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Sammanfattning 

Bakgrund:  Att arbeta som sjuksköterska i kommunens hemsjukvård innebär möten 

med patienter som har en livshotande sjukdom. I detta arbete ingår att 

samarbeta i teamet för att kunna vara tillgänglig utifrån patientens behov 

och önskemål. För uppnå detta krävs en gemensam syn på vården i livets 

slutskede inom teamet, något som kräver god kommunikation. 

 

Syfte: Syftet var att undersöka vad sjuksköterskor i palliativ vård anser bidrar till 

god kommunikation inom teamet. 

Metod: För att undersöka vad sjuksköterskor anser bidrar till god kommunikation 

inom teamet valdes en kvalitativ design. Tio sjuksköterskor intervjuades 

som arbetar i allmän palliativ vård i en kommun i Sydsverige. Materialet 

analyserades med induktiv innehållsanalys.  

Resultat: Analysen resulterade i två huvudkategorier: Samverkan i teamet och 

Planering med samtliga i teamet. Kategorin Samverkan har två 

underkategorier vilka beskriver vikten av olika möten i det dagliga arbetet 

för att erhålla råd och stöd vid vård av patienter med en livshotande 

sjukdom. Kategorin Planering har två underkategorier vilka beskriver 

vikten av samsyn och trygghet i teamet. Detta innebär till exempel att det 

var viktigt att samtliga i teamet kommunicerade med varandra för att uppnå 

samsyn kring vårdens mål i livets slutskede, något som ledde till upplevd 

trygghet i arbetet. 

Diskussion: Resultatet diskuteras i förhållande till aktuell forskning inom 

ämnesområdet med Habermas kommunikativa dialogetik som 

utgångspunkt. 

Nyckelord: Kommunikation, team, etik, palliativ vård, personcentrerad vård, 

sjuksköterska 

  



  
 
 

 

 

 

Abstract 

 

Background: Working as a nurse in the municipality's home care system involves 

meetings with patients who have a life-threatening illness. This work 

includes collaborating in the team in order to be accessible based on the 

patient's needs and wishes. To achieve this, a mutual view of care is 

required within in the team which depends on good communication. 

Aim: The purpose was to investigate what nurses in palliative care consider 

contributing to good communication within the team. 

Method: In order to investigate what nurses consider contributing to good 

communication within the team, a qualitative design was chosen. Ten 

nurses working in general palliative care in a municipality in southern 

Sweden were interviewed. The material was analyzed with inductive 

content analysis. 

Results: The analysis resulted in two main categories: Collaboration in the team 

and Planning with all of the team. The collaboration category has two 

subcategories which describe the importance of different meetings in the 

daily work team to obtain advice and support in the care of patients with a 

life-threatening illness. Category Planning has two subcategories which 

describe the importance of consensus and security in the team. This 

means, for example, that it was important for everyone in the team to 

communicate with each other in order to achieve consensus on the goals 

in the end of life care. 

Discussion: The result is discussed in relation to current research in the subject area 

with Habermas communicative dialogue ethics as the starting point. 

Keywords: Communication, team, ethics, palliative care, person centered care, nurse 
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Inledning 

Efter att ha arbetat som rådgivningssjuksköterska inom specialiserad palliativ vård i många år, 

har mitt intresse gradvis vuxit för vad som bidrar till god kommunikation inom vårdteamet 

när det gäller omvårdnad av patienter i livets slutskede. I mitt arbete möter jag många gånger 

sjuksköterskor inom den kommunala hemsjukvården som främst arbetar med allmän palliativ 

vård och det har väckt min nyfikenhet kring vad de anser bidra till god teamkommunikation. 

Palliativ vård kräver ett arbetslag med bred kompetens som ska samverka och samarbeta, 

teamet kan innefatta läkare, sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. 

 

Bakgrund 

Palliativ vård 

Ordet palliativ har sitt ursprung från latinets pallium och motsvarar mantel med symboliken 

lindrande åtgärder. Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som kännetecknas av en aktiv 

helhetsvård vars syfte är att skapa förutsättningar för livskvalitet när bot av sjukdom inte 

längre är möjligt (Beck-Friis & Strang, 2016). Palliativ vård är enligt Socialstyrelsen (2013) ” 

… hälso- och sjukvård i syfte att lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter med 

progressiv, obotlig sjukdom eller skada. Palliativ vård innebär också beaktande av fysiska, 

psykiska, sociala och existentiella behov samt ett organiserat stöd till närstående” (s.16). Detta 

motsvarar Världshälsoorganisationens (WHO) definition av palliativ vård vilken beskrivs som 

ett förhållningssätt som innebär att förbättra livskvaliteten för patient och närstående vid 

livshotande sjukdom (World Health Organisation, 2017). 

Palliativa vårdens värdegrund uttrycker vad som är viktigt och bör prioriteras, denna kan 

sammanfattas i de fyra ledorden närhet, helhet, kunskap och empati (Regionala 

Cancercentrum i samverkan, 2016). 

Palliativ vård kan delas in i tidig och sen fas där den tidiga fasen kan vara över en längre 

tid från att den sjuke erhåller besked om obotlig sjukdom. I den tidiga fasen är syftet att ge 

livsförlängande behandling och optimera livskvalitén. I den sena fasen är målet inte 

livsförlängning utan så bra livskvalitet som möjligt och förväntad överlevnad är dagar, veckor 

till månader. Övergången från tidig till sen fas brukar kallas brytpunkt till palliativ vård i 

livets slutskede och det är då viktigt att samtala med den som är sjuk och dess närstående 

utifrån deras behov och önskemål (Regionala Cancercentrum i samverkan, 2016).  

I Sverige beskrivs indelningen av palliativ vård i allmän palliativ vård och specialiserad 

vård. Den allmänna palliativa vården kan tillgodoses av personal med grundläggande 
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yrkesmässig kompetens och kunskap inom palliativ vård. Vården kan utföras på sjukhusets 

avdelningar och inom kommunala vård – och omsorgsboenden. När det gäller den 

specialiserade palliativa vården krävs personal med fördjupad kunskap och erfarenhet inom 

palliativ vård för att vårda patienter med svåra och komplexa symtom. Denna vård kan 

erbjudas på hospice, vid palliativa enheter, via palliativa hemsjukvårdsteam och palliativa 

rådgivningsteam (Regionala Cancercentrum i samverkan, 2016). Allmän palliativ vård ges 

ofta av undersköterskor under ledning av sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2006).  

 

Hörnstenar i palliativ vård 

Palliativ vård och dess synsätt bygger på fyra hörnstenar där den första hörnstenen är 

symtomlindring, dvs. att lindra plågsamma symtom utifrån fysisk, psykisk, social eller 

existentiell karaktär. Den andra hörnstenen är närståendestöd där vården erbjuder ett 

organiserat stöd för att familjen ska kunna hantera situationen under sjukdomstiden och efter 

dödsfallet. Den tredje hörnstenen är teamarbete där olika professioner gemensamt i ett 

arbetslag kompletterar varandra för att skapa trygghet och möta patientens och de närståendes 

behov och den fjärde hörnstenen är kommunikation mellan patient, närstående och 

vårdpersonal oavsett vem som ansvarar för vården (Strang, 2016).  

 

Palliativ hemsjukvård 

Socialstyrelsen definierar hemsjukvård som hälso-och sjukvård i patientens bostad eller 

motsvarande och där de medicinska insatserna ges under en sammanhängande tidsperiod 

(Socialstyrelsen, 2008, Socialstyrelsen 2018). I hemsjukvården arbetar läkare, sjuksköterskor, 

undersköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster i team runt patienten och hemsjukvården 

är bemannad dygnet runt (Socialstyrelsen, 2008). Den palliativa vårdens fyra hörnstenar är 

vägledande för vården av en döende person, vården kan ges av antingen kommunal 

hemsjukvård, primärvård eller närsjukhus. Allmän palliativ hemsjukvård utgår från 

primärvården och tas om hand av kommunen. Inom den specialiserade palliativa 

hemsjukvården, som utgår från sjukhuset, vårdas patienter med komplexa vårdbehov; 

alternativt kan kommunen vårda dessa patienter med stöd av palliativa rådgivningsteam 

(Beck- Friis, Jakobsson, 2016). Rögenes, Moen och Grovs (2013) beskrev det som viktigt att 

sjuksköterskor som vårdar patienter i livets slutskede har erforderlig kunskap om palliativ 

vård, förmåga att ge stöd och skapa trygghet. För att sjuksköterskor ska kunna samarbeta och 

kommunicera med varandra och övriga yrkesprofessioner fann författarna att det krävs en 
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organisation som kan tillhandahålla resurser och stöd (Rögenes, Moen & Grovs, 2013; 

Sarmento, Gysels, Higginson & Gomes, 2017).  

 

Personcentrerad vård 

Personcentrerad vård utgår ifrån patientens egen upplevelse av situationen samt individens 

förutsättningar, resurser och hinder. Personcentrerad vård är ett partnerskap mellan patienten, 

närstående och sjuksköterskan. Utgångspunkten är att lyssna på patientens berättelse, vilken 

tillsammans med olika undersökningar kan skapa underlag för genomförande av vården 

(GPCC centrum för personcentrad vård, 2019; Ekman & Norberg, 2013). 

Med en god död avses att livet främjas och att det blir så bra livskvalitet som möjligt ur 

den enskilde personens perspektiv. Detta kräver förutom kunskap, ett inkännande 

förhållningssätt och kreativitet vilket innebär att vården i livets slutskede är aktiv. En teoretisk 

modell för personcentrerad vård är ” De 6 S:n ” som syftar till att utifrån en helhetssyn på 

patienten vara ett stöd vid planering, dokumentation, genomförande och utvärdering av 

vården. De 6 S:n avser patientens egen självbild, sociala relationer, självbestämmande, 

symtomlindring, sammanhang och strategier i livets slutskede (Ternestedt, Österlind, Henoch 

& Andershed, 2012). Ekman et.al (2011) beskrev att när sjuksköterskor uppmuntrar patienten 

att delta vid planeringen av vården och lyssnar på patientens egen berättelse, möjliggör detta 

för god vård i livets slutskede. De fann dessutom att personcentrerad vård ökar samordning 

mellan sjuksköterska och patient gällande planering av vården, något som visade sig ge ökad 

patient- tillfredsställelse (Ekman et al., 2011). 

 

Teamarbete 

Omkring varje patient med livshotande sjukdom bör ett team struktureras utifrån patientens 

behov (Axelsson, 2016). Det palliativa teamet är ett arbetslag med olika kompetenser som 

kompletterar varandra och samverkar för att tillgodose patientens behov på bästa sätt (Strang, 

2016). För samverkan krävs samordning mellan personer genom att de är på samma plats vid 

samma tillfälle och har en gemensam uppfattning om målen. Teamarbetet kan ses som en 

samordning, som leder till samarbete mellan nödvändiga kompetenser, att alla är överens. 

Dialog utgör kärnan i teamarbetet och det är grundläggande att samtal i teamet inte är 

hierarkiska utan alla kan göra sig hörda (Carlström, Kvarnström & Sandberg, 2013). 

Thylefors, Persson och Hellström (2005) beskrev olika team i vården. Det multiprofessionella 

teamet arbetar mot ett gemensamt mål och karakteriseras av ett team där medlemmarna är 



  
 

 6  

 

specialiserade på sina uppgifter och samordningen sker från en teamledare. Det 

interprofessionella teamet uppstår när en grupp individer med gemensamt satta mål arbetar 

tillsammans, gruppen ser sig själv som ett team och har regelbundna möten för att uppnå och 

utvärdera mål. Slutligen beskrivs det transprofessionella teamet där teamets roller är 

specialiserade men kan kompletteras eller ersättas och teamledarens roll varierar med 

situationen (Thylefors et al., 2005). Oberoende av vilken typ av team som finns, är det viktigt 

för ett välfungerande teamarbete med öppen kommunikation mellan teamets medlemmar om 

rollfördelning, maktstruktur och kompetens. Teamet ska arbeta tillsammans mot ett 

gemensamt mål som är identifierat, accepterat och förstått. Hur teamet är sammansatt beror på 

ändamålet med verksamheten, men även geografiska förutsättningar och möjlighet att 

samverka med andra vårdgivare (Regionala Cancercentrum i samverkan, 2016). Ett minsta 

team kan bestå av distriktsläkare, distriktssköterska och personal från hemtjänst, som vid 

behov kan kompletteras med sjukgymnast och arbetsterapeut, samt vid behov inhämtande av 

kompetens från den specialiserade palliativa vården (Socialstyrelsen, 2013, Axelsson, 2016). 

 

Sjuksköterskans roll i palliativ vård 

Sjuksköterskan i den palliativa vården bör ha bred kunskap om såväl avancerad 

symtomlindring och medicinsk teknik, som frågor rörande livet och existensen. Positiva 

egenskaper är att vara utåtriktad, tillitsfull, insiktsfull, öppen för nya idéer, ha förmåga att 

skapa förtroendefulla relationer och en vilja att arbeta i team. Sjuksköterskan bör besitta en 

kommunikativ förmåga som innebär att tolka verbala och icke verbala signaler kopplat till 

fysiska, psykiska, sociala och existentiella dimensioner. Detta kräver förutom teoretisk 

kunskap; närvaro och lyhördhet i möte med patient och närstående. Dessutom är 

sjuksköterskan samordnande för olika palliativa vårdinsatser (Friedrichsen, 2016). 

Isaacson och Mintons (2018) beskrev vikten av att sjuksköterskan lyssnar uppmärksamt vid 

samtal, hjälper patienten att planera sitt liv och tar reda på vilken hjälp som önskas från 

sjukvården i livets slutskede. Detta bekräftas i en studie av Strang, Henoch, Danielson, 

Browall och Melin-Johansson (2014) som också framhåller betydelsen av avsatt tid för dessa 

samtal. 

 

Kommunikation  

Att kommunicera är att förmedla ett budskap vilket kan ske genom att säga något men också 

genom tystnad. Kommunikation är ett viktigt verktyg i människors samspel med varandra och 
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har stor betydelse på flera olika plan bl.a. intellektuellt, där vi kan förmedla och ta emot 

information och kunskap. Socialt gör den att vi kan få våra sociala behov tillfredsställda och 

upprätthålla relationer med familj och vänner. Slutligen psykologiskt, där vi kan uttrycka vår 

identitet och våra känslor för att få dem bekräftade. Kommunikationsprocessen kan förklaras 

enkelt med ett budskap, en sändare och en mottagare (Phillips, 2017). Ordet kommunikation 

kommer från latinets communicare som betyder att något ska bli gemensamt och delat. Detta 

innebär att vi meddelar och delar med oss av något som till exempel tankar, upplevelser, 

känslor, handlingar och värderingar (Nilsson & Waldermansson, 2016 a). Människan har två 

språk, det icke-verbala som handlar om känslor, relationer och attityder och det verbala som 

ger utrymme för att tala om det abstrakta med möjlighet att reflektera över sig själv. All 

kommunikation äger rum i såväl en fysisk och psykologisk som i en social och kulturell 

kontext, dvs. att i de sammanhang som människor samspelar inverkar detta på 

kommunikationen (Nilsson & Waldermansson, 2016 b). Om vi ska förstå hur människor 

kommunicerar med varandra är det viktigt att vi har en rik förståelse av hur människor 

uppfattar verkligheten (Jensen & Ulleberg, 2013). För att uppnå god kommunikation i ett 

team är det viktigt att lyssna och i rätt tid samspela med omgivningen (Thorèn Todoulos, 

2012). Socialstyrelsen (2013) beskriver att god kommunikation inbördes och till olika 

arbetslag kan leda till en gemensam syn på vården i livets slutskede, vilket i sin tur underlättar 

för planering, ansvarsfördelning och samverkan mellan hälso- och sjukvård och socialtjänsten 

(Socialstyrelsen, 2013). Kirk, Kirk, Kuziemsky och Wagar (2010) fann i sin studie att 

sjukvårdspersonalen upplevde kommunikationen inom teamet som ett problem. Personalen 

inom teamet kunde ha svårigheter med att erhålla information om när den sjuke blev 

försämrad till livets slutskede. Detta kunde bero på ineffektiv kommunikation i teamet, 

problem med roller inom teamet, brist på tillgängliga läkare och specialkunskaper i 

kommunikation samt tidsbrist och avsaknad av samordning mellan olika myndigheter (Kirk et 

al., 2010). Etkind, Bristowe, Bailey, Selman och Murtagh (2017) beskrev att det var viktigt 

för patienten i palliativ vård att få planera och bevara sin självständighet fram till livets slut. 

Genom att kommunicera med varandra inom teamet och beakta patientens livskvalité, sociala 

faktorer och praktisk planering av vården underlättade detta för patienten (Etkind et al., 2017). 

Coulourides, Penido och Enguidanos (2015) beskrev i likhet med Etkind et al. (2017) att 

patienterna lättare kunde finna meningsfullhet i sin tillvaro om de fick information om sin 

prognos, vilka vårdalternativ och vilken hjälp som kunde erbjudas. Higginson och Constantini 

(2002) såg att bristande kommunikation inom teamet dels försvårade den gemensamma 

planeringen av vården och dels riskerade att påverka patientens livskvalitet negativt. 
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Problemformulering 

God kommunikation med den sjuke och närstående samt inom och mellan berörda arbetslag 

är en förutsättning för god palliativ vård. Sjuksköterskan har en central roll för att 

kommunikationen fungerar i teamet så att tankar, känslor och erfarenheter kan delas. Därför 

krävs förutom kunskap om kommunikation även kunskap om teammedlemmarnas olika 

kompetenser och att teammedlemmarna har förtroende för varandra. Härigenom kan 

vårdteamet uppnå samsyn, trygghet och bra relationer. Detta leder i sin tur till förutsättningar 

för utveckling av gemensamma värderingar och beslut som gynnar ett gott omhändertagande 

av patienten i livets slutskede. Sjuksköterskan har ansvar för helheten genom att samordna 

olika professioners ansvarsområden. Detta kan många gånger vara en utmaning då det kan 

vara svårt att se andra personers perspektiv på sina respektive ansvarsområden, något som 

riskerar att äventyra samsynen. En annan utmaning kan vara att prioritera tid för regelbundet 

teamarbete där alla får komma till tals. Risker med bristande teamkommunikation kan leda till 

en osammanhängande vård och omsorg samt försämrad vård- och omsorgskvalitet för 

patienten. 

 

Syfte  

Syftet var att undersöka vad sjuksköterskor i palliativ vård anser bidrar till god 

kommunikation inom teamet. 

 

Teoretisk utgångspunkt 

För att få vägledning i studien med sjuksköterskors berättelser om bidragande faktorer till god 

kommunikation inom teamet, har Habermas (1991) diskursetik varit ett stöd. Det är 

framförallt i dialog med flera inblandade professioner i teamet där sjuksköterskan hjälper till 

att säkerhetsställa samtligas uppfattning, aspekt och synsätt som diskursetiken är särskilt 

användbar. Habermas (1991) menar att alla är likvärdiga, har rätt att bli lyssnade till och få 

medverka i dialog om frågor som rör dem. Vidare menar författaren att enighet är det 

egentliga målet för all kommunikation (Habermas, 1991).   

Habermas (1991) fokuserar på att det i enlighet med den etiska diskursen blir det viktigt att 

samtala med varandra om vilka skäl som finns för att välja olika handlingsalternativ. Genom 

gemenskap och jämbördig kommunikation kan goda lösningar i samförstånd framkomma. En 
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förutsättning för god dialog är att alla berörda är villiga att lyssna till varandras 

grundläggande idéer, argument och uppfattning. Hänsynsfullt lyssnande i diskussion runt 

etiska problem kan leda till konsensus d.v.s. en etisk enighet kommer till stånd. Under 

processen betonas vikten av den procedur som leder fram till normerna för handling. Denna 

etik kallas proceduretik vilket innebär att om de rätta procedurerna säkerhetsställs för att finna 

gemensamma riktlinjer så uppnås något som alla accepterar jämlikt. I kontexten palliativ vård 

där det handlar om liv och död är detta dock komplicerat. Habermas betonar vidare att 

öppenhet, att inte dölja något men inte heller driva igenom sin egen ståndpunkt i dialog är 

grundläggande för diskursen. Diskursetikens styrka är att den möjliggör för personer med helt 

olika uppfattningar att mötas och presentera handlingsregler som alla förstår och är överens 

om. Det är också av betydelse för denna studie att ta i beaktande det Habermas pekar på när 

det gäller vikten av att samtliga som deltar i en diskurs måste vara villiga att söka lösningar 

som flera kan godta. Diskursetik bygger således på kommunikativt handlande i samförstånd 

kring bästa möjliga lösning, där gemenskapens normer är rättvisa och solidaritet, dvs. att 

ingen motsäger sig det som är beslutat (Habermas 1991). 

 

Metod 

Design 

En kvalitativ metod med deskriptiv design bedömdes som lämpligt tillvägagångsätt för 

insamling av data och analys kring helhetsperspektiv och förståelse (Malterud, 2001, Polit & 

Beck, 2017). Eftersom arbetet avsåg att beskriva sjuksköterskors upplevelser av god 

teamkommunikation var intervjuer en lämplig metod för insamling av data. 

 

Urval 

Urvalet var ett bekvämlighetsurval (jfr Polit & Beck, 2017), där de sjuksköterskor tillfrågades 

som var tillgängliga och lämpliga utifrån syftet och arbetade inom en specifik verksamhet där 

det förväntades finnas kunskap om palliativ vård. Inklusionskriteriet var att sjuksköterskorna 

arbetade inom kommunens hemsjukvård med allmän palliativ vård. 

 

Datainsamling 

Två enhetschefer i en kommun i sydöstra Sverige med anställda sjuksköterskor fördelade på 

fem olika team kontaktades för att få tillstånd att genomföra studien (Bilaga 1). Efter muntligt 

och skriftligt samtycke från enhetscheferna erhöll författaren en lista med förslag på 
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sjuksköterskor vilka arbetade inom olika geografiska områden. Författaren kontaktade 

sjuksköterskor från listan per telefon slumpmässigt från olika områden med förfrågan om 

deltagande i studien. Samtliga sjuksköterskor som kontaktades var positiva till att delta. Sedan 

bokades tid och plats som sjuksköterskorna själva valt för intervjuer. Samtliga intervjuer 

skedde i avskilt rum i anslutning till sjuksköterskornas arbetsplatser under våren 2018. Innan 

intervjuerna informerades informanterna om syftet med studien och de fick möjlighet att ställa 

frågor kring studien och intervjusituationen.  

     Till intervjuerna användes en intervjuguide med semistrukturerade frågor utifrån studiens 

syfte, problemformulering och litteratur inom ämnet. Intervjuguiden användes som en 

riktlinje för ämnen som skulle tas upp (Malterud, 2014) och började med en allmän fråga och 

fortsatte sedan till mer specifika frågor på djupare nivå; frågor om handling, kunskap och 

känslor (Price, 2001). Alla intervjuer inleddes med bakgrundsfrågor, så som antal 

yrkesverksamma år, om de arbetade i team, hur teamet kunde se ut och vilka 

yrkesprofessioner som sjuksköterskan arbetade tillsammans med. Informanterna fick därefter 

redogöra för vilka erfarenheter de hade av god kommunikation inom vårdteamet, om vården i 

livets slutskede och vilka tankar de hade om hur vården kunde påverkas utifrån 

kommunikationen i teamet. Exempel på frågor var ” Kan du beskriva någon situation där god 

teamkommunikation möjliggjorde vården i livets slutskede? ”Exempel på följdfrågor var ”kan 

du berätta mer” och ”kan du ge exempel”. Ibland ställdes inte vissa följdfrågor eftersom den 

intervjuade redan svarat spontant. Följdfrågor som ”har jag förstått dig rätt … ” eller har du 

något mer exempel på ” användes för att intervjumaterialet skulle säkerhetsställas. Innan 

datainsamlingen påbörjades, genomfördes först en pilotintervju med en sjuksköterska som 

uppfyllde inklusionskriteriet för studien för att se om frågorna var enkla och begripliga. 

Pilotstudien inkluderades dock inte i datamaterialet eftersom den inte tillförde något 

ytterligare efter övriga intervjuer. Alla intervjuerna spelades in på en diktafon och varade 

mellan 15 och 34 minuter (Median 20 minuter).  

 

Deltagare 

Tio sjuksköterskor som arbetade inom kommunal palliativ hemsjukvård i en kommun i 

Sydsverige tackade ja till deltagande i studien, nio kvinnor och en man (Tabell 1). Samtliga 

sjuksköterskor hade tidigare erfarenhet av omvårdnad av patienter inom palliativ vård och 

arbetade i team med andra sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, 

läkare på hälsocentraler, biståndsbedömare och enhetschefer. Deras yrkeserfarenhet varierade 
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mellan fyra månader och 29 år (median 3 år). Samtliga sjuksköterskor som tillfrågades 

gällande deltagande tackade ja att delta i studien och ingen avbröt sin medverkan. 

 

Tabell 1. Beskrivning av studiens deltagare 

Sjuksköterska Antal arbetade år som 

sjuksköterska 

1 1 år och 5 månader 

2 29 år 

3 8 år 

4 2 år 

5 4 månader 

6 10 år 

7 3 år 

8 14 år 

9 5 år 

10 2 år 

 

Dataanalys 

Intervjuerna analyserades genom induktiv kvalitativ innehållsanalys enligt Elo och Kyngnäs 

(2008). Analysprocessen bestod av tre huvudfaser; förberedelse av analysen, organiseringen 

och redovisning av resultatet. Analysarbetet påbörjades genom att först lyssna igenom de 

inspelade intervjuerna, därefter transkriberades intervjuerna ordagrant. Samtliga intervjuer 

lästes igenom flera gånger efter transkribering för att få en djupare förståelse och en helhet. 

Relevanta ord och meningsenheter utifrån studiens syfte identifierades och markerades, detta 

gjordes med öppen kodning. Öppen kodning innebar att text organiserades i rubriker och där 

beskrevs alla aspekter av innehållet i texten. De olika koderna grupperades utifrån likheter 

och skillnader till olika kategorier och fick namn utifrån innehållet i den kondenserade 

meningen. När alla koder sorterats under sin kategori skapades två övergripande teman som 

blev rubriker och redovisas i resultatet. Tabell 2 illustrerar ett exempel ur analysprocessen. 
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Tabell 2. 

Meningsbärande 

enhet 

Kod Kategori Tema 

Någon gång ibland 

ringer man och ber 

om hjälp kan du 

komma in och ge en 

injektion eller något 

sådant där då kan 

man prata lite med 

varandra samtidigt 

då man ändå är där 

inne två stycken och 

så där (Intervju 1) 

 

Stöd, råd och samtal 

med kollegor 

Stöd inom teamet Samverkan 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

Författaren eftersträvade ett forskningsetiskt förhållningssätt (jfr Helsingsforsdeklarationen, 

2013). Informerat samtycke erhölls från samtliga enhetschefer. Samtliga informanter 

informerades om syftet med studien, att det var frivilligt att delta och att de kunde avbryta 

studien närhelst de ville (Bilaga 2). Samtliga sjuksköterskor gav sitt skriftliga samtycke i 

samband med intervjuerna. De fick information om konfidentialitet i studien på så sätt att 

deras namn eller namnet på kommunen där de arbetade inte skulle synas i studien. 

Informanterna fick också information om att allt datamaterial förvarades i låsbart skåp, att 

namnen kodades, att de ljudinspelade intervjuerna skulle raderas och att utskrifterna av de 

transkriberade intervjuerna skulle kasseras efter uppsatsens godkännande. Ingen 

forskningsetisk prövning behövdes eftersom inga känsliga personuppgifter behandlades (Lag 

om etikprövning av forskning som avser människor, SFS 2003: 460). 

 

Resultat 

Studiens syfte var att undersöka vad sjuksköterskor i palliativ vård ansåg bidrog till god 

kommunikation inom vårdteamet. Intervjuresultaten presenteras nedan i text i enlighet med 
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den kvalitativa innehållsanalysen. Vid analys av materialet utkristalliserades två 

huvudkategorier och fyra underkategorier, se tabell.3. 

 

Tabell 3. Huvudkategorier och underkategorier 

Samverkan i teamet Planering med samtliga i teamet 

- Kommunikationstillfällen 

- Stöd inom teamet 

- Samsyn 

- Trygghet 

 

Samverkan i teamet 

Informanterna upplevde att samverkan i teamet bidrog till god teamkommunikation, detta 

kunde ske genom att delta vid olika kommunikationstillfällen med teamet och genom att 

sjuksköterskor fanns som ett stöd inom teamet. 

 

Kommunikationstillfällen 

Enligt många sjuksköterskor var kommunikationstillfällen viktiga och de kunde ske vid 

regelbundna fysiska träffar som vid morgonmöten, veckoträffar eller månadsträffar beroende 

på om det var särskilt boende eller inom hemtjänsten. Sjuksköterskor, arbetsterapeut, 

sjukgymnast, biståndshandläggare och undersköterskor deltog alla vid dessa träffar. 

 

Där pratar man också då i hemsjukvården i hemteam. Där ses man en gång i veckan 

och diskuterar de patienter som behöver diskuteras (Informant 10). 

 

För dels har vi hemrehabiliteringsteam varje vecka där vi har med 

biståndshandläggare sjukgymnast, arbetsterapeut. Sen varje vecka är vi med på deras 

APT möten så där kan vi diskutera (Informant 2). 

 

Ett annat kommunikationstillfälle kunde vara mellan sjuksköterskor på morgonen inför 

dagens arbete berättade flera informanter. 
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Sen har vi då varje morgon också som vi träffas en halvtimme, då brukar vi prata om 

hur dagen ser ut. Vad ska vi göra idag? Behöver du hjälp? Det är ju mer sådant möte 

det vi har på morgonen (Informant 1). 

 

Ytterligare ett kommunikationstillfälle som ansågs viktigt av många informanter var 

vårdplanering med patient och närstående där alla inblandade i vården deltog. Detta var ett bra 

informationstillfälle för samtliga, speciellt i de fall där alla kunde bidra med sin kunskap om 

situationen, detta möjliggjorde dessutom en helhetssyn på patientens vård. En informant 

berättade följande: 

 

Ibland kan vi ha tidiga planeringssamtal, brytpunktsamtal. Man tänker att med en långt 

gången demens, hur tänker ni med fortsatt vård? Att man tar lite flera samtal och 

bekräftar från gång till gång. Är ni införstådd i att vad vill ni med demenssjukdomen? 

Man fångar upp och vi träffar många anhöriga här en gång i veckan ibland (Informant 

4). 

 

Fysiska personliga möten mellan sjuksköterskor och andra professioner inom teamet i 

patientens hem, på vårdavdelningar eller på hälsocentralen var exempel på andra 

kommunikationstillfällen. Dessa möten kunde vara oplanerade, planerade eller akuta. En 

informant berättade att det kunde vara viktigt att stödja hemtjänstgruppen när det ingick 

personer som talade annat språk än svenska. Vid dessa tillfällen kunde sjuksköterskor 

företrädesvis stödja och undervisa om vård i livets slutskede i patienters hem. Det framkom av 

intervjuerna att sjuksköterskor ansågs viktiga för att kommunikationen inom teamet skulle 

fungera. 

 

Det är ju hemtjänstgruppen som består av personer från olika nationaliteter och ibland 

kan det språkmässigt vara svårt att förklara sig per telefon. Jag tycker det är lättare att 

vara där på plats då kan man visa där (Informant 2). 

 

En annan informant berättade: 
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Ja men när det gäller som baspersonal på boendet och hemtjänsten har vi väldigt bra 

kommunikation. Vi träffas nästan varje dag och då pratar vi mycket. Vi hjälper 

varandra, vissa behöver mer stöttning än andra och då får de det av oss. Vi blir liksom 

lite ledande i detta i palliativa vården (Informant 3). 

 
 

Stöd inom teamet 

Råd och stöd från kollegor var enligt många informanter betydelsefullt för att uppnå god 

kommunikation. Det kunde röra sig om tillfällen då sjuksköterskor fysiskt behövde vara hos 

en patient eller samtala med närstående, göra administrativt arbete eller att ge läkemedel. Vid 

sådana tillfällen var det bra med möjlighet till råd eller stöd från kollegor, detta kunde ske 

genom att sjuksköterskor berättade och ventilerade olika situationer med varandra. När 

kollegor då var till stöd, hjälp och avlastning bidrog detta till god kommunikation. 

 

Vi ringer varandra och berättar att det här känns jättekonstigt. Vad skulle du gjort? 

Lite så och bara berätta, vet du vad som hände idag! Ja det här inom vårt team. Det 

blir ju inte att man snackar om sådana saker hemma, man måste ju ha sekretess och 

grejer så det blir ju att man ventilerar med varandra (Informant 1). 

 

Det var viktigt att regelbundet träffa personalen och att sjuksköterskor sammanfattade 

information skriftligt för alla att ta del av i efterhand. En informant berättade: 

 
 

Samarbete är ju väldigt viktigt. Att man kan arbeta tillsammans. Det kräver ju en 

välvilja i det här teamet, i arbetsgruppen, så länge alla är med på ett samarbete och ja 

fungerar tillsammans i gruppen så är det! Kommunikation är viktig, väldigt viktig! För 

att kunna samarbeta och vara lyhörd (Informant 7). 

 

Flera informanter berättade att när spontana tillsynsbesök utfördes i samband med att en 

patient hade försämrat hälsotillstånd, gavs tillfälle att ge stödjande samtal till baspersonalen, 

något som upplevdes bidra till god kommunikation. Det var ofta bäst för sjuksköterskor att 

först kommunicera direkt med undersköterskor inför bedömning och utvärdering av 

patientens tillstånd vid till exempel smärtproblematik. Informanterna ansåg att den dagliga 

kontakten med undersköterskor var betydelsefull för att höra efter hur de upplevde situationen 
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samt ge dem stöd. Många berättade att när sjuksköterskor fanns med och var närvarande en 

stund vid olika svåra situationer ingav det trygghet till baspersonalen. 

 

Det viktigaste, det är inte dom faktiska uppgifterna eller insatserna jag gör som är det 

viktigaste. Det viktigaste är alltså stödet och kommunikationen (Informant 7). 

 

En informant poängterade att det var viktigt att initiera reflekterande samtal med teamet i 

samband med svåra situationer. I dessa samtal gavs möjlighet att stödja varandra, lära sig av 

varandra och bearbeta olika situationer. Vid kontakt med närstående hade många 

sjuksköterskor behov av råd och stöd av kollegor. En informant berättade att när personal 

vakade hos patienter i livets slut var det viktigt att sjuksköterskor gick undan avskilt med 

personalen för samtal, detta för att besvara frågor, ge råd och diskutera funderingar. När 

sjuksköterskor var lyhörda för undersköterskors behov av stöd i samtal med närstående, 

bidrog detta till upplevd god kommunikation inom teamet. 

 

När anhöriga kommer och att man faktiskt går dit och visar sig för de har faktiskt 

frågor som baspersonal har svårt att svara på. Det är nya frågor varje gång det är 

jättetufft (Informant 3). 

 

Planering med samtliga i teamet 

Bidragande till god teamkommunikation var när samtliga i teamet kunde delta vid 

gemensamma fysiska träffar med möjlighet att förstå varandra och kommunicera angående 

planering av vård för patienterna. Dessa planeringsmöten gav förutsättningar för samsyn och 

trygghet i teamet. 

 

Samsyn 

Många informanter ansåg att god kommunikation inom teamet angående målen med vården 

var angeläget för att uppnå samsyn. När teamet var samspelt var det enklare att gemensamt 

planera och när det fanns en tydlighet med vårdens innehåll upplevdes bättre förutsättningar 

för samsyn och korrekta vårdinsatser. 
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Hur samspelta alla är när alla förstår och är införstådda, då är det mycket lättare att 

kunna liksom landa ner på en bra nivå med allt (Informant 8). 

 

Samtliga informanter berättade att med tydlig samverkan mellan sjukhus och 

primärvård/hemsjukvård inför utskrivning gavs goda förutsättningar för planering av vård i 

hemmet. Planeringen underlättade för sjuksköterskorna att snabbt hjälpa patienter med 

symtomlindring vid försämring. Med samsyn vid planering av vården bidrog detta till att 

teamet kände trygghet och att patienten kunde få vara kvar i sitt hem, istället för att patienten 

skickades fram och tillbaka mellan hemmet och sjukhuset.  

 

Om man haft ett brytpunktssamtal och läkarna har satt in läkemedel så har man 

någonting att ta till med en gång. Då behöver man inte hålla på att ringa utan man har 

helt enkelt på fötterna och kan göra någonting för patienten (Informant 6). 

 

Informanterna beskrev att om läkaren inte var delaktig i planeringen av vård i livets slutskede, 

eller om läkare hade olika synsätt på palliativ vård, kunde detta påverka kommunikationen 

negativt. Detta kunde leda till svårigheter för sjuksköterskor i bedömningen av patienter i 

samband med försämring och vilken planering som då skulle behövas. Många sjuksköterskor 

ansåg att när undersköterskor i teamet hade varit delaktiga i planeringen så kunde patientens 

försämring uppfattas tydligare, detta gav teamet trygghet. 

 

Det bästa är ju att man är förberedd, att man snappar upp när en person blir 

försämrad. Det gör man ju tillsammans med övrig personal och detta blir 

undersköterskorna (Informant 7). 

 

Flera informanter beskrev svårigheter som hade betydelse för kommunikation runt planering 

av vården, till exempel när sjuksköterskor inte kände patienterna. I dessa fall kunde det bland 

annat vara svårt att ta ställning till behov av vak hos patienten. 

 

Många gånger när vi jobbar kväll kanske vi inte känner personen egentligen. Det är 

inte din patient. Det kanske är första gången du träffar personen så ställs du inför att 

jag ska ordna vak! Och så är det jag som ska besluta detta. Det kan jag säga är lite 

svårt ibland (Informant 9). 
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Informanterna upplevde det viktigt att i god tid innan försämring kommunicera med patienters 

närstående för att uppnå samsyn och därmed ökat lugn i situationen. Vid dessa möten kunde 

sjuksköterskor informera om hur patienter kunde erhålla hjälp med till exempel smärta och 

ångest. Detta ingav trygghet för närstående som också var ett stöd för patienten. 

 

Om inte anhöriga är med då blir det inget stöd för den som håller på att gå bort 

(Informant 6). 

 

Informanterna ansåg att det oavsett god planering kunde bli svårigheter eftersom allt inte 

kunde planeras. Konflikter kunde uppstå inom personalgruppen om närstående, patienter och 

personal inte hade samsyn kring vårdens mål. Detta kunde skapa oro och rädslor vilket 

uppfattades kunna påverka vårdens planering och kommunikationen inom vårdteamet 

negativt. Det var därför betydelsefullt att kommunicera med närstående inför att fatta 

välgrundade gemensamma beslut i teamet och därmed uppnå samsyn med vårdens mål. 

 

Ja tycker ofta det är så jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka det riktigt. Det är svårt 

att veta hur mycket man ska göra ibland när de är palliativa. Men då brukar jag, om 

anhöriga och patient är välinsatta använda mig mycket av dem och förklara läget. De 

får bestämma vad de önskar och mycket brukar jag fråga läkaren om vad som kan 

förväntas. Vad målet är om vi sätter in all den här behandlingen? Vilken nivå kommer 

patienten kunna komma tillbaka till? (Informant 5). 

 

Trygghet 

Erfarenhet och kunskap hos samtliga i teamet erfors av informanterna vara väsentligt för att 

skapa den trygghet de menade var en förutsättning för god teamkommunikation. Flera angav 

att också förmågan till bedömning av patienters vårdbehov var avgörande för att skapa 

trygghet i mötet med patient och närstående. Med kontinuitet, kunskap och erfarenhet bland 

undersköterskor i hemsjukvården fanns god möjlighet att tolka patienters kroppsspråk i 

bedömningen av välbefinnandet. Detta uppfattades av informanterna bidra till trygghet i 

teamet. 

 

Inom kommunen är det framförallt undersköterskor som jobbar väldigt nära palliativ 

vård för det är de som oftast är inne hos patienten regelbundet. De märker ju om det är 
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någonting förändras om behov av symtomlindring eller något, de är dom man nästan 

har mest kontakt med (Informant 4). 

Samtliga informanter ansåg det viktigt med kunskap angående den omvårdnad patienter 

behöver i livets slutskede, till exempel munvård. Härvidlag var råd och stöd till 

personalen ett exempel på god teamkommunikation. Det framkom också att när 

samtliga i teamet kring patienter uppfattade att de gjorde ett bra jobb upplevdes trygghet 

vid vårdarbetet. 

 

Så det är väl vi sjuksköterskor som ändå är en viktig punkt, för att det är vi som 

sammanfattar all information och ser till att den kommer ut till alla skulle jag ju säga 

(Informant 7). 

 

En del undersköterskor kunde vara erfarna inom palliativ vård medan det för andra kunde 

vara första gången som de vårdade en svårt sjuk person. 

 

Att man inte får panik för att ja att dom börjar med andningsuppehåll utan förklarar 

liksom vad det är som händer helt enkelt (Informant 9). 

 

Några informanter poängterade vikten av att vården utfördes med respekt för patienten. Det 

var till exempel viktigt att vårdpersonal kommunicerade direkt med patienten när de var två 

personal som utförde omvårdnaden. 

 

Väldigt viktigt tycker jag är det med det här att inte pratar över huvudet på personen i 

fråga som man vårdar, ja inte prata över huvudet helt enkelt (Informant 9). 

 

Informanterna beskrev sjuksköterskan som en central person i teamet för att bidra med god 

kommunikation genom samverkan och planering i samband med vård av patienter i livets 

slutskede. 

 

Metoddiskussion 

Med en induktiv ansats i intervjuerna och det personliga mötet med informanterna 

möjliggjordes bredd och djup i berättelserna (Polit & Beck 2017). Urvalet var ett 

bekvämlighetsurval, vilket enligt Polit och Beck (2017) är en enkel och effektiv urvalsmetod, 
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men en svaghet är att det inte finns någon säkerhet för att det är de informanter mest lämpade 

för studiens syfte som träder fram som villiga deltagare. En styrka med urvalet av 

sjuksköterskor i denna studie är att de alla hade mycket att berätta om teamarbete i palliativ 

vård och arbetade geografiskt på olika enheter inom kommunens hemsjukvård. 

I denna studie användes semistrukturerade öppna frågor och följdfrågor. En styrka med att 

använda en intervjuguide är enligt Polit och Beck (2017) att det möjliggör för informanterna 

att fritt berätta om sina erfarenheter samtidigt som författaren kan säkerhetsställa att samtliga 

områden i ämnet berörts. En svaghet kan dock vara att informanterna uppfattat frågorna olika. 

Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008) menar att informanterna dock alltid är styrda till viss 

del i intervjufrågorna.   

Inledningsvis genomfördes en pilotintervju med en sjuksköterska som uppfyllde 

inklusionskriterierna för studien. Pilotintervjun gav en uppfattning om tidsåtgången för 

intervjuerna, om den utvalda platsen för genomförandet var lämplig och om frågorna var 

tydliga och lätta att besvara. Inga ändringar av intervjuguiden gjordes efter att författaren 

transkriberat och granskat pilotintervjun. 

Enligt Polit och Beck (2017) finns det inget bestämt antal för storleken av urval i en 

kvalitativ studie, utan det är omfattningen på informationen som avgör antalet informanter 

(s.k. mättnad). När ingen mer information tillförs är antalet informanter tillräckligt och 

datamättnad är då uppnådd (Polit & Beck, 2017). Mättnad uppnåddes efter sex intervjuer, 

men datainsamlingen fortsatte för att säkerställa att ingen ny information tillkom. I aktuell 

studie inkluderades totalt tio sjuksköterskor. Pilotintervjun inkluderades inte eftersom mättnad 

var uppnådd med insamlat material. 

Tid och plats för samtliga intervjuer genomfördes enligt sjuksköterskors egna önskemål 

och under deras arbetstid. Detta kan ha påverkat sjuksköterskorna i form av stress för att bli 

avbrutna och därmed ha riskerat att begränsa svarens tillförlitlighet. Dock var informantens 

kollega i tjänst samtidigt och blev informerad för möjlighet att genomföra intervjun utan 

avbrott. Samtliga intervjuer genomfördes i ett enskilt rum. Författaren var också noggrann 

med att låta informanten prata klart och därmed var intervjuernas längd varierande i tid. Enligt 

Malterud (2014) kräver individuella intervjuer lugn och ro vilket uppnåddes vid intervjuerna i 

denna studie. 

Förförståelse kan vara både en styrka och en svaghet. Författaren till denna studie har 

arbetat inom specialiserad palliativ vård i många år och har erfarenhet och kunskap av 

teamarbete i palliativ vård vilket underlättade följsamheten i intervjuerna. En svaghet kan vara 

att intervjuaren har svårt att förhålla sig objektiv, något som författaren var medveten om och 
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har reflekterat över. Enligt Polit och Beck (2017) och Dahlberg et al. (2008) är det viktigt för 

författaren att vara medveten om sin förförståelse och reflektera över att detta inte går att 

undvika. 

Ljudinspelning gjordes via en diktafon för att säkerhetsställa att ingen information under 

intervjuerna försvann, samt möjliggjorde för författaren att aktivt lyssna på informanten vid 

upprepade tillfällen. En nackdel kunde vara att informanten upplevde det obehagligt och 

stressande att bli inspelad. En annan nackdel kan vara att författaren var ovan vid att intervjua 

med diktafon vilket kan innebära att det blev skillnad i första intervjun gentemot den sista 

intervjun gällande kvalitet. Det faktum att intervjuaren hade en arbetsrelation till 

informanterna kan ha påverkat resultatet. En styrka var att de kunde prata avslappnat och att 

intervjuaren förstod dem, men en svaghet att det fanns en arbetsrelation till informanterna 

vilket kunde riskera undanhållande av viss information. En styrka kan dock enligt Kvale och 

Brinkman (2014) och Polit och Beck (2017) vara att som intervjuare ha en förförståelse för 

den utforskande frågan för att erhålla djupare förståelse av fenomenet. 

Samtliga intervjuer transkriberades och lästes igenom ett flertal gånger av författaren. 

Enligt Polit och Beck (2017) uppnås en förståelse och analys genom upprepad läsning. För att 

öka trovärdigheten har materialet analyserats och satts i sitt sammanhang utifrån kvalitativ 

innehållsanalys enligt Elo och Kyngnäs (2008) vilket också stärks i enlighet med Graneheim 

och Lundman (2004). Författaren valde ur materialet meningsenheter som svarade mot 

studiens syfte. Dessa analyserades och kunde slutligen presenteras i kategorier som gav en 

beskrivning av det studerande fenomenet. En svaghet kan vara att författaren var novis och 

hade bristande erfarenhet av analysförfarandet. Däremot ser författaren det som en styrka att 

tillsammans med handledaren ha diskuterat analysen. För att bedöma trovärdigheten visas 

exempel på hur detta har gått till och med citat som belyser beskrivningen i resultatet. 

Studien är genomförd med 10 sjuksköterskor som arbetar inom kommunens hemsjukvård i 

en kommun i sydöstra Sverige, överförbarhet för studien är troligast i samma kontext det vill 

säga i andra kommuner och med samma problemställning. Polit och Beck (2017) liksom 

Graneheim och Lundman (2004) menar att överförbarhet i samma kontext är upp till läsaren 

att avgöra utifrån studiens beskrivning. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka vad sjuksköterskor som arbetar med palliativ vård i 

kommunal regi anser bidra till god kommunikation inom teamet. Resultatet visade att 
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samverkan och planering är förutsättningar för god kommunikation, dessa faktorer bygger på 

regelbundna kommunikationstillfällen i synnerhet fysiska möten, där sjuksköterskor kan bidra 

med stöd till övriga teammedlemmar, något som i sin tur ökar förutsättningar för samsyn och 

upplevd trygghet i teamet.  

 

Samverkan  

Samverkan var en viktig förutsättning för att uppnå god kommunikation i teamet. I aktuell 

studie framkom vikten av olika fysiska kommunikationstillfällen för samverkan kring olika 

arbetsuppgifter. Klarare, Lundh Hagelin, Fürst och Fossums (2013) framhåller att aktivt 

respektfullt lyssnande inom teamet är en viktig komponent för att kunna vara ett team. I 

föreliggande studie lyftes inte lyssnandet specifikt av informanterna, däremot framhölls 

betydelsen av dialogen för god kommunikation i teamet. Klarare et al. (2013) beskriver att 

kommunikation oftast sker antingen verbalt ansikte mot ansikte eller via telefonkontakt, utan 

värdering av om det ena är viktigare än det andra. Al Sayah, Szafran, Robertsson, Bell och 

Williams (2014) fann att regelbundna kommunikationstillfällen är teambyggande och att en 

tydlig rollbeskrivning och arbetsfördelning i teamet är väsentligt för ett effektivt teamarbete. 

Här understryker Arnaert, Seller och Wainwright (2009) vikten av att teamet har alla 

kompetenser som behövs vid palliativ vård. 

Aston, Shi, Bullot, Galway och Crisp (2005) fann att fysiska träffar i form av 

morgonmöten var ett bra sätt för att dels planera dagens aktiviteter, dels lära av varandra och 

diskutera för ökad förståelse och respekt. På liknande sätt beskriver Mahmood-Yousuf, 

Munday, King och Dale (2008) att genom tvärvetenskapliga fysiska gruppmöten möjliggörs 

kommunikation där kunskap delas, problem hanteras och kollegor hålls informerade. Dessa 

möten värderades högt av sjuksköterskor, dock kunde det vara problematiskt att upprätthålla 

regelbundenhet för träffarna (Mahmood-Yousuf et al., 2008). I likhet med vad Klarare et al. 

(2013) skrev om regelbundna möten, beskrev informanterna att teamkonferenser hölls minst 

en gång i veckan och att teamet eller delar av teamet hade korta morgonmöten. Dessa möten 

ansågs viktiga för att få god samverkan i teamet. Vidare framhöll informanterna betydelsen av 

teamets samverkan med patient och närstående för optimerad vård, detta stärks av Barnard, 

Hollingum och Hartfiels (2006) som lyfter att kommunikation i vårdteamet utifrån patient och 

närståendes önskemål ger förutsättningar för att uppnå målen med vården i livets slutskede. 

 Klarare et al. (2013) fann att med kommunikation i teamet uppnås samverkan som i sin tur 

leder till enighet kring beslut. I denna studie framkom att sjuksköterskor ansågs vara centrala 
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personer för att uppnå god kommunikation i teamet, något som också gav förutsättningar för 

alla att känna delaktighet i beslut. Många gånger var det sjuksköterskors råd och stöd till 

undersköterskor med gemensam reflektion som möjliggjorde samsyn kring vården i livets 

slutskede. Detta stämmer väl med vad O`Connor och Fisher (2011) som i likhet med Junger, 

Pestinger, Krumm och Radbruch (2007) och Iranmanesh, Häggström, Axelsson och 

Sävenstedt (2009) framhåller om vikten av att sjuksköterskor med kunskap om palliativ vård 

kommunicerar med teamet runt frågeställningar som rör vård i livets slutskede. Detta styrks 

även av Hermsen och Ten Have (2005) som menar att ett gemensamt förhållningssätt hos 

teammedlemmarna möjliggörs genom reflektion och kommunikation med varandra vilket då 

kan resultera i väl övervägda och kloka beslut gällande vården i livets slutskede. 

Sjuksköterskorna i denna studie beskrev också att det är betydelsefullt att kommunicera 

med kollegor kring svåra situationer för att uppleva stöd. Arnaert et al. (2009) menar att 

genom möjlighet för sjuksköterskor att diskutera med kollegor runt sina egna känslor inför 

döden, reduceras även känslan av ensamhet för dem vid vård av patienter i livets slutskede. 

Detta var inget som framkom i dialog med informanterna men kunde varit intressant att 

utröna. 

 

Planering  

I aktuell studie framkom att bidragande till god kommunikation i teamet, är när deltagarna 

förutom att ha samsyn angående målen med vården i livets slutskede, har en tydlig planering 

för hur teamet kan hjälpa patienten med korrekta vårdinsatser. Informanterna lyfte också 

vikten av regelbunden dialog med läkaren i teamet för bästa möjliga planering av vården. 

Junger et al. (2007) framhåller att när sjuksköterskor har kontinuerlig kontakt med teamet, 

finns möjlighet till gemensam planering för värdig vård i livets slut, något som stärks av 

Brodtkorb, Valen-Seeendstad Skisland, Slettbö och Skaar (2017). Brodtkorb et. al (2017) 

skriver vidare att om sjuksköterskor upplever otydlighet i kommunikation med läkare 

avseende medicinska beslut i akuta situationer, kan dilemman uppstå. Detta stämmer väl med 

vad som framkom i intervjuerna om hur brister i planering kunde leda till otydlighet i 

hantering av akuta tillstånd. Detta upplevdes ofta ske när det inte varit något brytpunktsamtal. 

Informanterna lyfte också vikten av att ta med patient och närstående vid planering av vården, 

något som tyder på att de hade ett personcentrerat förhållningssätt. Sjuksköterskorna menade 

att när patient och närstående var delaktiga i planeringen minskade risken för oro och rädsla i 

slutskedet. Detta stämmer väl med vad Erichsen, Hadd Danielsson och Friedrichsen (2010) 



  
 

 24  

 

skriver gällande delaktighet i vården i livets slut. Isacsson och Milton (2018) beskriver också 

patientperspektivet som viktigt vid planering av vård i livets slutskede, något som även Wolf 

et al. (2017) och Ekman et al. (2011) framhåller. 

Beslut om vårdens mål och inriktning som är begripliga för alla upplevs enligt Brogan, 

Hassan och McIlfatrick (2018) liksom Blomberg och Sahlberg- Blom (2005) medföra en 

känsla av trygghet i teamet, något som också avspeglar sig på patient och närstående. 

I aktuell studie framkom att när sjuksköterskorna bidrog med kunskap om vård i livets 

slutskede i tillägg till sammanfattande information om varje vårdtagare till undersköterskor, 

upplevdes detta inge trygghet i undersköterskegruppen. Detta bekräftas av Klarare et al. 

(2013) som beskriver att stöd och utbildning till vårdarna skapar trygghet i teamet.. 

 

Diskursetiken  

I intervjuerna med sjuksköterskorna framkom att kommunikationen i teamet i stort sett var 

jämbördig och att detta hade hög prioritet i planeringen av vården. I analysen tolkades därför 

teamen i aktuell kommun vara överlag väl fungerande. I vissa fall framkom brister i 

kommunikationen, exempel på detta kunde vara att läkarna inte vara lyhörda för 

sjuksköterskornas behov av råd, alternativt gav otydliga muntliga ordinationer. Detta låg till 

hinder för en jämbördig relation som grund för bästa lösning av omvårdnaden. Detta kan 

jämföras med vad Karlsson, Roxberg, da Silva och Berggren (2010) skriver om brister i 

kommunikation mellan läkare och sjuksköterskor de gånger de är oeniga om ordinationer. 

Habermas (1991) beskriver att alla bör vara jämbördiga i en diskussion och att alla har rätt att 

bli lyssnade till, såsom författaren menar är en förutsättning för etisk diskurs. Beslut kan inte 

enbart fattas av enskilda personer utan det är viktigt att goda lösningar kommer fram genom 

dialog (Habermas, 1991). 

I studien framkom vikten av fysiska kommunikationstillfällen för att möjliggöra att alla 

personalkategoriers kunskap och kompetens tas till vara. Habermas (1991) betonar vikten av 

att teamet diskuterar skälen till att välja olika handlingsalternativ för att underlätta för 

förståelse och insikt. En förutsättning för detta är att alla berörda är villiga att lyssna till 

varandra (Habermas, 1991). Blomberg och Sahlberg-Blom (2005) beskriver att när 

vårdpersonalen reflekterar över vården med varandra medför detta ny kunskap och förståelse. 

Detta kan jämföras med vad som framkom i intervjuerna kring värdet av reflektion runt etiska 

dilemman och olika skäl till handling.  
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Habermas (1991) betonar vikten av öppenhet som grundläggande i diskursen. Detta stärks 

av Erichsen, Hadd Danielsson och Friedrichsen (2010) som beskriver vikten av att 

sjuksköterskan är öppen och sanningsenlig i kommunikation. Ärlighet i kommunikationen 

skapar förtroende i möten och är en förutsättning för god vård (Erichsen, Hadd Danielsson & 

Friedrichsen, 2010). Informanterna i studien tillfrågades inte om detta paradigm, men 

samtidigt var det inte något som lyftes av dem på förfrågan om vad de ansåg bidra till god 

teamkommunikation. Enligt Habermas (1991) innebär öppenhet också att respektera andras 

uppfattning och uttrycka sig förståeligt för att uppnå samsyn eller etisk enighet, som kan ses 

som målet med kommunikation (Habermas, 1991). 

 

Kliniska implikationer  

Resultatet från detta arbete visar att samverkan och planering är faktorer som bidrar till god 

kommunikation i teamet vid palliativ vård. Det anses därför viktigt med avsatt tid för 

regelbundna kommunikationstillfällen med samtliga i teamet för kollegialt stöd, för att uppnå 

en samsyn kring vårdens mål och för att teamet ska uppleva trygghet i vården av patienter i 

livets slutskede. Något som denna studie bidrar till kliniskt, är att den lyfter fram 

sjuksköterskans oerhört viktiga centrala roll i teamet. God kommunikation gör 

teammedlemmarna delaktiga och leder fram till ökad kunskap om att utföra ett gott arbete i 

palliativ vård. För att underlätta teamkommunikation kan en dokumentationsmodell som ger 

en helhetssyn med patienten i centrum, vara till stöd vid planering, dokumentation, 

genomförande och utvärdering av vården; en modell för detta kan vara De 6s:n, beskriven av 

Ternestedt et al. (2013) Denna modell tydliggör kärnan i palliativ vård och leder till 

personcentrering där även närstående innefattas. Utifrån patientens behov klargörs genom 

kommunikation i teamet hur kompetenserna dels kan nyttjas enskilt och dels kan samverka på 

bästa sätt för patient och närstående. Utifrån fynden i denna studie framkom att personalen 

redan arbetar personcentrerat. Med införande av en modell som de 6 s:n skulle personalen i 

aktuell kommun ges förutsättning att kvalitetssäkra den palliativa vården genom att förbättra 

kommunikationen med modellen som verktyg. Här skulle förslagsvis modellen till en början 

kunna införas som ett styrdokument vid planeringen av vården i livets slutskede.  
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Förslag till fortsatt forskning  

Föreliggande studie har inkluderat sjuksköterskor inom kommunens hemsjukvård. Författaren 

ser att det vore av intresse att fortsätta med intervjuer av sjuksköterskor inom slutenvården för 

att jämföra resultaten kring faktorer som bidrar till god teamkommunikation. 

Studien riktar sig till sjuksköterskor men det skulle vara intressant att engagera patienter 

och efterhöra deras uppfattning om betydelsen av kommunikation i vårdteamet. 

Vidare vore intressant att genomföra en studie som kan beskriva sjuksköterskors 

upplevelse av att vårda den existentiella dimensionen i palliativ vård, samt det behov av stöd 

som denna uppgift kräver kring kommunikation i team. I detta vore det av intresse att ställa 

öppna frågor om sjuksköterskors egna känslor inför döden och hur dessa kan påverka vården 

de ger i livets slutskede. Tishelman et al. (2004) framhåller betydelsen av strukturerad 

handledning gällande svåra situationer runt patienter i livets slutskede som återkopplar 

handlingar och uppkomna känslor. Det skulle därför vara intressant att intervjua 

sjuksköterskor runt erfarenhet av reflektion och handledning. Dessutom vore det av värde att 

göra intervjuer med frågor kring hur sjuksköterskorna arbetar med värdegrundsfrågor kopplat 

till kommunikation i teamet. 

 

Slutsats 

Resultatet i studien visar att samverkan och planering är väsentligt för god 

teamkommunikation. Sjuksköterskan har en central roll vid olika kommunikationstillfällen, 

fungerar som stöd inom teamet och bidrar till samsyn och trygghet inom teamet. 

Sjuksköterskorna i aktuell vårdkontext arbetar i team med olika kompetenser som 

kompletterar varandra, arbetet kan förbättras genom ett strukturerat arbetssätt. För att 

kommunikationen i teamet ska bli tydlig rörande frågor kring palliativa vårdens värdegrund 

krävs en samordning mellan teammedlemmarna där samtliga är på samma plats vid samma 

tillfälle. Genom samverkan mellan olika professioner som arbetar mot samma mål ges 

möjlighet till delaktighet där allas kompetenser tas till vara, något som kräver tid men är 

avgörande för att uppnå god kommunikation i teamet. 
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Bilaga 1. Förfrågan till enheschefer 

 

 
 
 
Till Enhetschef ………………………………. 

 

Kommun  ---------------------------------- 

 

Jag heter Charlotta Fredriksson och är sjuksköterska på Enheten för palliativ medicin (EPM), 

Geriatriska kliniken i Kalmar. Jag studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet Palliativ 

vård med magisterexamen i vårdvetenskap vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola. I mitt 

självständiga arbete, omfattande 15 högskolepoäng har jag valt att studera: Sjuksköterskors 

upplevelse av god kommunikation inom vårdteamet i palliativ vård. Jag är därför intresserad 

av att få genomföra studier med sjuksköterskor som är anställda i ………….    kommun. 

Om du godkänner att studien genomförs med sjuksköterskor anställda i kommunen är jag 

tacksam för din underskrift av denna bilaga. Om Du har förbehåll vill jag gärna att du anger 

detta. Har du frågor om rörande själva undersökningen är Du välkommen att kontakta mig 

eller min handledare. 

Efter att studien är genomförd och godkänd, kommer den att publiceras på internet på DIVA 

som är en gemensam portal för publicering av forskningsrapporter och studentarbeten. 

Forskningsetiska principer kommer att följas strikt, vilket bl. a. innebär att namn i studien 

(inklusive namn på arbetsplatser) kommer vara avidentifierade. Efter godkänd studie kommer 

jag gärna och presenterar mina resultat för Dig och/eller på arbetsplatsen om Du så önskar. 

Kalmar 2018-03-05 

Med vänlig hälsning Charlotta Fredriksson 

 

Charlotta Fredriksson                                                                  Tove Godskesen 

Student                                                                                         Handledare 

Tel: 0730601372                                                                        Tel: 076 636 50 66 

E-post: charlotta.fredriksson@ltkalmar.se                                E-post: tove.godskesen@esh.se 
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Studiens prelimära titel: Sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation inom vårdteamet i 

det palliativa teamet. 

Syftet med studien är undersöka vad sjuksköterskor i palliativ vård upplever som god 

kommunikation inom vårdteamet. 

Problem: Ett team i palliativ vård kan bestå av personer från olika professioner som 

sjuksköterska, omsorgspersonal, sjukgymnast, arbetsterapeut och läkare, för att hjälpa patient 

och närstående kan det krävas en god kommunikation inom teamet. Palliativa vården ska ges i 

samråd med patient och närstående. Det är vanligt att patienten har kontakt med flera vårdgivare 

och då kan risken vara att sjuksköterskan kan tappa den gemensamma bilden vad som har hänt 

och är planerat. Det är viktigt med målen, de aktuella vårdåtgärderna och veta vem som gör 

vad. Att personalen som hjälper patienten är lyhörd och utgår ifrån behoven för att kunna skapa 

en stödjande vårdmiljö som är personcentrerad. För att omvårdnad ska ges på bästa sätt är det 

viktigt att undersöka vad god kommunikation innebär inom teamet vid palliativ vård. I studier 

har hittats att kommunikationen inom vårdteamet påverkas vid tidsbrist, kunskapsbrist, dålig 

kontinuitet, vilket kan hindra att identifiera palliativa vårdbehov. Om inte kommunikationen 

fungerar inom teamet kan detta innebära att patient och närstående inte känner sig välkomna, 

sedda och delaktiga. Patienten erhåller kanske inte optimal symtomlindring, rätt vårdmiljö och 

utformning av mat, dryck som har betydelse för välbefinnande i livets slutskede. Erfarenheter 

vad sjuksköterskor upplever främjar god kommunikation inom vårdteamet för palliativa 

patienter är intressant. 

Metoden för det planerade arbetet är intervjuer med sjuksköterskor. 

Önskemål från Din verksamhet: Jag önskar intervjua 10 sjuksköterskor som arbetar i 

kommunen. Intervjuer beräknas ta 15-30 minuter med reservation för att tiden kan bli både 

mindre och längre. Jag önskar genomföra dem i lokaler på Din enhet och gärna i anslutning till 

de intervjuades arbetsplats. Det är även ett önskemål att intervjuer kan ske på arbetstid. 

Intervjuer kommer ljudupptas. Jag planerar genomföra intervjuer under mars månad 2018. Alla 

personer som ska intervjuas kommer att få skriftlig information och deltagandet är frivilligt. 

Forskningsetiska principer kommer att följas. 
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Samtycke: 

□ Jag samtycker till att studien genomförs på det sätt som beskrivits i detta dokument 

 

□ Jag samtycker till att studien genomförs, men med förbehåll 

 

 

 

 

 

□ Tyvärr kan jag inte samtycka till att studien genomförs vid min enhet 

 

Datum         Namn 

 

 

Namnförtydligande 

Enhet 
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Bilaga 2 Förfrågan till sjuksköterskor 

 
 
 
 
 
 
 
Detta är en förfrågan om du vill delta i en undersökning om sjuksköterskors upplevelse 
av god kommunikation inom vårdteamet i palliativ vård. 
 

Problem: Ett team i palliativ vård kan bestå av personer från olika professioner som 

sjuksköterska, omsorgspersonal, sjukgymnast, arbetsterapeut det kan krävas en god 

kommunikation inom teamet för att hjälpa patient och närstående. Palliativa vården ska ges i 

samråd med patient och närstående. För att omvårdnad ska ges på bästa sätt är det viktigt att 

undersöka vad god kommunikation innebär inom teamet vid palliativ vård. 

Jag heter Charlotta Fredriksson och är sjuksköterska på Enheten för palliativ 

medicin(EPM) Geriatriska kliniken i Kalmar. Jag studerar på 

specialistsjuksköterskeprogrammet Palliativ vård med magisterexamen i vårdvetenskap vid 

Ersta Sköndal Bräcke Högskola. I mitt självständiga arbete, omfattande 15 högskolepoäng har 

jag valt att studera: Sjuksköterskors upplevelse av god kommunikation inom vårdteamet i 

palliativ vård. Jag är därför intresserad av att få genomföra studier med sjuksköterskor som är 

anställda i kommunen. 

Hur studien går till: 

Med denna information tillfrågas Du om Du kan tänka dig delta i undersökningen. Om Du vill 

medverka kommer Du få vara med om en intervju. Intervjun är som ett vanligt samtal under 

ca 15-30 minuter, och kommer med Ditt medgivande att spelas in. Intervjuerna kommer sedan 
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skrivas ut, för att underlätta bearbetningen. Det skrivs inga namn eller andra personuppgifter 

som visar vem som har blivit intervjuad. Det är Charlotta Fredriksson som kommer att 

intervjua. Intervjuupptagningen kommer att sparas och insamlat material kommer att förvaras 

inlåst. En rapport kommer att skrivas när alla intervjuer är genomförda och då förstörs det 

inspelade materialet. Rapporten kommer att finnas tillgänglig såväl i pappersformat som 

elektroniskt via Ersta Sköndal Bräcke högskolas bibliotek. Ingen kommer att kunna utläsa vad 

du har sagt. 

Ditt deltagande är frivilligt och Du kan när som helst avbryta Din medverkan utan 

förklaring. Om du har några frågor om studien, kontakta någon av nedanstående personer. Jag 

kommer att kontakta Dig inom en vecka för att få veta om Du är intresserad av att delta. 

 

 

Tove Godskesen, leg.sjuksköt., med.dr 

Tel. 076-6365066 

E-post: Tove.godskesen@esh.se 

 

Charlotta Fredriksson, leg. sjuksköt. 

Tel. 0730601372 

E-post 

charlotta.fredriksson@ltkalmar.se 

  

  

  

Samtycke för deltagande i studien 

 

Jag har tagit del av informationen. Förstår syftet med studien samt vad medverkan innebär 
och samtycker till att delta i studien om god kommunikation inom vårdteamet. 
 

 

 

Namnteckning                           Namnförtydligande               

Datum och ort 
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