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Sammanfattning/abstractSammanfattning/abstractSammanfattning/abstractSammanfattning/abstract    

 

Bakgrund:  Den palliativa vården började i Sverige i slutet av 1980-talet med cancerpatienter 

i livets slutskede men idag har begreppet vidgats och palliativ vård omfattar samtliga patienter 

som har behov av helhetsvård. Eftersom döden är en naturlig del i livet och ställer stora krav 

på mognad och kunskaper hos sjuksköterskor i palliativ vård bör de vara beredda att möta 

människor i alla åldrar och med olika sjukdomstillstånd. 

 

Syfte: Syftet med litteraturstudien är att beskriva hur sjuksköterskan kan främja respektive 

hindra kommunikation med patienter inom palliativ vård ur sjuksköterskans samt patientens 

perspektiv. 

 

Metod: En kvalitativ litteraturstudie av vetenskapliga artiklar 

 

Resultat: I resultatet framkommer två kategorier om främjande respektive hindrande aspekter 

i kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten. I de främjande aspekterna framkom 

det att relationen och sjuksköterskans förmåga att lyssna och förstå påverkar 

kommunikationen positivt mellan sjuksköterskan och patienten. Hinder i kommunikationen 

beskrivs som aspekter gällande oerfarenhet och rädsla, stress, oro och aktivitetsbrist. 

 

Diskussion: Min studie visar olika faktorer som både främjar och hindrar sjuksköterskan 

kommunikation och om hur viktigt det är för sjuksköterskan och även för patienten att 

etablera en relation för att tillsammans kunna samarbeta. Det tas också upp hur oerfarenhet, 

rädsla och tidsbrist påverkar sjuksköterskan negativt genom att sjuksköterskan inte kan eller 

hinner kommunicera med patienten som det borde göra. 

 

Nyckelord: Palliativ vård, kommunikation, sjuksköterska – patient relation 

 

Keywords: Palliative care, communication, nurse- patient relation 
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1 Inledning 

Anledningen till att jag vill skriva om sjuksköterskans kommunikation med patienter är att jag 

under min praktikperiod träffade en patient som blev diagnostiserad med en obotlig sjukdom 

och skulle vårdas palliativt. Denna händelse gjorde ett stort intryck på mig genom att jag själv 

inte visste hur jag skulle reagera och vid den stunden tänkte jag om hur viktig 

kommunikationen är och hur detta kan påverka både patienten och mig som blivande 

sjuksköterska. Jag har tänkt på hur man på ett bra sätt ska tala eller kommunicera med en 

patient som befinner sig i livets slutskede och/eller vill prata om döden.  

 

Många gånger pratas det om anhöriga och hur jobbigt det kan bara för dem och även för 

patienten, men glömmer bort sjuksköterskan. Jag tror att många sjuksköterskestudenter och 

även färdigutbildade sjuksköterskor har svårt att prata om döden. Jag tycker därför att det är 

viktigt att undersöka hur kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten beskrivs i 

litteraturen för att få stöd i min kunskapsutveckling. Detta kommer i framtiden för mig och 

kanske för andra studenter vara nyttigt eftersom döden kommer alltid att finnas och vi 

kommer alltid på något sätt att kommunicera med varandra, men frågan är hur och hur en bra 

kommunikation kan främja denna. Jag har därför koncentrerat mig på sjuksköterskans 

perspektiv men har även tagit del av patientens erfarenheter av hur sjuksköterskan 

kommunicerar i palliativ vård.  

 

2 Bakgrund 

2.1 Palliativ vård ur historiskt perspektiv 

Människan har genom sekler, religioner och i olika kulturer tagit hand om sina döende och 

döda. Hur vi tagit hand om våra döende har sett olika ut till exempel genom att låta den 

döende vara i fred och ensam, till att hela släkten (anhöriga) varit samlad runt dödsbädden och 

på något sätt deltagit i omvårdnaden för patienten (Fridegren & Lyckander 2001).  

 

På medeltiden vandrade människor till heliga platser, särskilt när de kände att livet höll på att 

ta slut. Utmed vandringslederna växte kloster och hospice, som betyder härbärge, upp tog 

man hand om de som var sjuka. Man gav dem mat, dryck och möjlighet till vila (a.a.). 
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Den palliativa vården växte fram ur hospicerörelsen. Den moderna hospicerörelsen startade år 

1967 på kristen grund av Dame Cicely Saunders i England (Beck - Friis & Strang, 2005).  

Efter 1967 spred sig hospice/palliativ vård rörelsen över hela världen (Fridegren & 

Lyckander, 2001).  

 

 

2.2 Palliativ vård 

Ordet palliativ kommer av latinets ”pallia´tus” som betyder bemantlad och lindrande. Det kan 

t.ex. handla om en åtgärd som är riktad mot symtomen (t.ex. smärta) vid en sjukdom utan att 

påverka sjukdomens förlopp (Nationalencyklopedin, 2008). Enligt WHO definition är 

palliativ vård en aktiv helhetsvård av den sjuke och familjen genom ett tvärprofessionellt 

sammansatt vårdlag vid en tidpunkt då förväntningarna inte längre är att bota (SOU 2 001:6).  

Det övergripande målet med palliativ vård är att uppnå bästa möjliga livskvalitet för patienten 

och dennes familj utan att vare sig förlänga patientens liv eller att påskynda dennes död. I den 

palliativa vårdens filosofi ingår en livssyn som bejakar livet och betraktar döendet som en 

normal process.  

WHO: s definition av den palliativa vården vilar på fyra hörnstenar: 

• Symtomkontroll dvs. att lindra smärta och andra svåra symtom samt fysiska, psykiska, 

sociala och existentiella/andliga behov. 

 

• Samarbete av ett mångprofessionellt arbetslag dvs. Ett team i vilket läkare, 

sjuksköterskor, undersköterskor m.fl. ingår. 

 

• Kommunikation och relation med syfte att befrämja patientens livskvalitet dvs. en bra 

inbördes kommunikation och relation inom och mellan arbetslag och i förhållande till 

patienten och dennes närstående. 

 

• Stöd till närstående under sjukdomen och efter dödsfallet dvs. de närstående bör 

erbjudas att delta i vården och själva få stöd under patientens sjukdomstid, men även 

efter dödsfallet (SOU 2 001:6). 
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I Sverige började den palliativa vården i slutet av 1970-talet med vård av cancerpatienter i 

livets slutskede. Begreppet palliativ vård har idag vidgats och bör omfatta samtliga som har 

behov av den aktiva helhetsvården som palliativ vård utgör, oavsett diagnos (SOU 2 001:6).  

Med palliativ vård menas en aktiv helhetsvård av patienter och deras anhöriga som utövas av 

ett multiprofessionellt team vid en tidpunkt då patientens sjukdom inte längre svarar på 

kurativ behandling och den förväntade livslängden är relativt kort som kan vara från ett par 

timmar upp till några dagar eller mer en några månader. Palliativ syftar till att tillgodose 

fysiska, psykologiska, sociala och andliga behov, och omfattar även anhörigstöd (Twycross, 

1998). 

 

 

2.3 Livets slutskede 

Enligt Socialstyrelsen (SOU 2 001:6) finns det tre olika betydelser av begreppet ”att dö” –

själva döendet, händelsen död och tillståndet död. Det som kallas döendet kan ses som en 

process som ibland är mycket kort. Det kan röra sig om timmar till dagar eller mer än det. 

Processen är alltid begränsad i tid men det kan vara svårt att avgöra när döendet börjar och 

bedöma hur långt den enskilde patienten har kvar att leva.  

 

I livets slutskede går människan igenom olika slags förluster. Detta kan vara förlusten av 

hälsa, förlusten av oberoende, förlusten av sina gamla roller (i förhållande till familj och 

vänner), förlusten av hemmet om man inte kan vårdas hemma och till slut förlusten av livet 

självt (Ternestedt, 1998). En stor del av de upplevelser som är förknippade med döden är de 

förluster den döende genomgår. Den allra svåraste förlusten som den döende kan ställas in för 

är att tvingas skiljas från sina närstående och från andra som har betytt något för den sjuke 

(Arlebrink, 1999). Enligt Arlebrink (1999) innebär döden också en skilsmässa från alla de 

intressen som gjort livet meningsfullt att leva.  
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2.4  Sjuksköterskan i den palliativa vården 

Att vårda döende personer ställer stora krav på personlig mognad och kunskaper hos vård 

personalen. Sjuksköterskor och annan vårdpersonal måste vara beredda att möta människor i 

alla åldrar och med olika sjukdomstillstånd (Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2005). Målet 

med omvårdnaden av människor som närmar sig döden är att i möjligaste mån lindra lidande 

och försöka förhindra att nytt lidande uppstår. Sjuksköterskans viktigaste uppgifter i mötet 

med människor i kris och sorg är att vara medmänniska. Sjuksköterskan kan visa sin 

medmänsklighet genom att till exempel hålla den sörjande eller lidande i handen, genom att 

låta honom eller henne uttrycka sin bitterhet över den obegripliga, eller genom att ta på sig 

praktiska uppgifter för att underlätta den svåra situation som människor i sorg kan befinna sig 

i (Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2005). 

 

Holst, Sparrman och Berglund (2003) beskriver vikten av sjuksköterskans professionella 

förhållningssätt inom palliativ vård som innebär att sjuksköterskan är villig att ta reda på 

patientens behov, att ha självkännedom och att själv särskilja sina egna behov från 

reflektioner över sitt sätt att arbeta. Det framkommer också att kommunikation är 

grundläggande för förståelse mellan människor i det mänskliga mötet.  

Enligt Arlebrink (1999) är det viktigt att man som sjuksköterska i den palliativa vården 

hjälper den sjuke att prata om döden och därigenom ge möjlighet att tillsammans göra ett 

gemensamt ”bokslut”.  

 

 

2.5 Kommunikation 

Ordet kommunikation kommer från det latinets ”communicare” som betyder att något ska bli 

gemensamt (tankeinnehåll och avsikter). Det innebär att vi både meddelar oss och delar med 

oss av något mellan två eller flera partner. Vi delar med oss av tankar, innebörder, 

upplevelser, känslor, handlingar och värderingar till någon annan (Nilsson & Waldemarson, 

2007, Eide & Eide 1997).  

 

Nilsson & Waldemarson (2007) menar också att språk och kommunikation gör det möjligt för 

oss att möta oss själva. De beskriver att det är i andras reaktioner på oss som vi får syn på oss 

själva (Nilsson & Waldemarson, 2007 S.11) 
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Eide och Eide (1997) fokuserar på kommunikation i relationer och menar att kommunikation i 

relation ofta är av två huvudtyper: Verbal och ickeverbal. Med verbal kommunikation menas 

det talade språket, medan icke-verbal kommunikation innefattar andra förmedlingssätt, 

exempelvis kroppsspråket tex. ansiktsuttryck, beröring, röstanvändning. 

 

Enligt Dimbleby och Burton (1999) beskrivs kommunikationen på flera sätt i litteraturen. 

Exempelvis beskrivs kommunikation på följande sätt: 

- Att den skapar förbindelser; antingen direkt eller fördröjd 

- Att den är en aktivitet; någonting vi gör, skapar och arbetar med 

- Är inlärt; vi lär oss att kommunicera, inte bara hur utan också betydelsen av att ge och 

ta emot information; man kan säga att kommunikation användes också för att lära oss 

att kommunicera 

- Är kultur; hur vi kommunicerar och vad som sägs bidrar till att definiera vad som är 

vår kultur 

Fossum (2007) menar att kommunikation innebär överföring av information och att den är 

nödvändig och kanske till och med livsnödvändig inom vården. Människor och även patienter 

kommunicerar för att överleva, samarbeta och är till för att tillfredställa personliga behov. 

Forskningen visar att brist på kommunikation orsakar en svag relation mellan sjuksköterskan 

och patienten och att detta kan leda till lidande för patienten (Beck - Friis & Strang, 2005) 

 

Da Silva, De Araùjo & Francisco (2004) har beskrivit behovet av lämpliga metoder för 

sjuksköterskor att kommunicera med patienter både genom verbalt och icke verbalt 

kommunikation och kom även fram till att det var svårt att kommunicera med döende och att 

olika metoder för detta behövdes. Da Silva, De Araùjo & Francisco (2004) fann också att det 

fanns behov av bättre förberedelser i kommunikativa färdigheter för sjuksköterskor för att ta 

hand om döende patienter.  
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3 Problemformulering  

Att vara sjuksköterska på en palliativ enhet/avdelning kan vara svårt, eftersom vårdpersonalen 

vet att patienterna som vårdas där inom kort kommer att dö. Under den tiden har patienten 

många tankar och funderingar kring döden och om hur detta kommer att ske och hur man som 

patient ska eller kommer att reagera. Sjuksköterskorna där har stort ansvar för att patienten får 

det stöd som behövs. Forskningen visar att bristande kommunikation kan orsaka en svag 

relation mellan sjuksköterskan och patienten och att detta kan leda till lidande för patienten 

oberoende av vårdkontext (Beck - Friis & Strang, 2005). Därför är kommunikationen en 

viktig del i omvårdnaden och även inom palliativ vård. Det är därför viktigt att undersöka om 

hur sjuksköterskan kan kommunicera på ett sätt så att patienten kan känna sig tillfredställd 

och nöjd. Genom att studera patientens och sjuksköterskans erfarenheter av kommunikationen 

kan man skaffa sig goda kunskaper om hur sjuksköterskan på ett bra sätt kan ha en god 

kommunikation med patienter. 

 

 

 

4 Syfte 

Syftet med litteraturstudien är att beskriva hur sjuksköterskan kan främja respektive hindra 

kommunikation med patienter inom palliativ vård: ur sjuksköterskans samt patientens 

perspektiv. 

 

 

5 Teoretiskutgångspunkt 

Till denna studie har författaren valt att använda kommunikation som en teoretisk 

utgångspunkt och kommer att använda sig av Joyce Travelbee omvårdnadsteori.  

I Kirkevold (2000) beskrivs Travelbees teori som bygger på en existentialistisk åskådning. 

Travelbees viktigaste begrepp är människan som individ, lidande, mening, mänskliga 

relationer samt kommunikation. Jag kommer att lyfta fram kommunikation utifrån Travelbees 

teori i min studie. 
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För Travelbee är kommunikation ett av sjuksköterskans viktigaste redskap. För Travelbee är 

kommunikation en ömsesidig process där man delar eller förmedlar tankar och känslor. 

Kommunikation är också en förutsättning för att uppnå det som enligt Travelbee är målet för 

omvårdnaden, nämligen att hjälpa patienten att bemästra sjukdom och lidande och finna en 

mening i sin upplevelse i interaktionen mellan patient och sjuksköterskan. Travelbee hävdar 

också att kommunikation är en målinriktad process som gör det möjligt för sjuksköterskan att 

etablera en mellanmänsklig relation till den sjuka individen, och därmed uppnå målet för 

omvårdnaden. För Travelbee är kommunikationen något som pågår kontinuerligt när två 

människor möts både verbalt och icke- verbalt. Med icke verbal kommunikation menar 

Travelbee andra förmedlingssätt, exempelvis kroppsspråket, ansiktsuttryck, beröring, 

röstanvändning, till skillnad från verbal kommunikation där information överförs med hjälp 

av gester, ansiktsuttryck, kroppsspråk, gråt, stön, skrik, beröring eller olika symboler som 

bilder. För Travelbee är syftet med kommunikationen att lära känna patienten och att utforska 

och tillgodose hans/hennes behov, i detta fall att kunna lära känna patienten inom palliativ 

vård för att utforska och kunna tillgodose patientens behov. Travelbee menar att det är både 

nödvändigt och relevant att lära känna patienten som att ge fysiskt omvårdnad (Kirkevold, 

2000). 

 

6 Metod 

Denna studie fokuserar på aktuell dvs. ny forskning. För att nå syftet med detta arbete har det 

valts att göra en kvalitativ litteraturstudie. Enligt Forsberg & Wengström (2008) innebär en 

litteraturstudie att systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa litteraturen inom ett 

valt ämne. Det syftar till att åstadkomma en syntes av data från tidigare genomförda studier.  

 

6.1 Datainsamling och urval 

För att hitta relevant litteratur samt artiklar har sökmotorerna Academic Search Elite, 

CINAHL och MEDLINE använts. I olika kombinationer har sökorden Palliative care, 

communication, nurse- patient relation, end of life, dying och Birgitta Andershed använts. Till 

studien valdes att söka efter Birgitta Andershed för att få in en artikel som var gjort i Sverige 

men även för att få en svensk författare i studien. Sökningen begränsades genom att omfatta 

artiklar publicerade mellan åren 2000-2008 markerade med peer reviewed och med full text.  
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Författaren valde artiklar som svarade bäst på studiens syfte, som var vad som främjade 

respektive hindrade kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten. Detta gjordes 

genom att man tog artiklar som handlade om sjuksköterskans kommunikation med patienten. 

Alla artiklar var på engelska. Totalt valdes 8 vetenskapliga artiklar till studien (se bilaga 2). 

För att kunna urskilja eventuella skillnader i olika delar av världen valdes artiklar som var 

från olika världsdelar och inte bara från Europa. 

 

6.2 Analys 

Analysen genomföres genom läsning av artiklarna flera gånger för att förstå artiklarnas 

innehåll och även för att kunna översätta visa ord som till en början inte förstods. Under 

läsningen av artiklarna framkom delar som signifikanta i förhållande till syftet och dessa 

markerades. De markerande delarna i texten dvs koderna, lästes flera gånger igen och sen 

började kategoriseringen av dem. Sedan gjordes en sammanställning av de resultat som då 

kunde hittas i dem olika kategorier. Det skrevs då en huvudkategori dvs tema på de olika 

kategorier som valdes från början. Men redan innan kategoriseringen började hade både 

främjande och hindrande delar från mitt syfte bestämt (dvs teman), eftersom både för- och 

nackdelar ville lyftas fram. Detta kan därför misstolkas med vad som är teman och kategorier. 

Studien har därför gjorts enligt Fribergs (2008) analysmetod som innebär att den struktureras 

genom kategorisering och att en sammanställning med grund i de nya temana görs. 

 

6.4    Etiska överväganden 

Eftersom detta är en litteraturstudie finns det etiska aspekter som man ska ta hänsyn till. 

Etiken inom forskning hör samman med trovärdigheten mot upphovsman Olsson & Sörensen 

(2002). Enligt Olsson & Sörensen (2002) ska upphovsman anges så att den som skriver, som 

författare, inte gör sig ägare av en annans text. Detta innebär att alltid ha citat och referenser 

angivna korrekt.  Det är viktigt att inte plagiera en text när en litteratur studie görs eftersom 

detta kan tolkas som textrov.  

När man översätter en text från ett annat språk är risken stor för att göra feltolkningar 

(Nilsson, 2005). För att minimera risken för feltolkningar har citat på originalspråk använts 

men har även varit noggrann vid översättning av texten. 
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7 Resultat  

Efter att ha analyserat artiklarna delades dem upp i två teman. Den ena är vad som främjar 

kommunikationen och den andra kategorin är vad som hindrar den. 

 

7.1 Främjande aspekter i kommunikation mellan sjuks köterskan och 

patienten 

I denna kategori beskrivs vad som främjar kommunikationen mellan sjuksköterskan och 

patienten. Kategorier som jag tar upp är sjuksköterskans relation till patienten och att lyssna. 

 

7.1.1 Relationen mellan sjuksköterskan och patienten 

Med relation menas förhållandet mellan två partner i det här fallet sjuksköterskan och 

patienten. För både sjuksköterskan och patienten är relation ett centralt begrepp och spelar en 

viktig roll när det gäller samarbetsförmåga. För många patienter är ”connecting” dvs 

anslutning med sjuksköterskan en betydligt och nödvändig del för att åstadkomma till en bra 

relation. Ordet relation är ett viktigt begrepp eftersom det är ett ord som man tar upp mycket 

inom palliativ vård, (Johnston & Smith, 2005). 

Johnston & Smith (2005) menar också att utan god kommunikation, kompetens och en 

produktiv sjuksköterska - patient relation kan en produktiv palliativ vård och egenskaper som 

en expert palliativ sjuksköterska inte kunna förekomma.  

Enligt Mok & Chiu (2005) består sjuksköterske-patient förhållandet av fyra huvudsakliga 

processer: mötet i omsorgsansvar, detta ger ett förtroendefullt förhållande, fyller på förtroende 

och tillit och detta för att relationen utvidgas dvs. att relationen blir bättre. Mok & Chiu 

(2005) visar att genom att försöka förstå patientens behov ur dennes perspektiv kan 

sjuksköterskan och patienten kommunicera genom ärligt och öppet kommunikation och 

därmed skapa en god relation. Mok & Chiu (2005) menar att relation med sjuksköterskan ofta 

gav patienten upplevelser av frid, säkerhet, mening och även minskade lidande. Relationen till 

sjuksköterskan gav patienterna förtroende och någon de kunde lita på och som var tillgänglig. 

Richardson (2002) menar att patienterna upplevde en känsla av samhörighet, hälsa och 

välbefinnande i relation med sjuksköterskan. Enligt Richardson (2002) är relationen inom 

palliativ vård viktigt för att sjuksköterskan och patienten ska ha en bra kommunikation och på 

detta sätt komma bra överens.  
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7.1.2 Att lyssna, inte prata, men ändå förstå 

Sjuksköterskor ser effektivt lyssnande som en central del av en sjuksköterskans roll (Johnson 

& Smith, 2006). Enligt Johnson & Smith (2006) tyckte patienterna att en bra sjuksköterska 

inom palliativ vård var den som lyssnade mer än någon annan. Sjuksköterskan lyssnar med 

öron och med tänkande och med hennes tankar. Sjuksköterskan var inte bara den som hört ord 

utan hon förhandlades med känslor. Hon hörde saker som inte var sagda. En bra sjuksköterska 

inom palliativ vård var enligt Johnson & Smith (2006) en som kunde sitta ner och prata med 

patienten och hålla denne i handen och skapa förtroende. 

Johnson & Smith (2006) visar på att sjuksköterskans kommunikation är uppbyggd av en 

terapeutisk relation. Johnson & Smith (2006) menar att man med hjälp av terapeutiska 

relationer kan komma fram till en ömsesidig överenskommelse eftersom man utgår från att 

både sjuksköterskan och patienten är lika värda. Patienter och sjuksköterskor i studien var 

också överens om att de viktigaste egenskaperna hos en bra sjuksköterska i palliativ vård var 

mellanmänskliga egenskaper som vänlighet, värme, medkänsla och äkthet. Med detta menas 

att både kunna se och förstå kroppsspråket eftersom den har stor betydelse för omvårdnaden. 

Med kroppsspråket menas det ordlösa sättet att kommunicera exempelvis genom att man 

rycker i pannan när man vill säga nej (a.a.) 

 

Richardson (2002) skriver i sin studie om hur patienterna på ett personligt plan beskriver 

interaktionen med sjuksköterskan. Känslan av samband och lätthet i sitt förhållande till 

sjuksköterskan framkom. Även om flera av patienterna inte kände sjuksköterskan innan, kom 

man bra överens om. Nio patienter som hade intervjuats hade synpunkter som tydde på att de 

kände sig tillfredställda av sjukskörterskor. Faktorer som bidrog till detta vad att 

sjuksköterskorna gav dem tid, lyssnade, visade intresse för patienterna och var villiga att 

hjälpa till med deras behov. Patienterna såg fram emot varje besök från sjuksköterskorna 

eftersom det tillfredställde dem. Patienterna fick också känslan av att sjuksköterskorna brydde 

sig om dem genom att de kändes tillgängliga och lyssnade på dem. 
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7.2 Hindrande aspekter i kommunikationen mellan sju ksköterskan och 

patienten 

I denna kategori tar jag upp vad som hindrar kommunikationen mellan sjuksköterskan och 

patienten. Kategorier som jag tar upp är sjuksköterskans oerfarenhet och rädsla, stress, oro 

och bristante tid för patienten. 

 

7.2.1 Oerfarenhet och rädsla 

Enligt Jonhston & Smith (2005) identifierar sjuksköterskor en mellanmänsklig 

kommunikation med patienter inom palliativ vård dvs. att sjuksköterskan känner att dem kan 

kommunicera med patienten. Men samtidigt beskriver Jonhston & Smith (2005) också att 

patienterna i studien inte upptäcker denna mellanmänskliga kommunikation, exempelvis tog 

en patient upp att sjuksköterskorna undvek honom. Patienten beskriver detta så här:  

 

“Well I was in hospital a fortnight after the tests and all that and I was informed it was terminal. I was 

just lying in the bed there.  The other patients were getting seen to and I was not. There was nobody 

who came up to me” (Jonhston & Smith, 2005) 

Jonhston & Smith (2005) menar att sjuksköterskan och patienterna inte är överens om 

kommunikationen mellan dem. 

De Araujo & Da Silva (2004) beskriver att sjuksköterskorna i deras studie uppgav att de 

avstod från att kommunicera med patienten främst för att de inte ansåg sig ha en bra 

baskunskap, varken teoretisk eller praktisk i hur man kommunicerar med svårt sjuka patienter. 

En annan anledning som de uppgav var att de var oförmögna att handskas med de känslor 

som den förestående döden lockade fram (De Araujo & Da Silva, 2004). Enligt Mok & Chiu 

(2005) var sjuksköterskorna förståelse för patientens livssituation avgörande och det skedde 

en personlig utveckling. Det var i mötet med patienterna i livets slut som sjuksköterskorna 

fick möjlighet och tid att reflektera över aspekter som rörde det egna livet för att nå personlig 

utveckling och erfarenhet. En av sjuksköterskorna i studien uttryckte att det var genom dessa 

erfarenheter som hon lärt sig meningen med livet och att släppa taget och bli mer öppen. 

 

Mitchell, Sakrid, Disart-Gale & Gadmer (2006) beskriver att forskning under den senaste 

tiden har visat att vård till patienter är mindre tillfredställd och att detta delvis är på grund av 

otillräcklig kommunikations kompetens när det gäller att hjälpa patienter och även familjer 
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inom palliativ vård. Enligt Mitchell, Sakrid, Disart-Gale & Gadmer (2006) har sjuksköterskan 

ej erfarenhet eller de tar inte till vara av deras erfarenheter om döende processen. En annan 

orsak kan vara den skiftande reaktioner av ångest och sorg, och att man som sjuksköterskan 

inte vet hur detta kan eller ska hanteras. Mitchell, Sakrid, Disart-Gale & Gadmer (2006) 

menar att man kan hantera ångest och sorg effektivt och då få en positiv erfarenhet eller så 

kan detta leda till en uppkomst av negativa attityder till döden och dess process. I vissa fall 

kan man få ett beteende att begränsa meddelande till korta interaktioner och även bli 

tillbakadragande från kommunikationen. Studier visar om att studenter och nya 

sjuksköterskor har det svårast i samband med patientens dödsfall. I början av karriären visar 

sjuksköterskor oftast känslor av rädsla och sorg. Den känslan förändras och bli till erfarenhet 

enligt Mitchell, Sakrid, Disart-Gale & Gadmer (2006). 

 

7.2.2 Stress, oro och tidsbrist 

Sjuksköterskor utrycker att ökad stress kan få negativa konsekvenser när det gäller förståelse 

för den döende patienten och dess anhöriga (Mitchell, Sakrid, Disart-Gale & Gadmer, 2006). 

Detta sker genom att sjuksköterskan till exempel stör patientens behov av att uttrycka oro, 

genom att de inte ge den tid som patienten behöver för att lätt och långsamt ska kunna utrycka 

sig.. Stress blir vanligare och nivåerna blir högre bland sjuksköterskorna som har mycket 

exponering för obotliga, sjuka patienter (Mitchell, Sakrid, Disart-Gale & Gadmer, 2006). 

 

Costello (2006) beskriver att brist på förberedelser och tid inför döden påverkar hur 

sjuksköterskan lär känna patienten och eventuellt för att göra en korrekt bedömning av 

patientens behov. Enligt Costello (2006) ska sjuksköterska erbjuda patienter det stöd som 

behövs, men ibland kan detta förhindras på grund av att man inte ens hinner träffa patienten 

eller för att man har för kort tid. Dessa dödsfall begränsar utvecklingen för optimal 

kommunikation med patienten, men även för familjen för att förbereda dem för den nära 

döden. Detta kan framgå av tex följande påstående: 

 

” .Joe died too quickly. We were not ready at all. It was a very bad 

death for him, us and the family. (Costello, 2006 sid. 598) 
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Costello (2006) menar att familjen borde ha varit bättre informerad om döden, eftersom de 

efteråt sa att de inte visste att patienten var döende. Med detta menas att brist på tid och 

förberedelse inför död hindrar kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten, men 

även för familjen.  

 

Sjuksköterskorna i Donovan, Hutchinson & Kelly (2003) studie avslöjade känslor som oro 

och att det kände sig dåliga utrustade att hantera patienternas oro och frustrationen över 

tidsbristen. Donovan, Hutchinson & Kelly (2003) visar att ineffektiv kommunikation kunde 

bero på den egna rädslan för att orsaka stress hos patienter. 

 

Wallerstedt & Andershed (2007) beskriver sjuksköterskans erfarenheter av att ta hand om 

sjuka och döende patienter. I resultat framkommer att sjuksköterskornas har hög ambition av 

att både ge patienter och anhöriga hög livskvalitet. Enligt Wallerstedt & Andershed (2007) 

menar sjuksköterskorna att detta inte har blivit på grund av otillräckligt samarbete med 

varandra, stöd, tid och resurser. Sjuksköterskorna beskrev att vården ofta var krävande av tid 

och att det ibland inte fanns tid att lyssna på stora problem utan bara på de mindre. De 

beskrev att det också kunde bli större problem när de blev ansvariga för flera patienter då 

tiden för var och en av patienterna också förkortades och blev mindre. 

 

 

8  Diskussion 

Diskussionen består av en resultatdiskussion och en metoddiskussion. I resultatdiskussionen 

kommer jag att diskutera resultatet och koppla den samman med den teoretiska referensramen 

som jag har valt för detta arbete. I metoddiskussionen kommer jag att analysera metoden jag 

har använt för denna studie. 

 

8.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva vad som kan främja respektive hindrar 

kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten. Författaren har funnit att det 

huvudsakligen är följande faktorer som har betydelse för sjuksköterskans kommunikation. 

Dessa är främjande faktorer (relation och att lyssna) och hindrande faktorer (oerfarenhet, oro 

och tidsbrist). 
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Eftersom resultaten är indelade i två teman så ska jag börja med vad som främjar 

kommunikationen och senare om vad som hindrar den.   

 

I resultat delen framkommer att relation är en av faktorerna som främjar sjuksköterskans 

kommunikation med patienten. Detta var ett tema som återkom i flera artiklar och som 

återigen bekräftar sjuksköterskans ansvars område. I Johnston & Smith (2005) studie 

framkommer det att relationen har ett centralt begrepp och att det spelar en viktig roll när det 

gäller sjuksköterskans och patientens kommunikation. Med detta menades att en effektiv 

sjuksköterske- patient relation är en av tre egenskapar som en expert palliativ sjuksköterska 

ska ha. 

 

För att man som sjuksköterska ska kunna ha en bra kommunikation med patienten så krävs 

det att man har en bra relation. Enligt Eide & Eide (1997) definieras kommunikationen som 

utbyte av meningsfulla tecken mellan två parter. De fokuserar kommunikation i relationer till 

andra partner. I detta fall tar studien upp kommunikationen mellan sjuksköterskan och 

patienten och hur viktig relationen mellan dem två är eftersom det är genom detta som man 

lär känna varandra och kan tillsammans komma överens om en tillfredställd omvårdnad. 

 

I Mok & Chiu (2005) studie tog man också upp förhållande mellan sjuksköterskan och 

patienten och hur viktigt det var att försöka förstå patientens behov så att sjuksköterskan och 

patienten tillsammans genom ärlig och öppen kommunikation kan skapa en god relation. 

Denna studie visar om hur viktigt relationen är så att man tillsammans ska kunna gå vidare 

med hjälp av samarbete. Travelbee menar att kommunikationen är en process som gör det 

möjligt för sjuksköterskan och patienten att etablera en mellanmänsklig relation till den sjuka 

individen och uppnå målet för omvårdnaden. Travelbee hävdar också att för att förstå vad 

omvårdnad är och bör vara så måste man förstå vad som sker mellan patienten och 

sjuksköterskan och hur deras interaktion kan upplevas och vilka konsekvenser detta kan ha 

för patienten och dennes till stånd. Här kan man också se om hur viktigt relationen är för att 

man även ska uppnå målet för omvårdnaden eftersom det är i slutändan det som man är efter i 

när det gäller den palliativa vården.  
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Enligt SOU 2 001:6 innebär den palliativa vården att man ska lägga tonvikten på att lindra 

smärta och andra besvärande symtom. I detta räknas då alla aspekter det vill säga fysiska, 

psykologiska och existentiella/andliga eftersom detta förenas till en helhet inom 

omvårdnaden. Relationen spelar därför en viktig roll när det gäller att kommunicera med 

patienter inom palliativ vård eftersom det är genom både kommunikation och relation 

tillsammans som man kan uppnå en helhet och även få ut en helhet utav dem olika aspekter 

som jag nämnde tidigare. Förutom att kunna se patienten på olika aspekter så kan man genom 

att ha en bra relation med patienten kunna hjälpa dem att hamna på rätt spår igen. 

Mok & Chiu (2005) menade i sin studie att genom att ha en bra relation med sjuksköterskan 

så fick patienten frid, säkerhet, mening och även minskade lidande. Den gav patienterna även 

förtroende, någon de kunde lita på och som var tillgänglig. Richardson (2002) menade också 

att patienterna upplevde en känsla av samhörighet, hälsa och välbefinnande. Man ser i dem 

olika studier om hur viktig relationen i kommunikationen är för att få en helhet av patienten 

och som Travelbee beskriver att omvårdnaden uppnår sitt syfte genom att etablera en 

mellanmänsklig relation. Enligt Holst, Sparrman & Berglund (2003) innebär god omvårdnad 

inom palliativ vård att kunna lindra smärta för döende patienter på olika plan dvs. fysisk, 

psykisk, social och existentiellt. 

 

Holst, Sparrman & Berglund (2003) menar att för att en bra kommunikation ska äga rum 

mellan sjuksköterskan och patienten måste sjuksköterskan vara lyhörd och kunna se och tolka 

både verbala och icke verbala signaler från patienten. De menar att genom att ha en bra 

relation till patienten underlättas mötet, allt blir lättare beroende på hur väl sjuksköterskan lär 

känna patienten och patienten får förtroende för sjuksköterskan och detta gör att patienten 

nalkas döden på ett värdigt sätt.  

 

Men förutom att sjuksköterskan ska ha en bra relation med patienten så ska hon också kunna 

se patients behov. Ett bra sätt att göra detta är genom att lyssna, men också genom att förstå 

vad patienten vill säga och kanske inte säger rakt ut. Med detta menar jag att man även ska 

kunna se kroppsspråket eftersom den kan många gånger kan säga mer än vad själva orden i 

sig säger. Sjuksköterskor i Johnson & Smith (2006) studie menar att effektivt lyssnande är det 

centrala delen i en expert sjuksköterskans roll. Hon är inte bara den som hör ord utan också 

hör saker som inte är sagda.  
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Enligt Eide & Eide (1997) är kommunikation i relation ofta av två huvudtyper som är verbal 

och ickeverbal. Med verbal kommunikation menas det talade språket det vill säga vad 

patienten själv säger med sina egna ord, medan icke-verbal kommunikation innefattar andra 

förmedlingssätt, exempelvis kroppsspråket (ansiktsuttryck, beröring, röstanvändning). För 

Travelbee i Kirkevold (2000) är kommunikationen också något som pågår kontinuerligt när 

två människor möts både verbalt och icke- verbalt. Det är just kroppsspråket som 

sjuksköterskorna ska lära sig att ”lyssna”. Mok & Chi (2005) menar också att man ska kunna 

förstå kroppsspråket eftersom att det är detta som har stor betydelse för omvårdnaden. I Da 

Silva, De Araùjo & Francisco (2004) studie hade man upptäckt behov av metoder för 

sjuksköterskor att kommunicera med patienter både genom verbal och ickeverbal 

kommunikation. Att kunna kommunicera både verbalt och ickeverbalt är någonting som man 

hela tiden måste tänka på, vad man än är, speciellt inom palliativ vård eftersom jag tidigare 

nämnde så kan kroppsspråket många gånger säga mer än vad själva orden från patienten 

säger. För Travelbee är syftet med kommunikationen att lära känna patienten och att utforska 

och tillgodose patientens behov och dem bästa sättet att göra det är både genom verbal och 

icke verbal kommunikation. 

 
 
Det är därför också viktigt att sjuksköterskorna tar sig tid att lyssna på patienterna eftersom 

det är då enligt Richardson (2002) som patienterna kände att sjuksköterskorna gav dem tid, 

lyssnade, visade intresse och var villiga att hjälpa till. Det kan också vara en fördel eftersom 

patienterna i den här studien såg fram emot varje besök från sjuksköterskorna De fick känslan 

av att sjuksköterskorna verkligen brydde sig om dem. Detta kan jo också bidra till att 

patienterna vågar säga mer med ord än med kroppsspråket. Johnston & Smith, (2005) menar 

att en bra sjuksköterska inom palliativ vård är en som lyssnar. Att kunna lyssna är en viktig 

egenskap när döende patienter behöver uttrycka sina känslor. Att sitta ner och prata så att 

patienten får förtroende är en viktig del som sjuksköterskorna borde ta hänsyn till. 
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Den andra kategorin var vad som hindrade kommunikationen och en aspekt som också 

framkom i flera artiklar var om hur viktigt det verkligen var att vara hos patienten och bara 

lyssna på dem. Ofta är man lite rädd som oerfaren och vet inte riktigt vad man ska säga i 

början, men oftast behöver man inte säga så mycket. För många patienter så betyder det så 

mycket att bara vara där och lyssna. Men oftast i början när man börjar komma ut och jobba 

så blir man på något sätt blockerad.  I De Araujo & Da Silva (2004) studie beskriver dem att 

sjuksköterskorna i hennes studie uppgav att de avstod från att kommunicera med patienten 

mest på grund av att de inte ansåg sig ha en bra grundkunskap, varken teoretisk eller praktisk i 

hur man skulle kommunicerar med väldigt sjuka patienter eller som befann sig nära döden.  

Mitchell, Sakrid, Disart-Gale & Gadmer (2006) menar att många experter är överens om att 

studenter och nya sjuksköterskor har den svåraste tiden med patientens dödsfall och ofta visar 

känslor av rädsla och att de kan hamna i en djup sorg. Men han menar också att denna känsla 

kan förändras och då kan man senare räkna in det som en erfarenhet. Eftersom dessa känslor 

inte är så lätta att hantera så kan det ta en tid innan man börjar återskapa sig och bilda 

erfarenheter och visa senare att man nu kan börja arbete som en professionell. 

 

Den senaste tiden har visat att patienter är mindre nöjda och att detta delvis beror på 

otillräcklig med kommunikations kompetens och även den skiftande reaktioner av ångest och 

sorg och om hur detta bör eller ska hanteras. I vissa fall kan man få ett beteende som är att 

begränsar meddelande till korta interaktioner och även bli tillbakadragande från 

kommunikationen (Mitchell, Sakrid, Disart-Gale & Gadmer, 2006) 

 

Många gånger blir man tillbakadragande men Mok & Chiu (2005) menar att när 

sjuksköterskorna får förståelse för patientens livssituation, sker en personlig utveckling. Mötet 

med dessa patienter som befann sig i livets slut gjorde att sjuksköterskorna fick en chans och 

tid att reflektera över aspekter som rörde hennes eget liv och på det sättet nå personlig 

utveckling och erfarenhet. En av sjuksköterskorna i denna studie uttryckte att det var genom 

erfarenheter som hon lärde sig att bli mer öppen och mer mellanmänsklig. I Da Silva, De 

Araùjo & Francisco (2004) fann man också att det fanns behov av bättre förberedelser i 

kommunikativa färdigheter för sjuksköterskor för att ta hand om döende patienter. 
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Ineffektiv kommunikation kan enligt Donovan, Hutchinson & Kelly (2003) också uppkomma 

på grund av brist på kommunikationsträning och för rädslan för att orsaka stress hos patienter. 

I hennes studie framkom det känslor som oro och att sjuksköterskorna kände sig dåliga 

utrustade att hantera patienternas oro och frustration över tidsbristen. Det är därför inte bara 

den oerfarenhet som man som sjuksköterskan har som kan vara ett hinder i när det gäller att 

kommunicera, utan det kan också vara tidsbristen som gör att man inte kan kommunicera som 

man skulle eller borde göra. Costello (2006) skriver också om hur brist på förberedelser och 

tid inför döden kan göra att man inte ens hinner träffa patienten. Man tog också upp ett fall 

om en patient som dog allt för snabbt att anhöriga inte alls var redo och till och med inte 

visste att patienten var döende. Kommunikationen kan hindras av olika anledningar, men i 

detta fall av oerfarenheter och brist på tid. Att man har tidsbrist och för många patienter 

samtidigt kan också vara ett hinder för att kommunicera som man borde göra med patienterna. 

Att man ska dela tiden så att alla hinner träffa sjuksköterskan gör att man som sjuksköterska 

inte kan hjälpa patienterna som man borde göra. Wallerstedt & Andershed (2007) har också 

skrivit om sjuksköterskans erfarenheter i att ta hand om sjuka patienter och hur vården ofta 

kräver tid som man inte riktigt har. De menar att man ibland inte hinner lyssna på allt som 

patienter har att säga utan lyssnar bara på de mindre problemen. Detta överensstämmer därför 

inte med Travelbees teori eftersom Travelbee hävdar att patienterna ska få den vård som 

behövs och tillfredställer patientens behov. Men detta skulle kunna förbättras om 

sjuksköterskorna fick mer tid med patienten, detta med hjälp av att man kanske anställer flera 

sjuksköterskor. Detta skulle då kunna handla mer om pengar som man i framtiden kanske 

skulle kunna forska mer om. 

 

8.2 Metoddiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie har varit att belysa vad som kan främja respektive hindra 

kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienter i livets slutskede inom palliativ vård. 

Artiklarnas valdes ut via flera databaser som Academic Search 

Elite, CINAHL och MEDLINE med en kombinations av flera ord som jag redovisar i bilaga1.  

Flera databaser valdes för att få en bredare uppfattning om vad som fanns och detta kan ha 

bidragit till svårigheter att därmed välja riktiga artiklar.  
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Totalt valdes 8 artiklar som granskades, analyserades och bearbetades. Artiklarna var alla 

vetenskapligt granskade. Eftersom jag ”tolkar” och redogör någon annans studie kommer text 

alltid att tas från sitt sammanhang. Detta kan också göra att det blir risk för mig som författare 

att tolka resultatet utifrån mitt eget perspektiv eftersom jag är ensam författare och har ingen 

att diskutera med. Detta kan både vara en fördel eftersom jag inriktar mig på det som jag vill, 

men detta kan också bli en nackdel eftersom jag kan ha hamnat utanför ramen. Därför kan jag 

inte till fullo vara säker på att mitt resultat är helt tillförlitligt. 

Att göra en litteraturstudie är svårt eftersom att det mesta av materialet som finns att tillgå är 

skrivet på engelska. Det finns då risk för feltolkningar eftersom litteraturen översätts från ett 

annat språk (Nilsson, 2005). Resultatet kan då ha påverkas av ”eventuella” tolknings fel då 

jag översatt studierna från engelska till svenska, även om jag flera gånger försökte att undvika 

detta. 

 

Artiklarna som författaren valde är publicerade mellan 2000-2008 detta för att få fram vad 

aktuell forskning säger och för att det inte skulle vara stora skillnader på grund av årtal. Allt 

detta eftersom forskning pågår hela tiden och för att den ska hjälpa oss att bli bättre på att 

kommunicera med patienterna och att vården ska bli bättre på det sättet. 

Däremot är mina artiklar publicerade i olika länder som Brasilien, England, Sverige, Kina och 

Storbritannien. Artiklarna som är publicerade i Kina och Brasilien trodde jag i början skulle 

skilja sig mycket från artiklarna från Europa och att detta kunde göra att det blev stora 

skillnader på grund av kulturen, men detta blev inte så. Däremot visar artiklarna likheter som 

brist på kommunikation i alla länder. 

 

 

9 Konklusion/slutsats 

I Inledningen frågade jag mig om hur man som sjuksköterska ska kommunicera med 

patienten som befinner sig i livets slutskede inom palliativ vård. Som svar till detta ville jag ta 

reda på vad som hindrade respektive främjade den. I min studie framkom det att 

kommunikationen kan hindras av både oerfarenhet dvs. att det är behövs mer 

kommunikationsträning och även bättre kunskaper i hur man ska ta hand om svår sjuka 

patienter, men också av brist på tid dvs. att man som sjuksköterska inte hinner kommunicera 

med patienter på grund av att man inte har tillräckligt med tid för att vara med dem eller för 
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att man måste dela den ”lilla” tiden som man har på flera patienter. Dock skulle bättre 

kommunikationsträning men även utbildningsmöjligheter behövas så att man har bättre 

kunskaper i kommunikationen inom palliativ vård. Det som man borde ta till vara är vad jag 

också tar upp i min studie som är att skapa en relation med patienten, eftersom det ger 

patienten säkerhet och mening. Det som man inte borde glömma är att man många gånger 

man inte behöver säga mycket för att kommunicera med patienten utan dock hjälper det 

många gånger att vara lyssna och vara med patienten 
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Bilaga 1 

ÖVERSIKT DATAINSAMLING   

 

 

Databas Sökord Träffar Utvalda artiklar 

MEDLINE palliative care + 

communication 

14 1 

 

MEDLINE Communication 

with dying 

158 3 

MEDLINE Communication in 

palliative care 

60 1 

CINAHL communication + 

palliative care 

20 0 

CINAHL palliative care + 

communication 

133 1 

CINAHL Communication 

with dying 

61 1 

Academic Search 

Elite 

nurse patient in 

palliative care 

620 2 

Academic Search 

Elite 

bad communication 

in palliative care 

19 0 

Academic Search 

Elite 

Andershed Birgitta 13 1 
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Bilaga 2Bilaga 2Bilaga 2Bilaga 2    

Matris över slutligt urval av artiklar till resultat 

Författ
are 

Titel År, land 
och 
tidskrift 

Syfte Metod och urval Resultat 

Johnsto
n B. & 
Smith 
L. N. 
 

Nurses and 
patients 
perceptions 
of expert 
palliative 
nursing care 

2006, UK 
& Journal 
of 
Advanced 
Nursing 

Att 
undersöka 
patientens 
och 
sjukskötersk
ans 
uppfattning 
inom 
palliativ 
vård och 
beskriva en 
expert 
palliativ 
sjukskötersk
a. 

Ett 
fenomenologiskt 
studien 
genomfördes med 
hjälp av intervjuer 
och tematiska 
innehåll. En 
bekvämlighet 
urval av 22 
legitimerade 
sjuksköterskor 
och 22 döende 
patienter 
intervjuades i 
1996-1997.  
 

Resultat visade att 
sjuksköterskans 
erfarenhet både effektiva 
och ineffektiva 
kommunikation, var 
uppbyggd av 
terapeutiska relationer. 
Patienter och  
sjuksköterskor var 
överens om att de 
viktigaste egenskaperna 
hos en expert palliativ  
sjuksköterska var 
mellanmänskliga 
färdigheter och 
egenskaper som 
vänlighet, värme, 
medkänsla och äkthet. 

Mok E. 
& Chiu 
P.C 

Nurse–
patient 
relationship
s in 
palliative 
care. 

2004, 
Kina & 
Journal of 
Advanced 
Nursing 

Att 
undersöka 
aspekter av 
sjukskötersk
a - patient  
relationer 
inom 
palliativ  
vård. 

Kvalitativa data 
samlades in från 
10 hospice 
sjuksköterskor 
och 10 döende  
patienter med 
hjälp av öppna 
ostrukturerade 
intervjuer. 

Resultat redovisades 
utifrån fyra 
huvudkategorier son 
hade betydelse för 
sjuksköterska – patient 
relationen.  
 
 

Donova
n, T., 
Hutchin
son, T. 
& 
Kelly, 
A. 

Using 
simulated 
patients in a 
multiprofess
ional 
communicat
ions 
skills 
programme: 
reflections 
from 
the 
programme 
facilitators. 

2003, 
Storbritan
nien & 
European 
Journal of 
Cancer 
Care  

Syftet med 
studien var 
att utvärdera 
ett fyra 
dagars 
kommunikat
ionstränings 
program 
inom 
cancervårde
n. 

Kvalitativ metod 
med spelade 
patientfall. 

Resultat visade flera 
faktorer som bidrog till  
att en ineffektiv 
kommunikation 
framkom, t.ex. brist på 
kommunikationsträning 
och rädsla för att 
orsaka ökad stress hos 
patienter. 
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Författ
are 

Titel År, Land 
och 
tidskrift 

Syfte Metod och urval Resultat 

Martine
s Trovo 
de 
Araujo, 
M & 
Paes da 
Silva, 
M, J 

Communica
tion with 
dying 
patients – 
perception 
of 
intensive 
care units 
nurses in 
Brazil. 

2004 
Brazil & 
Journal of 
Clinical 
Nursing 
 

Att bedöma 
värdet av 
kommunikat
ionen i 
det 
terapeutiska 
arbetet med 
den 
döende 
patienten. 

Intervjuer med 10 
sjuksköterskor. 
Intervjuer 
spelades in 
analyserades 
ytterligare  
enligt den 
kvalitativa 
metoden. 
 

Alla sjuksköterskorna 
ansåg att 
kommunikationen 
med den döende 
patienten har ett stort 
terapeutisk värde. 

Costell
o J. 

Dying well: 
nurses’ 
experiences 
of ‘good 
and bad’ 
deaths in 
hospital 

2006 UK 
& Journal 
of 
Advanced 
Nursing 

Att 
undersöka 
sjukhus 
sjukskötersk
or 
erfarenheter 
av döden  
och 
döendet. 

Djupintervjuer 
med 29 
sjuksköterskor 
från 
Storbritannien.  
Semiotik analys 
används. 

Resultaten tyder på olika 
erfarenheter av döden 
som är baserad på i 
vilken utsträckning 
sjuksköterskor kunde 
utöva kontroll över den 
döende process. 

Mitchel
l, A. 
M.,  
Sakraid
a, T. J.,  
Dysart-
Gale, 
D. & 
Gadnne
r, N.  

Nurses' 
Narratives 
of End-of-
Life Care 

2006, 
Jornal of 
Hospice 
and 
Palliative 
Nursing  

Att beskriva 
sjukskötersk
or kognitiva 
och 
känslomässi
ga 
reaktioner 
vid 
patienters 
dödsfall, 
och se hur 
sjukskötersk
an kan 
acceptera 
döden som 
en del i 
arbetet. 

Kvalitativ 
beskrivande 
studie. Intervjuer 
med 19/20 
tillfrågande 
sjuksköterskor. 

Resultat visade att 
sjuksköterskor påverkas 
vid dödsfall. Genom att 
förstå och acceptera 
döden som en naturlig 
del av livet förenklades 
arbetet, tillsammans med 
kunskap om döende och 
konkret vetskap till 
varför en patient avlidit. 
Kommunikationen från 
sjuksköterskans sida var 
av stor betydelse.  
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Författ
are 

Titel År, Land 
och 
tidskrift 

Syfte Metod och urval Resultat 

Richard
son, J 

Health 
promotion 
in palliative 
care: the 
patients’ 
perception 
of 
therapeutic 
interaction 
with the 
palliative 
nurse in the 
primary care 
setting 

2002, 
England 
& Journal 
of 
Advanced 
Nursing 

Att utforska 
uppfattninga
r och  
erfarenheter 
av palliativ 
patienter för 
att göra det 
möjligt för 
forskaren att 
kunna 
identifiera 
och beskriva 
faktorer i 
interaktion 
till 
sjukskötersk
an som 
främjande 
känslor av 
hälsa och 
välmående 
som en start 
för att 
skaffa 
hälsofrämja
nde 
omvårdnad. 

Kvalitativ 
forskning med 
intervjuer som 
analyserades 
fenomenologiskt. 

Resultat visade att 
patienterna identifierade 
två typer av terapeutisk 
interaktion med 
sjuksköterska,  
som förstärkte känslan 
av hälsa och 
välbefinnande på olika 
sätt. 

Wallers
tedt,B. 
& 
Anders
hed, B. 
 

Caring for 
dying 
patients 
outside 
special 
palliative 
care 
settings: 
experiences 
from a 
nursing 
perspective 

2007, 
Sverige & 
Scandinav
ian 
Journal of 
Caring 
Sciences 

Att beskriva 
sjukskötersk
ans 
erfarenheter 
i att ta hand 
om 
allvarligt 
sjuka och 
döende 
patienter 
utanför 
specialområ
den palliativ 
vård. 

Bandinspelat 
kvantitativa 
intervjuer med 9 
sjuksköterskor i 
primär hemvård, 
omsorg och 
sjukhus. 
Intervjuerna 
analyserades 
enligt den 
fenomenologiska 
metoden. 

Visade att 
sjuksköterskorna 
behöver resurser  
såsom tid, förbättrade 
metoder för 
kommunikation  
och samarbete samt mer 
stöd för att  
ge kvalitet palliativ vård 
och uppnå 
tillfredsställelse. 

 
 


