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Sammanfattning 

Bakgrund: Vårdrelationen mellan patient och sjuksköterska inom den palliativa vården är 

betydelsefull och präglas av lindrande åtgärder där det ömsesidiga målet att förbättra 

livskvaliteten för patienten står i fokus. Sjuksköterskan behöver både kunskap och personliga 

egenskaper för att känna sig bekväm i rollen och för att få förståelse för patientens 

upplevelser. 

Syfte: Syftet är att beskriva hur patient och sjuksköterska upplever vårdrelationen inom 

palliativ vård. 

Metod: Studien är en litteraturöversikt baserad på 14 vetenskapliga kvalitativa och 

kvantitativa artiklar publicerade mellan2000-2010. Databaser som använts är Cinahl, Pubmed 

och Medline. 

Resultat: Två huvudtema formulerades; patient och sjuksköterskans perspektiv, med vardera 

tre subtema, vilka är kommunikation, tillit och närvaro och tid. 

Diskussion: Diskussionen tog upp resultatet med stöd av Joyce Travelbees omvårdnadsteori 

och annan relevant litteratur. Diskussionen belyste betydelsen av de tre subtema som 

framkom i resultatet och vad patienter och sjuksköterskor hade för uppfattning i relation till 

vårdrelationen. 

 

Nyckelord: Kommunikation, närvaro, tillit, tid, palliativ vård, vårdrelation. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Background: The nurse-patient relation in palliative care is imprinted by soothing 

measures and strives to the mutual goal to improve the quality of life of the patient. The nurse 

needs both knowledge and other skills to feel comfortable in her role and understand the 

patient experience. 

Aim: The aim is to describe patients’ and nurses’ experience of the patient-nurse relation in 

palliative care 

Method: The study is a literature overview based on 14 qualitative and quatitative articles 

published between 2000-2010. Databases used were Cinahl, Pubmed and Medline. 

Result: Out of the two main themes that were formulated, in each theme there were three 

subthemes, which are communication, trust and presence and time. 

Discussion: The results were discussed using the “human to human” caring theory by Joyce 

Travelbee, and relevant literature. The discussion illuminated the importance of the three 

subcategories that were found in the result and what patients and nurses´ perceptions in 

relation the to nurse-patient relation. 
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Inledning  

Vårdrelationen är ett fenomen som har betydelse i mötet mellan patient och sjuksköterska. En 

god vårdrelation inom den palliativa vården är av särskild betydelse på grund av patientens 

tydliga behov av kommunikation. Att uppnå en god vårdrelation är sjuksköterskans ansvar. 

Det kan finnas tillfällen då patienten inte är mottaglig för det emotionella stöd sjuksköterskan 

erbjuder. Sjuksköterskan kan också ha erfarenheter och en attityd som hindrar en god 

vårdrelation att utvecklas. Att bryta dessa barriärer är en förutsättning för en givande 

vårdrelation. Kunskap om sjuksköterskor och patienters uppfattningar av vårdrelationen inom 

den palliativa vården kan hjälpa sjuksköterskan att få en djupare förståelse för hur en god 

vårdrelation uppnås. Vi vill, i denna litteraturöversikt, bidra med en ökad förståelse av 

vårdrelationen inom denna kontext. 

Bakgrund  

Palliativ vårdfilosofi  

I International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor framhålls 

sjuksköterskans ansvar att minska lidande. Inom palliativ vård är denna etiska kod av särskild 

betydelse (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). Ordet palliativ vård bygger på det latinska 

ordet för mantel- pallium. Då vården inte längre kan bota, ses manteln som ett skydd, ett 

lindrande av lidandet, vilket är den palliativa vårdens syfte (Beck-Friis & Strang, 2005). Då 

patientens sjukdom inte längre går att bota, träder den palliativa vården in för att skapa så 

goda förutsättningar som möjligt för patienten och dennes närstående att bibehålla en god 

livskvalité fram till patientens död (Ternestedt, 1998). Inom den palliativa vårdfilosofin 

betraktas döden och döendeprocessen som något naturligt och bör inte påskyndas eller 

uppskjutas. Enligt World Health Organisation (WHO, 2002) ska den palliativa vården bygga 

på ett förhållningssätt som genom lindrat lidande leder till en förbättrad livskvalitet för både 

den döende patienten och dess anhöriga. Detta ska göras genom behandling av fysisk smärta 

såväl som psykiska och andliga problem.  

 År 1987 startades Sveriges första hospice av Ersta diakoni i Stockholm (Nationella rådet 

för palliativ vård, 2010). Det finns ingen medicinsk specialitet för palliativ vård i Sverige, 

som det finns i flera andra länder, men 1997 inrättades professuren i palliativ vård, kopplad 

till Karolinska Institutet. Starten på den palliativa vårdens moderna historia kan till stor del 

tillskrivas Dame Cicely Saunders, St Christophers Hospice i England. För sjuksköterskor, 

kuratorer och läkare ses hon som pionjären för hospice rörelsen i slutet på 1960-talet (a.a.). 
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Den palliativa vårdfilosofin vilar på fyra hörnstenar; där den första hörnstenen som beskrivs 

är vikten av kunskap om symptom. Den andra medför att det finns ett välfungerande vård 

team runt patienten och närstående. Den tredje hörnstenen innebär att en relation och 

kommunikation mellan patient, närstående och vårdpersonal, existerar. Den fjärde och sista 

hörnstenen poängterar vikten av stöd till närstående och den framträdande betydelsen av att 

erbjuda stöd till närstående samt att planera kring vården av patienten i samförstånd med 

anhöriga i den mån dem vill och kan medverka (Socialstyrelsen, 2006). 

 Enligt Sandman (2003) bygger den palliativa vården på idén om en god död. Det innebär 

att i varje enstaka fall syftar vårdaren till att förverkliga denna idé. Att verka för en god död 

bör ses som en grund då vårdpersonal utvärderar hur den palliativa vården ska utformas i 

varje enskilt fall. Weisman (1972) skapade begreppet ”appropriate death”, som översätts till 

”en god död”. Hans teori om en god död innehåller fyra kriterier: medvetenhet - patienten 

kommer till insikt om att sjukdomen inte går att bota. Acceptans – patienten kan acceptera sin 

situation. Lämplighet – handlar om respekten för patientens eget ideal och dem värden som 

hon eller han anser viktiga i livets slut. Rätt tidpunkt – döden sker när inget annat är mer 

meningsfullt. Weisman menade att en god död har sin utgångspunkt i den sjuka människans 

självbestämmande i ett sammanhang där självbestämmandet är begränsat på grund av den 

minskade fysiska förmågan.  

Palliativ vård inbegriper vanligen en tidig fas, som tidsmässigt är lång och en sen fas, som 

är kort och omfattar dagar, veckor eller någon månad (SOU 2001:6; Landstingsförbundet, 

1998). Typexemplet utgör cancer, där den tidiga fasen vid bl.a. bröst- och prostatacancer kan 

omfatta flera år, medan den sena fasen omfattar en mycket kort tid och kan röra sig om veckor 

till månader. Vid andra sjukdomar såsom demens, hjärt- och lungsjukdomar kan det vara 

svårare att avgränsa brytpunkten mellan en tidig och sen palliativ fas. Men symtomen som en 

döende människa drabbas av i slutfasen, oavsett vilken sjukdom de lider av, är i stort sett 

desamma. Som exempel kan nämnas symtom som ångest, nedstämdhet, smärta, illamående, 

orkeslöshet, hosta, förstoppning, diarré och muntorrhet. Dessa symtom kräver behandling och 

utvärdering var för sig. 

Sveriges riksdag beslutade om riktlinjer för prioriteringsordningen inom hälso- och 

sjukvårdsproposition 96/97:60, där framgår att palliativ vård och vård i livets slut är placerade 

i prioriteringsgrupp och jämställs med akuta livshotande sjukdomar (SOU 2001:6; 

Landstingsförbundet, 1998). En kartläggning av dödsplats som Landstingsförbundet 

genomfört i samarbete med Statistiska centralbyrån där statistiken är hämtad ur 
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Socialstyrelsens dödsorsaksregister från år 1996, visar att 31 % dog inom särskilda 

boendeformer. 

Vårdrelationen inom palliativ vård  

Vårdrelationen är relationen mellan patient och vårdare (Eriksson, 2004). Begreppet relation 

har sitt ursprung i latinets “relation”, som betyder att ett objekt står i förbindelse med ett annat 

objekt (Eide & Eide, 2007). Nationalencyklopedin (2012) definierar relation som ett 

förhållande mellan två eller flera företeelser. Enligt Socialstyrelsen (2005) är det 

sjuksköterskans uppgift att tillgodose patientens psykiska, fysiska, sociala, kulturella och 

andliga omvårdnadsbehov, vilket genom kommunikation och delaktighet ska leda till lindrat 

lidande och ökad livskvalitet hos den döende patienten och även dennes anhöriga.  

Det är vårdarens ansvar att vårdrelationen blir positiv, naturlig och öppen och att eliminera 

risken för att ett vårdlidande ska uppstå. Vårdaren bör reflektera över sitt eget lidande för att 

kunna skapa en så god vårdrelation som möjligt. Resultatet av en god vårdrelation är lindrat 

lidande och förbättrad livskvalitet för patienten (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & 

Fagerberg, 2003). 

Enligt Eriksson (2004) utgör vårdrelationen grunden i all omvårdnad. Vårdrelationen ska 

skapa utrymme för patienten uttrycka sina behov, begär och problem. Utan en väl fungerande 

vårdrelation blir sjuksköterskans arbete endast ett utförande av praktiska uppgifter. 

Vårdrelationen bygger på gemenskap och utgår och avancerar hos både patient och vårdare 

allt eftersom tiden går. Kärnan i vårdrelationen mellan patient och sjuksköterska inom 

palliativ vård är bestämt av dess syfte som är att lindra lidande på grund av fysisk eller 

psykisk sjukdom (Randall & Downie, 1999). Inom palliativ vård lyfts vårdrelationen fram 

som en central del av patientens behov. När man vårdar en person som ligger för döden 

kommer olika önskemål fram om vårdrelationen med vårdpersonal som präglas av patientens 

egna, personliga värderingar och prioriteringar. Att ha ett öppet förhållningssätt i 

vårdrelationen med patienter, kan skapa en viss tveksamhet hos vårdpersonal då man hela 

tiden måste skilja på personlig och privat (Blomberg & Sahlberg-Blom, 2005). Att vårda en 

palliativ patient kan innebära att man behöver sätta gränser och inte komma för nära eller bli 

för inblandad i patienten, för att kunna hantera sina känslor. Ömsesidigheten som 

vårdrelationen vilar på innebär att den utvecklas stadigt framåt ifrån både patient och vårdare 

(Eriksson, 2004). 

 Varje vårdrelation är beroende av någon typ av fungerande mellanmänsklig relation och 

bör präglas av ett professionellt engagemang, vilket innebär att vårdaren inte räknar med att få 
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ut något för egen del, vilket skiljer sig från en relation utanför ett vårdsammanhang. I mötet 

med patienten erbjuder vårdaren sin totala närvaro och sina kunskaper och erfarenheter för att 

skapa en god vårdrelation. Motsatsen till en god vård är vårdlidande, vilket kan uppstå då 

sjuksköterskan misslyckas att utveckla en vårdrelation till sin patient (Dahlberg, Segesten, 

Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 

 Enligt Eide och Eide (2007) är kommunikation grunden för all sorts relationsskapande och 

god omvårdnad och sjuksköterskans förmåga att kommunicera påverkar kvaliteten av 

omvårdnaden. Kommunikation är ett instrument för att etablera en människa till människa 

förhållande, som i sin tur leder till att förverkliga omvårdnadens syfte. Enligt Socialstyrelsen 

(2005) ska sjuksköterskan ha förmåga att kommunicera med patienten, anhöriga och personal 

på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. Sjuksköterskan ska även informera patienten och 

närstående och förvissa sig om att denna information förstås på rätt sätt (Eide & Eide, 2007). 

I en vårdrelation existerar två typer att kommunikation, den verbala och den icke-verbala 

kommunikationen. Med verbal kommunikation menas det som uttalas eller det som skrivs. 

Med icke-verbal kommunikation menas beröring, ansiktsuttryck och röstläge, allt det som 

används för att förmedla något utan att det sägs i ord, utan snarare hur vi signalerar olika 

känslor till varandra. Inget av dessa kommunikationssätt har ett större värde än det andra 

(Eide & Eide, 2007).  

Patienten och sjuksköterskan i vårdrelation 

Att vara obotligt sjuk kan vara mycket skrämmande för en människa som kan drabbas av 

förtvivlan, depression och ångest (Milberg, 2005). Enligt Dunne (2005) är känslor av 

meningslöshet, ensamhet och tomhet inte ovanliga hos dessa patienter. Patienternas 

uppfattningar om vad som utmärker en god vårdrelation skiljer sig ofta åt. Olika studier har 

undersökt patienters syn på vårdrelationen inom palliativ vård. Patienter upplever ofta att 

språket är primärt inom den vårdrelaterade kommunikationen med sjuksköterskan (Dunne., 

2005). Om inte patienten förstår vad som sägs på grund av språkbarriärer, kan hon eller han 

känna sig isolerad och utesluten. Språkbarriärer kan även innebära att sjuksköterskan 

kommunicerar med medicinska termer på ett sätt som patienten inte förstår. Sjuksköterskan 

bör även vara medveten om patientens bruk av verbal och icke-verbal kommunikation. 

Clarke och Ross (2005) lyfter fram betydelsen av sjukskörskans medvetenhet om betydelsen 

av god kommunikation i vårdrelationen. Sjuksköterskan kan ofta känna sig dåligt förberedd 

på att möta patientens behov av kommunikation oro inför sin död. Sjuksköterskans egen syn 

på och sätt att hantera döendet och västerländsk kultur som tabubelägger den naturliga döden 
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kan vara orsaker som leder till bristfällig vårdrelation. Sjuksköterskan kan rikta in sig på 

rutinarbete och utförande av praktiskt arbete, istället för att föra samtal och kommunicera med 

patienter. I det palliativa teamet är det sjuksköterskan som tillbringar mest tid och som pratar 

med och lyssnar på patienten. En god vårdrelation är något som oftast uppskattas av den 

döende patienten och som kräver stort emotionellt engagemang av sjuksköterskan. Studien 

visar att sjuksköterskan måste utmanas i relation till sina attityder och egna övertygelser 

(Clarke & Ross, 2005). 

Sjuksköterskans mest framträdande roll inom palliativ vård är att skapa 

förtroendeingivande relationer med patienter och anhöriga (Friedrichsen, 2005). Det är vanligt 

att sjuksköterskor inom palliativ vård knyter starka band till sina patienter, pga. den situation 

patienten är i och de psykosociala behov patienten har. Det är en svårighet för sjuksköterskan 

att vara nära samtidigt som hon håller en distans. En stor utmaning för sjuksköterskan är att ha 

en balans mellan att vara privat och personlig.  

En utav de största utmaningar för sjuksköterskor inom den palliativa vården, är att bemöta 

patienters och anhörigas känslor och samtidigt kunna sätta gränser för sitt eget emotionella 

engagemang. I en studie av Blomberg och Sahlberg-Blom (2005), tittade man närmare på 

själva fenomenet närhet-distans och kunde finna att vårdaren arbetar strategiskt i balans 

mellan dessa motpoler. Vårdgivarna beskrev dem själva som ett instrument som användes i 

svåra situationer där det handlade om att ge och ta på ett personligt och på ett professionellt 

plan. En stor dos av självkänsla, självkännedom, mognad, livserfarenhet, närhet till andra och 

erfarenhet krävs i mötet mellan patient och anhöriga för att kunna lindra den döendes lidande 

(Blomberg & Sahlberg-Blom, 2005). 

Teoretiska utgångspunkter 

Vi har valt Joyce Travelbees omvårdnadsteori som teoretisk referensram därför att hon ser på 

vårdrelationen och kommunikationen mellan patient och sjuksköterska som central i 

omvårdnadsprocessen. Enligt Travelbee (1971), har dessa begrepp en nära koppling på så sätt 

att kommunikation är medlet för att uppnå en relation. 

Travelbee (1971) beskriver omvårdnad som en mellanmänsklig process. Hon gör en 

skillnad i relationen sjuksköterska - patient och relationen mellan människa - människa. En 

sjuksköterska - patient relation bygger på att tillgodose patientens behov. Detta kan inte göras 

utan att sjuksköterskan först och främst strävar efter att uppnå en människa - människa 

relation. Sjuksköterskan och patienten måste se varandra som unika individer och inte enbart 

som vårdare och patient för att kunna uppnå en ömsesidig förståelse och en god vårdrelation 
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som i slutändan gynnar patienten. Att lära känna patienten är en förutsättning för att kunna 

tillfredsställa dennes behov och detta görs genom sjuksköterskans kompetens och, hur hon 

använder sig av olika kommunikationstekniker. 

Omvårdnadsteorin beskriver även lidandet som en av de viktigaste komponenter en 

sjuksköterska behöver få kunskap om och reflektera kring. Lidande är lika viktigt att diskutera 

som lindrande av lidande, menar Travelbee. Hennes främsta antagande är att det krävs mycket 

mer förståelse, kunskap och skicklighet att stödja en individ i en kris än att utföra vilket 

medicintekniskt moment som helst. Travelbees (1971) modell för en utveckling av 

förhållandet mellan sjuksköterska och patient innehåller fem faser: det inledande mötet, 

utveckling av identiteter, empati och sympati, ömsesidig förståelse och kontakt. Dessa faser 

kan beskrivas som en process där det första steget handlar om hur sjuksköterskan möter 

patienten för första gången och observerar patienten. Det andra steget tar vid då det första 

steget är fullföljt med gott resultat och sjuksköterskan och patienten börjar se varandra som 

individer och ett band knyts. I det tredje steget får sjuksköterskan en viss inblick i patientens 

psykologiska tillstånd och utmanas till att visa sin empatiska sida men inte tänka och känna åt 

patienten. Sjuksköterskan ska i detta steg snarare arbeta med sina egna värderingar, bli 

medveten om dem och besluta sig för ett förhållningssätt. I det fjärde steget utvecklas empati 

till sympati, här uppstår förmågan till sympati, efter utveckling av den empatiska processen. 

Sjuksköterskan bör ha sympatin och viljan att lindra patientens lidande. I det sista och femte 

steget, knyter Travelbee (1971) ihop de fyra första faserna då sjuksköterskan och patienten 

utvecklat en relation till varandra. Detta steg är en dynamisk process som vilar på ömsesidig 

tillit och som uppfattas meningsfull och framträdande av båda parter. 

Problemformulering 

Vårdrelationen ska ge patienten möjlighet att tillfredsställa sina behov. Om vårdrelationen 

mellan sjuksköterska och patient inte fungerar, kan detta leda till ett onödigt lidande för 

patienten. Inom palliativ vård har vårdrelationen en framträdande roll. Sjuksköterskans har ett 

ansvar att låta patienten avlida med värdighet och att hjälpa patienten att uppleva en ”god 

död”. Döden är ett ämne som för många människor framkallar starka känslor. Att 

kommunicera med en döende människa är många gånger en svår uppgift. Att sjuksköterskan 

är trygg i sina egna känslor inför döden och döendet är en förutsättning för att kunna gå in i en 

vårdrelation och ge en så god vård som möjligt för patienter som befinner sig i livets 

slutskede. 
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Syfte  

Syfte med denna litteraturstudie är att undersöka patientens och sjuksköterskans upplevelser 

av vårdrelationen inom den palliativa vården. 

Metod 

Enligt Friberg (2006) är en litteraturöversikt en ingående genomgång av existerande forskning 

inom ett visst område som sedan sammanställs, analyseras och tolkas. 

Denna uppsats är en litteraturöversikt som bygger på kvalitativa och kvantitativa 

vetenskapliga artiklar. Avsikten med en litteraturöversikt är att ge en ökad förståelse i valt 

vårdvetenskapligt ämne, både hos författaren och hos läsaren. En ökad förståelse ger en 

inblick i personens upplevelse, behov och förhoppningar av det författarna vill undersöka 

(Friberg, 2006).  

Urval  

Intentionen var att hitta artiklar som behandlar vårdrelationen ur sjuksköterskans perspektiv 

och ur patientens perspektiv. Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle motsvara studiens 

syfte, vara peer-review, det vill säga vetenskapligt granskade, och vara skrivna på engelska. 

Artiklar som inte var av god kvalitet eller saknade relevans utelämnades.  

Datainsamling 

För att hitta relevanta vetenskapliga artiklar har vi under perioden 2012-01-30–2012-04-13 

gjort sökningar i databaserna Cinahl plus fulltext och Pubmed och Medline. För att hitta den 

korrekta termen för ordet vårdrelation, sökte vi i Mesh databas och fick då resultatet: nurse-

patient relations. Sökord som användes vid första sökningen var nurse-patient 

relations/relationship, palliative care, terminal care, men dessa gav för många resultat, se 

bilaga1. Sökorden utvidgades sedan även till: nurse-patient caring, nursing dying patient, 

palliative care professional, relations och nurse-patient, communication, palliative care samt 

personnel distance palliative care. Dessa sökord kombinerades med hjälp av booleska 

operatörer. Sökningen begränsades till peer review, English, och i vissa fall till nursing och 

humans. För att bilda oss en uppfattning av artiklarna läste vi igenom abstrakten och valde 

utifrån dessa ut de som hade relevans för ämnet. Sökningen gav till slut utvalda vetenskapliga 

artiklar som var relevanta för ämnet. Av de valda artiklarna är 11 kvalitativa och 2 är 

kvantitativa.  
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Dataanalys 

Vi har haft för avsikt att utgå från Fribergs (2006) beskrivning av en dataanalys. Vi har 

stegvist analyserat innehållet enligt Friberg (2006). Detta kan beskrivas genom att vi sökte 

artiklar på var sitt håll, abstrakten lästes igenom och de artiklar vars titlar och abstrakt passade 

vårt syfte sparades. Dessa artiklar lästes noggrant igenom med fokus på dess resultat. I 

översättningen av texten tog vi hjälp av Norstedts engelska- svenska ordbok. Vid 

granskningen av artiklarna markerade vi tillsammans de delar av artiklarna som ansågs ha 

betydelse för vår litteraturöversikt. Dessa delar delades sedan upp och jämfördes för att sedan 

kunna hitta likheter mellan dessa. Ur dessa likheter formades tre subkategorier; 

kommunikation, tillit, och närvaro och tid. Dessa tre subkategorier utvecklades fram ur de två 

huvudkategorierna; sjuksköterskans upplevelse av vårdrelationen inom palliativ vård och 

patientens upplevelse av vårdrelationen inom palliativ vård. För att läsaren ska få en översikt 

av artiklarna, samlades dessa i en matris, som bilaga 1. Det valda slutgiltiga materialet 

redovisas i bilaga 2 för att få en översikt av artiklarna och i synnerhet resultatet.  

Forskningsetiska överväganden 

Vi har haft för avsikt att genomgående reflektera över vår egen förförståelse och vi har inte 

medvetet valt artiklar som visar på likartade resultat för att få ett så objektivt resultat som 

möjligt. Vi har även undvikit att plagiera text. Enligt Olsson och Sörensen (2011) får 

författarna inte plagiera text. Man får heller inte använda forskning och hävda det som sitt 

eget eller att använda data utan att uppge källan. Nilsson (2005) menar att risken för 

feltolkningar är stor då man studerar texter på ett annat språk, vi är medvetna om detta och har 

försökt att översätta artiklarna så korrekt som möjligt. Vi har även medvetet valt ut de 

vetenskapliga artiklar som publicerats i vetenskapliga tidsskrifter och varit vetenskapligt 

granskade, vilket innebär att vi bockat för i rutan ”peer reviewed” för att leta fram artiklarna i 

databaserna.  
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Resultat 

Resultatet presenteras i två huvudteman; Patientens upplevelser av vårdrelationen inom 

palliativ vård och sjuksköterskans upplevelser av vårdrelationen inom palliativ vård. Dessa 

två huvudtema delas upp i tre subtema vardera; Kommunikation med sjuksköterskan resp med 

patienten, tillit till sjuksköterskan resp från patienten och närvaro och tid med patienten resp 

med sjuksköterskan. 

Patientens upplevelser av vårdrelationen inom palliativ vård 

Kommunikation med sjuksköterskan 

I en studie av Stajduhar, Thorn, McGuinnes, Kim-Sing (2009) beskrevs hur patienterna 

förväntade sig en sjuksköterska som är trygg i sin roll och hade en känslighet i 

kommunikation med patienten om sjukdomen och döden. Att sjuksköterskorna visade empati 

och gav fysisk beröring, tolkade patienter som ett bevis på god omvårdnad. Trots att 

patienterna kunde respektera sjuksköterskans gräns mellan att vara personlig och privat, 

kunde de känna ett behov och uppskatta att sjuksköterskan ibland ändrade sitt sätt att 

kommunicera och att de istället fanns till som en allierad snarare än en vårdgivare (Stajduhar, 

Thorne, McGuinnes & Kim-Sing, 2009). I en studie av Mok och Chi (2004) menade patienter 

som vårdats i livets slutskede att det viktigaste var att sjuksköterskan fanns till hands och 

lyssnade då de behövde stöd och någon att tala med. De påpekade också hur viktigt det var att 

sjuksköterskan hade tålamod och väntade in patienter som inte ännu var redo att öppna sig 

och tala om sin situation (Mok & Chi, 2004). 

Kommunikation kunde upplevas som negativt och positivt av patienter, beroende på 

innehållet och strukturen i kommunikationen. Det positiva kännetecknades av stöd till 

självständighet och oberoende och det negativa syftade till hur dåligt patienter kunde må då 

de kände sig beroende av sjuksköterskorna (Conner, Allport, Dixon & Somerville, 2008). 

I Johnston &Smiths (2005) studie påpekade patienterna hur viktigt det var att ha kontroll och 

på det sättet bevara sin självständighet. Detta ansåg patienterna ledde till bevarandet av deras 

livskvalitet. Patienter beskrev kommunikationen som en anknytning från vilken de fyra övriga 

kategorier såsom att ha någon att prata med, vara villig att lyssna, att vilja lära känna mig 

samt undvika kontakt  inom vårdrelations kontext utgår. Den sistnämnda sker när 

kommunikationen inte är effektiv och anknytning mellan sjuksköterska och patient 

misslyckas (Johnston & Smith. 2005). 
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I en studie ansåg patienterna att sjuksköterskan borde se patienten som en individ och 

bekräfta patienten här och nu. Författarna i studien menade att en kommunikationsguide 

skulle underlätta för sjuksköterskans arbete inom palliativ vård. Kommunikationen spelade en 

avgörande roll för palliativa patienter och kunde leda till utvecklingen av en bättre förståelse 

av patienters upplevelse för sjuksköterskan. En ökad förståelse av patienters upplevelse leder i 

sin tur till en bättre vård (Stajduhar, Thorne, McGuinnes & Kim-Sing, 2009). 

Tillit till sjuksköterskan  

När patienter litade på sjuksköterskorna och deras behov blev tillfredsställda på en fysisk, 

psykosocial och andlig nivå, kunde de tala om sina rädslor och en vårdrelation kunde 

utvecklas till vänskap (Mok & Chi 2004). Patienter upplevde att de kom till ro och att de 

fylldes med energi. I takt med att patienten fylldes med energi av den positiva vårdrelationen, 

uppstod en känsla av inre styrka hos patienten vilket i sin tur ledde till att patienten orkade gå 

vidare och fortsätta kämpa med sitt lidande. Att sjuksköterskan fanns nära patienten och gav 

tröst, även då patienten inte bett om detta, tyckte patienterna, gav en känsla av tillit, 

engagemang och förståelse (Mok & Chi, 2004). 

I vissa fall, var det viktigt för tilliten med information om vårdpersonal och hur teamet 

delas upp (Conner, Allport, Dixon, Somerville, 2008). Att som patient veta vem man ska 

kontakta och att känna igen den sjuksköterska som vårdade sist skapar en trygghet hos de 

flesta patienter. Ännu en aspekt som påverkar tilliten till sjuksköterskan är när patienter 

upplevde att vårdaren hade bildat sig en åsikt grundad på noggrann bedömning av patientens 

egen syn av sig själv och de personliga omständigheterna (Lee, Kristjanson, Williams, 2008). 

Närvaro och tid med sjuksköterskan 

Tidsbrist bland sjuksköterskor som arbetar inom den palliativa vården var ett återkommande 

problem enligt patienter i denna studie. Patienterna kände sig åsidosatta och utstötta. 

Sjuksköterskans närvaro ledde till att patienten sig bekräftad, sedd, och respekterad som unik 

individ. Studien visade vidare på att patienter kände sig avfärdade när sjuksköterskor visade 

sig ha ont om tid. Patienterna tolkade denna tidsbrist som att deras omvårdnad inte längre var 

viktigt för att sjukdomen ändå inte kunde botas. Om sjuksköterskan var aktivt engagerad 

under första mötet, tyckte patienterna att känslan av att känna sig åsidosatta dämpades 

(Stajduhar, Thorne, McGuinnes,& Kim-Sing, 2009). 
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I en studie (Johnston, & Smith, 2005) ansåg majoriteten av patienterna att ha någon att tala 

med var en väsentlig del i omvårdnaden. Sjuksköterskans vilja att lyssna var också något som 

påverkade patientens syn på sin vård. En bra sjuksköterska var enligt en patient:  

(…)One that can sit down and talk to you, hold your hand and give you a wee bit of confidence (Johnsson & 

Smith, 2005, s.704). 

I en studie av Berg och Danielsson (2007), ledde sjuksköterskans brist på tid till att 

patienterna kände sig förbisedda och förvirrade angående vem de ska vända sig till. De var 

också svårt för dem att få den information de behövde. Pga. detta, föredrog patienterna i 

denna studie att vara ensamma för att de kunna slappna av. 

Att sätta sig ner, ha ögonkontakt, lyssna aktivt och visa ett lugn i sitt kroppsspråk var 

beteenden som patienter tyckte var viktiga och gav dem en känsla av närvaro  Att vara här och 

nu, tyckte patienterna var ett bevis på att sjuksköterskan hade all tid i världen och detta 

skapade ett ömsesidigt engagemang (Stajduhar, Thorne, McGuinnes & Kim-Sing, 2009). 

Sjuksköterskans upplevelser av vårdrelationen inom palliativ vård 

Kommunikation med patienten 

I en studie av Reinke, Shannon, Engelberg, Dotolo, Silvestri, Randall & Curtis (2009), 

menade flertalet sjuksköterskorna att förmågan att kommunicera med sina patienter var den 

viktigaste förmågan för sjuksköterskor inom palliativ vård. Andra förmågor som uppfattades 

som viktiga var att lyssna på patienterna, svara på patienternas emotionella behov, vårda hela 

människan och respektera patienternas kulturella och religiösa tro. I en studie av Trovo de 

Araujo och Paes da Silva, (2002), menade samtliga tillfrågade sjuksköterskor att 

kommunikationen mellan sjuksköterska och patient var det viktigaste redskap en 

sjuksköterska kunde ha för att uppfylla den döende patientens behov. Sjuksköterskorna i 

denna studie värderade icke-verbala aspekter av kommunikation med patienter. 

Sjuksköterskorna syftade på aspekter såsom; att vara närvarande, lyssna och framförallt den 

fysiska beröringen men de upplevde det svårt att handskas med döende patienter, vilket kunde 

leda till att de undvek att kommunicera med dem.  

I en studie av Johnston & Smith (2005), menade många sjuksköterskor att en viktig form 

av kommunikation var att delge kontinuerlig information till patienterna. De lyfte även fram 

betydelsen av att lyssna. Att som sjuksköterska lyssna på patientens behov underlättade 

kommunikationen dem emellan, informationen nådde fram till patienten och närstående och 

patient fick det stöd de behövde (Johnston & Smith, 2005). 
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Sjuksköterskor var medvetna om deras ansvar att ge kunskap och informationsstöd både då 

det handlade om funderingar kring olika behandlingar eller enbart för att minska patientens 

ovisshet och därmed dennes oro. Sjuksköterskorna menade även att en viktig anledning till att 

kunna ge patienten information, var att ge patienten möjlighet att fatta väl underbyggda beslut 

(Pavlish & Ceronsky, 2009). 

Tillit från patienten 

Att bibehålla en tillitsfull vårdrelation krävde bland annat att sjuksköterskan utförde det som 

lovats patienten (Lee, Kristjanson, Williams, 2008). I en studie av Mok och Chiu (2004) 

beskrev de deltagande sjuksköterskorna hur tillit skapas mellan sjuksköterskan och patienten. 

Sjuksköterskor i studien menade att de som lyckades utveckla en förtroendefull relationen till 

patienter var de sjuksköterskor som förstod patientens behov, hade en vårdande attityd och 

verkade som patientens advokat (Mok & Chi, 2004). Enligt sjuksköterskor i en studie 

handlade ärlighet om att respektera patienten och var, enligt dem, en essentiell del i en 

tillitsfull relation mellan sjuksköterska och patient (Pavlish & Ceronsky, 2009). Tillit i en 

vårdrelation kunde utvecklas på olika sätt, enligt en studie av Lee, Kristjanson och Williams 

(2008). Tilliten kunde utvecklas när sjuksköterskan närmade sig patienten med ett 

tillvägagångssätt som patienten upplevde var anpassat efter dem. Genom att ständigt 

informera patienten och bjuda in till samtal kring beslutstagande tillsammans med 

sjuksköterskan, förstärktes tilliten ytterligare. Hur ofta och i vilken utsträckning patienten tog 

till sig vårdarens rekommendationer rörande sjukdomen, behandling, egenvård och eventuell 

symptom kontrolls hantering var ett bevis på graden av tillit i en vårdrelation. Det kunde vara 

svårt att ta emot förslag från en annan sjuksköterska än den sjuksköterska patienten skapat en 

tillit till (Lee, Kristjanson &Williams, 2008).  

     I en studie av Erichsen, Danielsson och Fredrichsen (2010), menade sjuksköterskorna att 

ärlighet var en förutsättning för en god vårdrelation och att ärlighet var en förutsättning för 

tillit att utvecklas mellan sjuksköterska och patient. Sjuksköterskorna i studien ansåg att 

oärlighet kunde orsaka förlorad tillit från patienten och detta var något många sjuksköterskor 

befarade. Ärlighet var en förutsättning för förtroende och trygghet i vårdrelationen och 

därmed också en förutsättning för god vård (Erichsen, Danielsson & Fredrichsen, 2010). 

Närvaro och tid med patienten 

I en studie av Pavlish och Ceronsky (2009), beskrev sjuksköterskor som arbetar inom palliativ 

vård närvaro som att vara tillgänglig för patienten och dennes närstående. En del av de 



13(29) 
 

tillfrågade sjuksköterskorna talade om en spirituell närvaro, som handlade om mer än att 

närvara fysiskt. En sjuksköterska menade att inom palliativ vård finns möjligheten för 

sjuksköterskor att fokusera på vårdandet och att närvara istället för att låta praktiska uppgifter 

ta överhand. I en studie av Johnston och Smith (2005), ansåg de flesta sjuksköterskor att 

finnas till och spendera tid med patienten var grunden till att skapa förtroende och att stödja 

patienten emotionellt. Att som sjuksköterska ta sig tid att lyssna på patienten, gör den tid de 

har mer effektiv.  

Sjuksköterskan inom palliativ vård måste känna förtroende för och kunna anförtro sig till 

sitt arbetsteam (Beckstrand, Clark-Callister & Kirchhoff, 2006). Om någon i teamet saknades, 

fick det konsekvenser som innebär mindre tid hos patienten. Att arbeta under tidspress 

upplevdes av sjuksköterskorna som ett hinder för att hinna hjälpa alla patienter och tillgodose 

deras behov.  

Sjuksköterskor inom palliativ vård kände uttalad stress och oro inför det faktum att de inte 

hade möjlighet att ge patienten och patientens familj den tid de behövde. Sjuksköterskorna 

ansåg att tidsbristen påverkade deras förmåga att prestera och att möta patienternas behov. Att 

se till att patienten kände sig bekväm, både fysiskt och psykiskt och att deras behov var 

tillfredsställda var mycket viktigt för sjuksköterskorna och då tidsbristen försvårade att uppnå 

detta gav tidsbristen upphov till oro för sjuksköterskan (Peterson, Johnson, Halvorsen, 

Apmann, Chang, Kershek, Scherr, Ogi & Pincon, 2010).  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Vi har i denna litteraturöversikt använt oss av kvalitativa och kvantitativa artiklar som har 

visat sig passa  syfte. De kvantitativa har visat sig passa vårt syfte då de tar upp upplevelser 

och valet av kvantitativa artiklar baserades på vår intention att visa på studier som 

systematiskt samlar in empirisk data och analyserar utfallet med utgångsläge i testbara 

hypoteser (Friberg, 2006). Artiklarna speglar det valda fenomenet och alla artiklar nämner 

begreppet palliativ vård och kommunikation ur patient respektive sjuksköterskans perspektiv. 

De utvalda artiklarna är hämtade från många olika delar av världen, vilket vi anser styrker 

arbetet då det får en vidare bredd, vilket även är intressant då det visar tydligt att det valda 

ämnet har en stabil internationell bas i forskningsvärlden.  Det kan dock vara negativt med 

tanke på att artiklar från hela världen kan vara svåra att jämföra och tillämpa på den svenska 
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vården och det svenska sjukvårdssystemet. Artiklarna begränsades till årtalen mellan 2000-

2010, för att få så färsk forskning som möjligt. 

 Fördelen med att arbeta i par var att vi kunde använda oss av varandras åsikter och synsätt 

då material granskades och texter översattes. Att ha olika tillvägagångssätt, sätt att formulera 

sig samt olika uttryck inte varit ett hinder i samarbetet, utan snarare en tillgång. Vi anser att 

olika uttryckssätt gagnar utförandet av en litteraturöversikt då det leder till nya insikter om det 

valda ämnet. Sammanfattningsvis blev kategoriseringen av de valda artiklar en grundlig och 

genomarbetad procedur där ny insikt och kunskap växte fram. I resultatdiskussionen har vi 

använt oss av Travelbees omvårdnadsteori då vi anser att den är lätt att integrera tack vare 

dess fokus på relationen och kommunikationen. 

I många av de artiklar vi fann, upptäcktes att resultaten var lika. Vi fann även att patienter och 

sjuksköterskor hade mycket tankar och känslor som påminde om varandra. Detta tycker vi 

stärker vårt resultat och ger det en trovärdighet. Vi har valt att använda oss av citat i resultatet 

då vi anser att det ger en djupare förståelse för en upplevelse. Det kan dock vara en risk att 

använda sig av citat i en litteraturöversikt, då läsaren inte kan vara säker på att citatet är 

korrekt angivet (Olsson & Sörensen, 2011). 

Resultatdiskussion 

Syftet med vår studie var att beskriva hur vårdrelationen upplevs av patienter och 

sjuksköterskor inom den palliativa vården. Resultatet visar tydligt på betydelsen av 

kommunikation i en vårdrelation. Travelbee (1971) menar att det är genom kommunikationen 

sjuksköterska och patient emellan som vårdrelationen uppstår och genom denna relation kan 

sjuksköterskan hjälpa patienten att hantera sin sjukdom och sitt lidande. När viljan att 

kommunicera inte finns eller när ena parten inte lyssnar och är engagerad, brister 

kommunikationen (Travelbee, 1971). I en studie av Halldorsdottir & Hamrén (1997) 

framkommer vilken påverkan sjuksköterskan och vårdrelationen kan ha för patientens 

välbefinnande. De upplevde att en god kontakt med sjuksköterskan underlättade 

kommunikation dem emellan och gav även en känsla av tillit. Ovilja hos sjuksköterskorna att 

kommunicera med patienterna uppfattades av dem som ett förnekande. Patienterna uppfattade 

sjuksköterskor som vårdande, då de kommunicerade med patienterna på ett 

förtroendeingivande vis samtidigt som sjuksköterskan var respektfull och visade medkänsla i 

samtalet. En viktig förmåga hos sjuksköterskan var enligt patienter att sjuksköterskan var 

öppen för frågor och hade kompetensen att svara på dessa och informera patienter och deras 

anhöriga.  
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     I denna litteraturstudie ansågs det vårdvetenskapliga begreppet tillit vara viktigt i en 

vårdrelation, både enligt patienter och sjuksköterskor. Det framkom att ärlighet är något som 

stärker tilliten. Detta styrks av Freidrichsen (2005) som menar att en av sjuksköterskans 

största uppgift är att utveckla en tillitsfull relation med patienten. Patientens tillit till 

sjuksköterskan skapas genom att sjuksköterskan går in i patientens situation och försöker 

finna en gemensam nämnare som möjliggör en förtroendefull relation. Halldorsdottir (2008) 

betonar vikten av tillit och ärlighet. Att patienten kände sig trygg i sin relation till 

sjuksköterskan innebar att denne kan tala öppet om sin situation och sitt sjukdomstillstånd. I 

en studie av Kasén (2002) menade patienterna att man inte ville öppna sig och berätta om sina 

känslor för alla vårdare utan enbart dem de hade fått möjlighet att skapa ett förtroende för. De 

menade att tillit kan skapas genom att sjuksköterskan gav förtroendet tid att växa och lyssnade 

till patienten. 

     Resultatet visar på betydelsen av närvaro och tid i en vårdrelation, och hur vårdrelationen 

och vården blir lidande vid brist på närvaro och tid med patienten. I en studie av 

Halldorsdottir (2008) framkom att i de fall då sjuksköterskan inte var närvarande och 

misslyckades med att skapa en kontakt till patienten, ledde det till negativa konsekvenser för 

vårdrelationen och därmed för patienten i form av minskad känsla av välbefinnande och hälsa. 

Vårdrelationen innehåller både en närhet till patienten men också en distans. Genom att hålla 

en bekväm distans kan sjuksköterskan inge en känsla av respekt och medkänsla. Det är 

nödvändigt av sjuksköterskan att använda sig av närhet så väl som distans vid utvecklandet av 

en fungerande vårdrelation. Att däremot forma en vårdrelation utan en viss distans visar på 

brist på professionalitet (Halldorsdottir, 2008). 

     Kasén (2002) kommer i sin studie fram till att patienterna ansåg det viktigt att 

sjuksköterskan fanns till för patienten och tog sig tid att lyssna på patienten. Om vårdaren 

bara skyndar förbi blir vårdrelationen lidande och patienten blir ensam i sin smärta och sitt 

lidande. Några patienter i hennes studie menade även att sjukdom kan väcka stora livsfrågor 

om liv och död och att deras behov att få uttrycka sin tro inte blir tillfredsställt pga. vårdarnas 

tidsbrist. I samma studie framgår att även vårdarna ser tidsbristen som ett problem. Vårdaren 

måste skapa och prioritera tid med patienten för att lära känna patienten och för att en 

vårdrelation ska kunna utvecklas. Dock menar sjuksköterskorna att vårdrelationen inte alltid 

är beroende av tid, utan att små saker kan vara avgörande. 
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Slutsats 

Att som sjuksköterska inom palliativ vård ha kunskap om vad det är som leder till en god 

vårdrelation och vad som hindrar en god vårdrelation är högst relevant då vårdrelationen är 

mycket betydelsefull för att kunna ge god vård. Många aspekter bidrar till att den vårdande 

relationens utvecklas. En god kommunikationsförmåga hos sjuksköterskan främjar 

vårdrelationen, förhindrar missförstånd och skapar förutsättningar till en god vårdrelation.  

Att vårda en palliativ person kan upplevas som stressande, tidskrävande samt krävande vad 

gäller energi och engagemang. Vi har belyst några centrala aspekter som karakteriserar en 

vårdrelation inom den palliativa vården. Dessa aspekter relaterar till upplevelsen av både 

vårdrelationen och vårdandet av en palliativ patient i livets slutskede.  

Det har i denna litteraturöversikt visat sig att sjuksköterskor och patienter inom palliativ 

vård upplever vårdrelationen på ett likartat vis. De aspekter av vårdrelationen som har ansetts 

viktiga för patienten har i även ansetts viktiga för sjuksköterskan. Detta anser vi styrker det 

faktum att just dessa aspekter är betydelsefulla i en vårdrelation inom palliativ vård. Det visar 

även att sjuksköterskor är lyhörda inför patientens behov och engagerade i den palliativa 

patientens livssituation. 

Denna litteraturöversikt visar på att sjuksköterskan bör skapa en balans i sin roll och vi 

anser att det behövs mer kunskap för att uppnå den balansen för att kunna vägleda, stötta och 

stärka den som är sjuk. 
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International 

journal of 

palliative 
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kategorier; 

kommunikation, stödja 

självständighet, symtom 
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Erichsen, E, 
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tanding of 
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Nursing 

Ethics 
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erfarenheter 

av ärlighet i 

deras arbete 
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Lorraine N. 
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´perceptions 

of expert 
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England, 

2005, Journal 
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Artikeln 
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studie om 
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sin expertis 

intervjubaser
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både män och 
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Datan 
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Austin, Ann Caress, 
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The 
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"knowing the 

patient": 
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nurses 

constructions 

of quality in 

providing 

palliative 

care 

2000, 

England,Jour

nal of 

advanced 
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Utforska 

disktriktsjuks

köterskors 

kvalitetsarbet

e inom 

palliativ vård 

 

Intervjuer 

med 62 st. 

disktiktsjuks
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Innehållet i 

intervjuerna 

kodades och 

sammanförde

s i teman. 

 

 

Den viktigaste 

kvalitetsfaktorn vid 

palliativ vård är att "lära 

känna" patienten och 

dennes familj, detta kan 

åstadkommas genom 

bl.a. god 

kommunikation 

Mok, Esther, Chiu Chi, 

Pui 

Nurse-patient 

realtionship 

in palliativ 

care 

2003, China, 

Journal of 

advanced 

nursing 

Att utforska 

aspekter i 

sjuksköterska

- patient 

relationer 

inom den 

palliativa 

vårdkontexte

n 

Kvalitativ 

data 

samlades in 

från 10 

hospice 

sjukskötersko

r och 10 

obotligt sjuka 

patienter i 

form av 

ostrukturerad

e och öppna 

intervjuer. 

Datan 

analyserades 

genom att 

identifiera 

olika 

kategorier,  

Fyra huvudkategorier 

uppstod ur patient och 

sjuksköterska 

perspektiv.1) bygga upp 

en relation med tillit. 2) 

vara en del av familjen. 

3) fylla på bränsle 

under dagen som 

innehåller både liv och 

död. 4) berikad 

erfarenhet 
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Pavlish, C, Ceronsky, L Oncology 
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tions of 

nursing roles 

and 

professional 

attributes in 

palliative 

care 

2008, USA, 

Clinical 

journal of 

oncology 

nursing 

Att utforska 

sjukskötersko

r inom 

cancervård 

perspektiv på 

palliativ vård 

Semistruktur

erade 

intervjuer 

i fokusgruppe

r om 33 

st sjuksköters

kor från 3 

olika 

sjukhus. 

kategoriserar 

innehållet av 

berättelserna 

genom att 

koda varje 

fokusgrupps 

sammanträde 

och sorterade 

sedan 

koderna  

Sjuksköterskorna 

beskriver fem stycken, 

enligt dem, viktiga 

uppgifter för en 

sjuksköterska inom 

palliativ vård. Dessa är 

undervisning, 

omvårdnad, 

organisering, 

mobilisering och att 

förespråka patientens 

vilja 

Peterson, J,M., Johnson, 

B Halvorsen, L 

Apmann, P-C Chang, S 

Kershek, C Scherr, M 

Ogi, D Pincon 

What is so 

stressful 

about caring 

of a dying 

person? A 

qualitative 

study of 

nurses 

experiences 

 

2010, United 

states,  

International 

Journal of 

Palliative 

Nursing 

 

Undersöka 

sjuksköterska

ns 

erfarenheter 

av att vårda 

en döende 

patient och 

vilka 

svårigheterna 

med detta är 

 

Kvalitativ 

studie som 

genomfördes 

med hjälp av 

intervjuer av 

femton 

sjukskötersko

r och 

sjuksköterske

studenter. 

Datan 

analyserades 

med 

innehållsanal

ysmetod 

 

Sjuksköterskorna tyckte 

att svårigheterna med 

att vårda en döende 

patient var tidsbristen 

och deras brist på 

närvaro, oro över 

patientens välmående 

och oro över patientens 

familj och att behöva 

medla mellan patienten 

och dennes familj 

 

Reinke, L F., Shannon, 

S E., Engelberg, R., 

Dotolo, D., Silvestri, G 

A., Randall Curtis, J 

Nurses 

‘identificatio

n of 

important yet 

under-

utilized end-

of-life care 

skills for 

patients with 

life-limiting 

2009, USA, 

Journal of 

palliative 

medicine 

Identifiera 

sjukskötersko

rs syn på 

viktiga och 

underanvänd

a och 

vårdande 

färdigheter 

för patienter i 

livets 

Sjukskötersk

or som 

arbetar inom 

palliativ vård 

från 4 

amerikanska 

delstater 

svarade 

frågor i enkät 

19 stycken färdigheter 

ansågs av de tillfrågade 

sjuksköterskorna vara 

underanvända och 

vårdande färdigheter för 

sjuksköterskor inom 

palliativ vård. Dessa var 

bland andra; 

kommunikationsfärdigh

eter, symptomkontroll 
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or terminal 

illnesses 

slutskede och patientfokuserad 

vård 

Stajduhar, Kelli I, 

Thorne, Sally E, 

McGuinnes Liza, Kim-

Sing, Charmaine 

Patient 

perception of 

helpful 

communicati

on in the 

context of 

advanced 

cancer 

2009, 

Canada, 

Journal of 

clinical 

nursing 

Att försöka 

svara på 

frågan om 

vad patienter, 

med 

avancerad 

cancer, 

identifierar 

som 

hjälpfullt i 

kommunikati

onen med 

vårdpersonal 

Datainsamlin

g från 

18deltagare 

som 

intervjuades 

individuellt, 

och 16 

fokusgrupper 

vars 

deltagare 

hade 

avancerad 

cancer och 

befann sig i 

palliativ 

vårdfas. 

Datan 

analyserades 

genom att 

koda och 

sammanföra 

koder i 

kategorier/te

man 

Fyra huvudteman kunde 

identifieras; respekt för 

betydelsen av tiden, 

visa omsorg, erkänna 

rädsla och balansera 

hopp med ärlighet i den 

ombesörjande 

informationen 
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Trovo de Araujo, M. M, 

Paes da silva, M. J. 

Communicati

on with dying 

patients: 

perception of 

intensive care 

units nurses 

in Brazil 

2003, Brazil, 

Journal of 

clinical 

nursing 

Studien syftar 

till att bedöma 

om 

sjuksköterskor 

på intensive 

vårds 

avdelning, ser 

den upprättade 

kommunikatio

nen med 

patienter 

bortom 

terapeutisk 

möjlighet som 

en effektiv 

palliativ 

terapeutisk 

tillgång, och 

vilka aspekter 

av denna 

kommunikatio

n dem 

värderade 

mest 

Semi 

strukturerade 

intervjuer av 

tio 

sjukskötersko

r. En metod i 

tre faser 

användes för 

analys: 

preanalys, 

data 

utforskning 

och tolkning 

av datan för 

att 

sammanställa 

data i olika 

tema,  

 

Fyra kategorier 

uppstod, som tydliggör; 

värdet av 

kommunikation med 

terminala patienter, 

vilka hinder som 

uppkom under denna 

process, behovet av att 

identifiera de 

individuella krav av 

varje patient och att 

kunna använda 

kommunikationen som 

ett verktyg inom den 

palliativa vården 

 

 

 


