansvar, till exempel praktiska 
göromål och att de såg till att 
närstående hade det bra efter sin död, 
5 att de på ett lämpligt sätt hanterade 
sina känslor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K I 



 

  

Hopkinson, Hallet 
& Luker 
(2005) 
UK 

Att ta reda på hur 
nyutexaminerade sjuksköterskor 
hanterade att vårda döende 
människor på en akutavdelning. 

Kvalitativ metod med 
ostrukturerad intervjuer som 
spelades in på band och 
skrevs sedan ned ordagrant. 

N=28 Fenomenologisk 
metod. 

Sjuksköterskorna tog hjälp av 
kollegor vid bland annat 
beslutstaganden. Genom positiv 
feedback från patienter och 
närstående kunde de känna att de 
gjorde ett gott arbete i vårdandet av 
de döende. De lärde sig av sina och 
andras erfarenheter. Att ha ett 
professionellt bemötande genom att 
kontrollera känslomässigt 
engagemang. Genom att tala med 
mer erfarna sjuksköterskor ändrades 
värderingarna och rädslan inför 
döden. 
 

K I 

Hov, Hedelin & 
Athlin 
(2007) 
Norge 

Att sjuksköterskorna skulle få en 
djupare förståelse av vad god 
omvårdnad var för  patienter i 
livets slut på en 
intensivvårdsavdelning. 

Kvalitativ metod med 
ostrukturerade 
gruppintervjuer. Deltagarna 
delades in i två grupper (sju 
i varje grupp), inspirerad av 
fokusgrupp metoden. 
Intervjuerna spelades in på 
band och skrevs ned 
ordagrant. 
 

N=14 
 

Fenomenologisk 
metod. 

Resultatet visade att god omvårdnad 
av patienter berodde på: kontinuitet, 
kunskap, kompetens och samarbete, 
men även kommunikation och 
personlig omvårdnad var 
inkluderade. 

K I 

Iranmanesh, 
Häggström, 
Axelsson & 
Sävenstedt 
(2009) 
Sverige 

Att ta reda på varför det var bra 
att sjuksköterskorna hade 
erfarenhet av att vårda döende 
patienter. 

Kvalitativ metod med 
djupintervjuer med 
sjuksköterskor, som 
spelades in på band och 
skrevs ned ordagrant. 

N=8 Hermeneutisk- 
fenomenologisk 
metod. 

Sjuksköterskan såg till den enskilde 
patienten och dennes närstående och 
lyssnade in deras behov. Genom 
deras erfarenheter av närhet och 
feedback de fått av patienterna 
genom åren, motiverades de till att 
vårda döende personer och det gav 
personlig styrka, självkänsla och 
självförtroende. 
 

K I 



 

  

Kayser-Jones, 
Chan & Kris 
(2005) 
USA 

Att undersöka faktorer som 
påverkade välmåendet för 
palliativa patienter på ett 
hospice. 

Kvalitativ metod med 
deltagarobservationer och 
djupintervjuer gjordes med 
de döende patienterna. 

N=33 Innehållsanalys. På hospice försökte man skapa en 
hemtrevlig miljö med varma färger 
på väggarna, blommor, tavlor och 
fotografier på patienter och personal 
som tagits vid trevliga sammanhang. 
Patienten kom alltid i första hand och 
öppen kommunikation 
uppmuntrades. Personalen försökte 
att ta reda på patienternas behov och 
att uppfylla dem. 
 

K I 
 

Kvåle & Bondevik 
(2008) 
Norge 
 

Att ta reda på om cancerpatienter 
ansåg det viktigt att ha kontroll 
över sin sjukdom och att vara 
delaktig över insatserna av sina 
hälsoproblem och varför. 

Kvalitativ metod med 
djupintervjuer med 
patienterna. Intervjuerna 
skrevs ned ordagrant. 
 

N=20 
 

Fenomenologisk 
metod. 
 

Patienterna ville ha empowerment 
(bli respekterad, hörd, få ärlig 
information och att ha ett värde som 
människa). De ville även ha delat 
beslutstagande om behandlingar av 
sjukdomen. Detta gav patienterna ett 
värde, ett ökat självförtroende och en 
känsla av kontroll. 
 

K I 

Lorensen, Davis, 
Konishi & Bunch 
(2003) 
Norge 

Att ta reda på vad norska och 
danska sjuksköterskor ansåg i de 
etiska frågorna om att ge eller 
undanhålla information om 
patienternas svåra situation på 
ett hospice. 

Kvantitativ metod med 
inslag av kvalitativ metod  i 
ett  tvådelat frågeformulär. 
Forced-choice questions och 
open-ended responses. 

N=106 
 

Kvantitativ: 
beskrivande 
statistik där ett 
dataprogram har 
använts för att få 
fram teman. 

Alla deltagarna i studien ansåg det 
vara etiskt rätt att berätta för de 
döende patienterna om deras 
situation. 
Att berätta sanningen om en diagnos 
ansågs inte som slutet utan som en 
början på det etiska rättigheterna. Det 
gav hospicesjuksköterskorna, 
patienterna och deras familjer en 
central mening, som att ta de beslut 
som behövde göras och att ta farväl 
av sina närstående. 
 
 
 

R II 
K II 



 

  

McSteen & Peden-
McAlpine 
(2006) 
USA 
 

Att kartlägga och belysa 
specialistsjuksköterskornas 
viktigaste arbetsuppgifter 
gentemot döende patienter då de 
agerade som förespråkare i etiskt 
svåra vårdsituationer. 

Kvalitativ metod  med 
djupintervjuer som spelades 
in på band och skrevs ned 
ordagrant. 

N=7 Hermeneutisk- 
fenomenologisk 
metod. 

Sjuksköterskorna agerade som guide 
vid övergången till livets slut, som 
kontaktperson mellan 
sjukvårdsteamet och familjen och för 
att informera patient och familj om 
sjukdomen. 
 
 

K I 
 

Mok & Chiu 
(2004) 
Kina 

Att ta reda på relationen mellan 
sjuksköterska och patient inom 
palliativ vård. 

Kvalitativ metod med 
djupintervjuer med både 
patienter med obotlig cancer 
och sjuksköterskor. 
Intervjuerna spelades in på 
band och skrevs ned 
ordagrant. 
 

N=20 
 
Sjuksköterskor: 10  
Patienter: 10 

Hermeneutisk- 
fenomenologisk 
metod. 

Sjuksköterskan skapade en relation 
genom tillit, blev en del av familjen, 
gav styrka vid övergången mellan liv 
och döendet och försökte att svara 
upp till behov och mål. 

K I 

Trovo de Araujo & 
Paes da Silva 
(2004) 
Brasilien 

Att ta reda på om sjuksköterskor 
ansåg att det var viktigt med 
kommunikation i  vårdandet av 
döende patienter och varför. 

Kvalitativ metod med 
semistrukturerade intervjuer 
med sjuksköteskor, som 
spelades in på band och 
skrevs ned ordagrant. 

N=10 Innehållsanalys. Sjuksköterskan ansåg att det var 
viktigt med kommunikation med de 
döende patienterna för att kunna 
identifera individuella behov från 
varje patient. De ansåg även att det 
kunde vara svårt ibland, då 
patienterna var medvetslösa. Det 
framkom också att de använde sig av 
icke-verbal kommunikation och att 
det var minst lika viktigt att bara 
finnas där och hålla patientens hand. 
 
 

K I 

 
 
 



 

 
 
Bilaga 4 Exkluderade artiklar 

 

Författarnas namn Artikelns titel Motivering till 
exkludering 

Emanuell, E.J., Fairclough, 
D.L., Wolfe, P., & 
Emanuel, L.L. 
(2004) 

Talking With Terminal Ill 
Patients and Their Caregivers 
About Death, Dying, and 
Bereavement 

Svarar ej mot syftet 

Fallowfield, L.J., Jenkins, 
V.A., & Beveridge, H.A. 
(2002) 

Truth may hurt but deceit 
hurts more: communication in 
palliative care 
 

Svarar ej mot syftet 

Hopkinson, J.B., Hallett, 
C.E., & Luker, K.A. 
(2003) 

Caring for dying people in 
hospital 

Svarar ej mot syftet 

Li, S., & Arber, A. 
(2006) 

The Construction of Troubled 
and Credible Patients: A Story 
of Emotion Talk in Palliative 
Care Settings 

Svarar ej mot syftet 



 

Bilaga 5 Analys av huvudresultat 
 
Författare Huvudresultat Subkategori Kategori 

Bushinski & Cummings 
(2007) 
USA 
 

Sjuksköterskorna upplevde det som sin 
arbetsuppgift att visa förståelse och 
kommunicera. Detta inkluderade att man 
gav information, lyssnade aktivt för att se 
om patienten uppfattat informationen, att 
man använde ett språk som patienter och 
närstående förstod och att man hade rätt 
tidpunkt för samtalen. 

Aktivt lyssna. 
Informera. 
Kompetens. 
Språk. 

Samtalets 
förutsättningar och 
möjligheter. 
 

Chapple, Ziebland & 
McPherson 
(2006) 
UK 

5 sub.teman: 1 sjuksköterskan gav 
praktisk hjälp som innebar bland annat att 
fylla i formulär, 2 att tala och lyssna på 
människors känslor, 3 att ge information 
och rådgivning, 4 att vara den som 
underlättar kommunikationen mellan 
patient, närstående och övrig personal, 5 
att de fanns tillgängliga dygnet runt och 
hade flexibiliteten att hjälpa till med vad 
patienten behövde. 

Tillgänglighet. 
Kompetens. 
Kommunikationens 
betydelse. 
 
 
Aktivt lyssna. 
Informera. 
Kompetens. 
Språk. 
 
 
Följa med i det 
svåra. 
Kompetens. 
 

Sjuksköterskan som 
ledare. 
 
 
 
 
Samtalets 
förutsättningar och 
möjligheter. 
 
 
 
Att våga tala om och 
hantera döden. 
 

Dean & Gregory 
(2005) 
Canada 

Humor användes för att skapa 
kommunikation, relationer, att lösa upp 
spänningar i kroppen och att kunna 
hantera känslor. 

Aktivt lyssna. 
Informera. 
Kompetens. 
Språk. 
 

Samtalets 
förutsättningar och 
möjligheter. 

Deschepper et al. 
(2008) 
Belgien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De flesta patienter ville ha gradvis 
information i lugnt tempo, skräddarsydd 
efter deras känslomässiga reaktioner. För 
sjuksköterskornas del ansåg de att det var 
bättre att ta steg för steg än att berätta 
hela sanningen vid ett tillfälle utan några 
förberedelser eller uppföljningar. Både 
patienter och sjuksköterskor ansåg att 
läkarna hade ont om tid och hade svårt att 
ge förstående information som då kunde 
leda till missförstånd. 

Aktivt lyssna. 
Informera. 
Kompetens. 
Språk. 
 
 
Följa med i det 
svåra. 
Kompetens. 

Samtalets 
förutsättningar och 
möjligheter. 
 
 
 
Att våga tala om och 
hantera döden. 
 



 

  

Georges, Grypdonck & 
Dierckx De Casterle 
(2002) 
Nederländerna 

Två olika uppfattningar har framkommit 
av sjuksköterskorna i denna studie. Det 
första var att försöka inrikta sig på att 
finna lösningar, att samordna 
vårdprocesser och att ge information till 
läkarna om patienterna. Den andra var att 
vara tillgänglig och närvarande för att 
kunna uppfatta patienternas problem och 
behov. 

Tillgänglighet. 
Kompetens. 
Kommunikationens 
betydelse. 
 
 
 
Aktivt lyssna. 
Informera. 
Kompetens. 
Språk 

Sjuksköterskan som 
ledare. 
 
 
 
 
 
Samtalets 
förutsättningar och 
möjligheter. 

Goldsteen et al. 
(2006) 
Nederländerna 
 

5 kategorier: 1 patienters medvetenhet 
och acceptans att döden var nära, 2 öppen 
kommunikation med personer som 
lyssnade och förstod, 3 att leva sitt liv 
ända till slutet, 4 att de tog hand om sitt 
slutliga ansvar, till exempel praktiska 
göromål och att de såg till att närstående 
hade det bra efter sin död, 5 att de på ett 
lämpligt sätt hanterade sina känslor. 
 
 

Följa med i det 
svåra. 
Kompetens. 

Att våga tala om och 
hantera döden. 

Hopkinson, Hallet & 
Luker 
(2005) 
UK 

Sjuksköterskorna tog hjälp av kollegor 
vid bland annat beslutstaganden. Genom 
positiv feedback från patienter och 
närstående kunde de känna att de gjorde 
ett gott arbete i vårdandet av de döende. 
De lärde sig av sina och andras 
erfarenheter. Att ha ett professionellt 
bemötande genom att kontrollera 
känslomässigt engagemang. 
Genom att tala med mer erfarna 
sjuksköterskor ändrades värderingarna 
och rädslan inför döden. 

Följa med i det 
svåra. 
Kompetens. 
 
 

Att våga tala om och 
hantera döden. 

Hov, Hedelin & Athlin 
(2007) 
Norge 

Resultatet visade att god omvårdnad av 
patienter berodde på: kontinuitet, 
kunskap, kompetens och samarbete, men 
även kommunikation och personlig 
omvårdnad var inkluderade. 

Aktivt lyssna. 
Informera. 
Kompetens. 
Språk. 

Samtalets 
förutsättningar och 
möjligheter. 
 
 
 

Iranmanesh, Häggström, 
Axelsson & Sävenstedt 
(2009) 
Sverige 

Sjuksköterskan såg till den enskilde 
patienten och dennes närstående och 
lyssnade in deras behov. Genom deras 
erfarenheter av närhet och feedback de 
fått av patienterna genom åren, 
motiverades de till att vårda döende 
personer och det gav personlig styrka, 
självkänsla och självförtroende. 

Aktivt lyssna. 
Informera. 
Kompetens. 
Språk. 
 
 
Följa med i det 
svåra. 
Kompetens. 
 

Samtalets 
förutsättningar och 
möjligheter. 
 
 
 
Att våga tala om och 
hantera döden. 

Kayser-Jones, Chan & 
Kris 
(2005) 
USA 

På hospice försökte man skapa en 
hemtrevlig miljö med varma färger på 
väggarna, blommor, tavlor och fotografier 
på patienter och personal som tagits vid 
trevliga sammanhang. Patienten kom 
alltid i första hand och öppen 
kommunikation uppmuntrades. 
Personalen försökte att ta reda på 
patienternas behov och att uppfylla dem. 

Aktivt lyssna. 
Informera. 
Kompetens. 
Språk. 

Samtalets 
förutsättningar och 
möjligheter. 
 
 
 
 



 

 

Kvåle & Bondevik 
(2008) 
Norge 
 

Patienterna ville ha empowerment (bli 
respekterad, hörd, få ärlig information 
och att ha ett värde som människa). De 
ville även ha delat beslutstagande om 
behandlingar av sjukdomen. Detta gav 
patienterna ett värde, ett ökat 
självförtroende och en känsla av kontroll. 
 

Aktivt lyssna. 
Informera. 
Kompetens. 
Kontroll 
Språk. 
 
 
Följa med i det 
svåra. 
Kompetens. 

Samtalets 
förutsättningar och 
möjligheter. 
 
 
 
 
Att våga tala om och 
hantera döden. 

Lorensen, Davis, Konishi 
& Bunch 
(2003) 
Norge 

Kvantitativt: Alla deltagarna i studien 
ansåg det vara etiskt rätt att berätta för de 
döende patienterna om deras situation.  
Kvalitativt: Att berätta sanningen om en 
diagnos ansågs inte som slutet utan som 
en början på det etiska rättigheterna. Det 
gav hospicesjuksköterskorna, patienterna 
och deras närstående en central mening, 
som att ta de beslut som behövde göras 
och att ta farväl av sina närstående. 

Tillgänglighet. 
Kompetens. 
Kommunikationens 
betydelse. 
 
 
Följa med i det 
svåra. 
Kompetens. 

Sjuksköterskan som 
ledare. 
 
 
 
 
Att våga tala om och 
hantera döden. 

McSteen & Peden-
McAlpine 
(2006) 
USA 
 

Sjuksköterskorna agerade som guide vid 
övergången till livets slut, som 
kontaktperson mellan sjukvårdsteamet 
och närstående och för att informera 
patient och närstående om sjukdomen. 

Aktivt lyssna. 
Informera. 
Kompetens. 
Språk. 
 
 
Tillgänglighet. 
Kompetens. 
Kommunikationens 
betydelse. 
 

Samtalets 
förutsättningar och 
möjligheter. 
 
 
 
Sjuksköterskan som 
ledare. 

Mok & Chiu 
(2004) 
Kina 

Sjuksköterskan skapade en relation 
genom tillit, blev en del av familjen, gav 
styrka vid övergången mellan liv och 
döendet och försökte att svara upp till 
behov och mål. 

Aktivt lyssna. 
Informera. 
Kompetens. 
Språk. 
 
 
Följa med i det 
svåra. 
Kompetens. 
 

Samtalets 
förutsättningar och 
möjligheter. 
 
 
 
Att våga tala om och 
hantera döden. 
 

Trovo de Araujo & Paes 
da Silva 
(2004) 
Brasilien 

Sjuksköterskan ansåg att det var viktigt 
med kommunikation med de döende 
patienterna för att kunna identifera 
individuella behov från varje patient. De 
ansåg även att det kunde vara svårt 
ibland, då patienterna var medvetslösa. 
Det framkom också att de använde sig av 
icke-verbal kommunikation och att det 
var minst lika viktigt att bara finnas där 
och hålla patientens hand. 

Tillgänglighet. 
Kompetens. 
Kommunikationens 
betydelse. 
 
 
Aktivt lyssna. 
Informera. 
Kompetens. 
Språk. 

Sjuksköterskan som 
ledare. 
 
 
 
 
Samtalets 
förutsättningar och 
möjligheter. 
 


