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Sammanfattning 

Bakgrund:   En god kommunikation med patient och närstående beskrivs som en 

förutsättning för en tillfredsställande vård i livets slutskede. Sjuksköterskan 

ska ge anpassad information för att patient och närstående ska känna sig 

trygga och förstå sjukdomsprocessen. Beslutet om vård i livets slutskede 

bör ske av läkaren i ett tidigt stadie så att patienten hinner bli delaktig. 

Viktigt att vårdteamet är enat så att alla involverade vet vad som händer. 

 

Syfte:           Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att   

                       kommunicera med patienter och närstående i livets slutskede. 

 

Metod:         En litteraturöversikt baserat på tio artiklar varav åtta med kvalitativ design 

och två kvantitativa med utrymme för öppna kommentarer. Databaser som 

använts är Cinahl, PubMed och Nurse Allied Health Source.  

 

  Resultat:      Resultatet utgår från tre huvudteman; sjuksköterskan i samtal med 

patienten, närståendes behov av att samtala med sjuksköterskan och 

faktorer som påverkar sjuksköterskans kommunikation med patient och 

närstående. Det första temat visar att om sjuksköterskan är närvarande och 

har förmåga att lyssna aktivt är det lättare att öppna upp för samtal och 

kunna ha det när patienten önskar. Det andra temat visar att sjuksköterskan 

har en viktig roll som länken mellan parter och som informationsgivare. 

Varpå det tredje temat visar att sjuksköterskan önskar mer kunskap kring 

hur man samtalar i livets slutskede och att miljön spelar stor roll huruvida 

de samtalen blir av eller inte.  

 

Diskussion:   I diskussionen diskuteras hur en god vårdrelation bör se ut och hur lätt det 

kan det bli fel, men att det inte enbart handlar om hur sjuksköterskans 

egenskaper bör se ut för att relationen med patient och närstående ska 

fungera. Om kommunikativa handlingar prioriteras bort på grund av andra 

orsaker så är det större chans att misslyckas.  

 

Nyckelord:      Vård i livets slutskede, vårdrelation, palliativ vård, kommunikation.  

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background:      Good communication is described as a necessity for a satisfying end of 

life care. The nurse has to talk to the patient and their loved ones in a 

way that they understand to make them feel safe and fully understand 

the situation. Decision to end treatment should be initiated by the 

doctor in an early stage, so there’s time for the patient to be involved. 

The team has to be well informed and stand as a unit with the patient. 

Aim:  The aim is to describe the nurse’s experiences of end of life 

communication with patients and their loved ones. 

Method:      The method being used is a literature review based on ten articles. The 

databases being used is Cinahl, PubMed and Nurse Allied Health 

Source.  

Results: The results consist of three themes; Nurses conversation with patients, 

the need of the patients´ loved ones to talk to the nurse and factors that 

affect nurses communication with patients and their loved ones. First 

themes show that if the nurse being present and showing the ability to 

actively listening it’s easier to get the patient to open up, having a 

conversation when the patients ask for it. Second theme shows that the 

nurse plays a vital part as a link between those involved with the 

patients care and often has to explain most of the medical information 

and finally the third theme is about a wish for more knowledge and 

practice in how to have end of life conversations and that 

organisational support matters whether you have them or not.  

Discussion:     The nurse-patient relation is discussed as a necessity for good care in 

end of life and that it´s not always entirely up to the nurse to make it 

work. It needs to be a supportive work environment.  

Keywords:  End of life, nurse-patient relation, palliative care, communication 
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1. Inledning 

Intresset för att skriva om kommunikation i livets slutskede bottnar i lång erfarenhet av att ha 

arbetat inom sjukvården, såväl inom äldreomsorgen som i akutsjukvården. Vi har själva 

upplevt vissa svårigheter som kan uppstå när man vårdar människor i livets slutskede. Det har 

handlat om hur vi själva och även hur kollegor bemött och kommunicerat med patienten och 

närstående. De flesta situationerna har lett till att vi som personal känt oss otillräckliga och 

ibland osäkra på hur vi ska uttrycka oss. Framförallt i mötet med patienter som av olika 

anledningar inte vill eller kan uttrycka sig verbalt eller med hjälp av kroppsspråket, har detta 

blivit påtagligt. Erfarenheter av att ha mött närstående till patienter som vårdats i livets 

slutskede, då de inte förstått sjukdomsprocessen, har även det inneburit svårigheter. Främst i 

bemötandet av olika känsloyttringar och hur man hanterat diverse frågor som dykt upp. När vi 

själva efter genomgången utbildning arbetar som sjuksköterskor, kommer vi dagligen att möta 

patienter och närstående som befinner sig i svåra situationer, där också många kommer att 

vårdas i livets slutskede. Vikten av att kommunicera på ett bra sätt anser vi är en förutsättning 

för en god vård i livets slut. 

 

2. Bakgrund 

2.1 Palliativ vård 

Palliativ vård sammanfattas och bygger på fyra hörnstenar; symptomlindring, samarbete i 

teamet, kommunikation och relation och stöd till de närstående (Socialstyrelsen, SOU, 2013). 

Det finns olika former av palliativ vård beroende på var i sjukdomsförloppet personen är och 

enligt Regionala cancercentrum (Sveriges Regionala Cancercentrum, RCC, 2012-2014) är det 

är viktigt att hålla isär och enas om vilka begrepp man använder. Man skiljer på allmän 

palliativ vård, som innebär att grundutbildad personal har tillräcklig kunskap och kompetens 

för att tillgodose patientens behov, medan specialiserad palliativ vård definieras som vård av 

patienter med en bredare symtombild. Det medför att patienten vårdas av ett team med flera 

professioner som innehar speciell kunskap och kompetens för att möta patientens vårdbehov. 

Allmän palliativ vård ska kunna ges på alla vårdenheter såsom akutsjukhus liksom 

omsorgsboende. Dock saknas fortfarande en gemensam och planerad struktur för hur detta 

ska se ut (SOU, 2013).  

 Palliativ vård är som Arnolds och Underman Boggs (2011) påpekar, ett förhållningssätt 

som syftar till att främja personens livskvalitet, då en livshotande sjukdom är konstaterad. 

Såväl personens fysiska, psykiska, sociala som existentiella välbefinnande ska tillvaratas 
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enligt World Health Organisation (WHO, 2015). Vidare ska den palliativa vården erbjuda 

personen smärtlindring, betrakta döendet som en normal process, stödja personen att för hen 

leva ett så normalt liv som möjligt, samt stödja närstående att orka med sjukdomen och sitt 

sorgearbete. Till skillnad från den kurativa vården som riktar sig till att diagnostisera och 

behandla patologiska förklaringar till sjukdom, menar Addington och Higgins (2001), att den 

palliativa vården fokuserar på att lindra de symptom som sjukdomen medför samt syftar till 

att bevara och stärka personens livskvalitet. Det är också en vårdform som inte bara innefattar 

den enskilde patienten, utan även inkluderar familj och närstående.  

Vårdformer där palliativ vård idag förekommer är på äldreboenden, sjukhus, hospice eller i 

det egna hemmet, med hjälp av insatser från kommunen och primärvården (SOU, 2013). I 

kunskapsstödet för palliativ vård beskrivs vårdformen i två faser. Den tidiga fasen involverar 

patienter med en progressiv och obotlig sjukdom, men som står under behandlingsformer av 

livsförlängande syfte. Den senare fasen av palliativ vård kallas vård i livets slutskede och 

innebär att patientens vårdbehov förändras från livsuppehållande till lindrande vård med 

målet att främja livskvaliteten. 

 

2.2 Vård i livets slutskede  

Alla människor som närmar sig livets slut bör erhålla palliativ vård enligt nationella 

vårdprogrammet, eftersom vård i livets slut är en viktig del av den palliativa vården och 

genomsyras av en helhetssyn på människan (RCC, 2012-2014). Att ge en människa möjlighet 

att uttrycka sina känslor och tankar och att få känna tillfredställelse med livet i sin helhet är  

essentiellt i livets slutskede. 

Det kan vara svårt att fastställa en exakt tidpunkt för när övergången ska ske, men som 

grundbeslutet för övergången från det kurativa stadiet till vård i livets slutskede, skall det 

finnas belägg för att den kurativa behandlingen inte längre fyller någon funktion (SOU, 

2013). Det vill säga att vidare behandling förväntas innebära en risk att skada patienten mer 

än att vara lindrande, vilket oftast först indikeras av läkaren som gör en medicinsk 

bedömning, men det kan även komma som önskemål från patienten själv i samråd med 

närstående. Läkaren har då ett så kallat brytpunkssamtal med patienten och vid önskemål och 

behov deltar även närstående. Övergången till vård i livets slutskede diskuteras och en 

planering hur vården fortsättningsvis ska se ut upprättas (RCC 2012-2014). Ibland behöver 

detta ske flera gånger och därför är det viktigt att sådana åtgärder diskuteras i ett så tidigt 

skede som möjligt, så att man inte väntar tills det kritiska stadiet är nått. Att övergå till vård i 
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livets slutskede handlar om att skapa goda förutsättningar för patient och närstående att 

planera den sista tiden. Ett beslut för att påbörja palliativa vårdinsatser måste också innebära 

att alla parter verkligen förstår innebörden av de behandlingar som ges i relation till de som 

inte ges (Arnolds & Underman Boggs, 2011). Det betonas också i en studie av Peter, 

Mohammed och Simmonds (2014) där vårdpersonal anser att det är viktigt att närstående 

verkligen förstår vad vidare livsuppehållande behandling skulle innebära för patienten som är 

i behov av vård i livets slutskede, för att inte utsätta patienten för onödigt lidande.  

 

2.3 Begreppet kommunikation  

Arnold och Underman Boggs (2011) beskriver begreppet kommunikation som att man 

kombinerar icke-verbala och verbala beteenden med syftet att förstå och dela information 

sinsemellan. Det finns olika sätt att kommunicera på. Det som uttrycks med ord kallas verbal 

kommunikation och utgör endast 20 procent av all kommunikation. De resterande 80 

procenten utgör den icke-verbala kommunikationen (Dahlin & Wittenberg, 2015) och kan 

delas in i sju koder som handlar om hur röst och kroppsspråk används, beröring och respekt 

av personligt utrymme, samt utseendet som symboler och kläder kan spela en roll i hur 

människor uppfattar varandra och det som förmedlas (Wittenberg-Lyles, Goldsmith, Ferrell & 

Ragan, 2013).  

 

2.4 Kommunikation med patient och närstående i livets slutskede 

Ett nyckelord som genomsyrar all vård i livets slutskede är kommunikation. Att ha en god 

kommunikation med patient och närstående i livet slutskede är avgörande för hur den sista 

tiden blir (Hayes, Henry, Holloway, Lindsey, Sherwan & Smith, 2014). En god 

kommunikation är också nyckeln för att nå sin patient och påverka deras hälsa positivt, 

eftersom undermålig information eller bristande engagemang i samtalen ofta leder till 

missnöje hos både patienter och närstående (Faull & Blankley, 2015). Vidare påpekar de hur 

viktigt det är att kunna kommunicera på ett bra sätt med döende patienter och deras 

närstående. Hayes et al. (2014) menar ytterligare att den icke-verbala kommunikationen heller 

inte får glömmas bort när det gäller vård i livets slutskede, eftersom en handling som att hålla 

en människa i handen eller visa vänlighet med en gest eller en blick kan betyda mer än ord. 

En fungerande kommunikation är således viktig för att undvika missförstånd och upprätthålla 

ett gott samarbete med alla inblandade.  
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En av de viktigaste delarna både för patient och vårdpersonal är de närstående, vilket gör att 

det är viktigt att även se till deras behov (RCC, 2012-2014). En öppen och ärlig 

kommunikation gör att patienten och närstående får en tydligare bild av sjukdomsprocessen, 

vilket underlättar övergången till en lindrande vård, samt bidrar till att patienten kan vara 

delaktig i sin egen vård (Thompson, McClement & Daeninck, 2006). Ju mer involverad och 

införstådd patienten är, desto större är även möjligheten för hen att fatta egna beslut rörande 

sin egen vård (SOU, 2013). I en intervjustudie med chefsjuksköterskor påpekar även dem att 

patienter och deras närstående behöver få veta allt som händer för att kunna planera hur den 

sista tiden ska se ut (Garner, Goodwin, McSweeney & Kirchner, 2013). I det nationella 

kunskapsstödet som SOU (2013) tagit fram, menar man att kontinuitet och tydlighet i 

kommunikationen är viktigt för att skapa trygghet hos patienten De poängterar ytterligare att 

informationen också måste anpassas efter patientens förmåga att ta till sig det som förmedlats. 

Ytterligare påpekas vikten av att alla i vårdteamet och även närstående är väl förberedda och 

införstådda med patientens tillstånd för att kunna möta dennes eventuella frågor och 

funderingar. I Wallerstedt och Andershed (2007) studie framkommer det att sjuksköterskan 

upplever det som en nödvändighet och en trygghet om alla i teamet är överens. Det framgår 

att det ofta är svårt att kommunicera professioner sinsemellan och det kan medföra en 

osäkerhet hos alla inblandade, inte minst för patienten själv. Sjukvården ska också kunna 

erbjuda stöd och ge närstående möjlighet till efterlevande samtal efter att patienten har avlidit 

(RCC, 2012-2014). I studien av Bloomer, Endacott, O´Connor och Cross (2013) och även i 

studien av Espinosa, Young, Symes, Haile och Walsh (2010) uttrycks vikten av att tänka på 

hur man säger och vad man gör under vården i livets slutskede, då det är avgörande för hur 

närstående kommer att minnas den sista tiden.  

 

2.5 Sjuksköterskans funktion i livets slutskede 

För att kunna vårda palliativt krävs det kunskap inom många områden och för att underlätta 

har Faull och Blankley (2015) sammanställt komponenter som är nödvändiga för att 

sjuksköterskan ska kunna ge en palliativ vård av god kvalitet. Bortsett från den medicinska 

kunskapen anser de att sjuksköterskan bör vara skicklig på att kommunicera, vara empatisk 

och engagerad, samt vårda med ett holistiskt synsätt. Att vårda någon med ett holistiskt 

synsätt innebär att inte enbart fokusera på den medicinska symptombilden, utan se till hela 

människan. Det innefattar alla aspekter av människan såväl fysiska som psykiska, men även 

det sociala och existentiella (Hayes et al., 2014). Ett problem som kan uppstå vilket Espinosa 
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et al., (2010) tar upp är just krocken mellan att ha ett holistiskt och medicinskt synsätt. Det 

kan leda till att frustration och osäkerhet uppstår om vårdteamet inte är enat (Reinke, 

Shannon, Engelberg, Dotolo, Silvestri och Curtis, (2010) ; Thompson et al., (2006).  

Sjuksköterskan fyller här en viktig funktion, eftersom hen ofta är länken mellan patient, 

närstående och övriga i teamet (Dahlin & Wittenberg, 2015). Det vill säga att sjuksköterskan 

ska kunna koordinera med andra instanser och professioner inom hälso- och sjukvården för att 

skapa de bästa förutsättningarna för sin patient (McCabe & Timmins, 2015). Sjuksköterskan 

ska även tolka och översätta information som lämnats av andra hälso-och sjukvårdsanställda 

till patient och närstående för att de ska känna sig trygga. Det är sjuksköterskan som ofta tar 

de svåra diskussionerna med patienterna rörande deras vård och ska fungera som stöd åt både 

patienten och närstående. Genom att reflektera över sin egen existens, menar Johansson och 

Lindahl (2011) att det underlättar för sjuksköterskan att möta patienters och närståendes 

psykiska och existentiella behov i de frågor och uttryck som kan uppstå.  

Egenskaper som patienter och närstående har skattat som viktiga hos sjuksköterskan är 

empati, trygghet i sig själv, förmågan att vara närvarande och kunna lyssna aktivt (Dahlin & 

Wittenberg, 2015). Sjuksköterskan behöver kunna använda sig av personcentrerad 

kommunikation och för att göra det krävs en medvetenhet om sina styrkor och svagheter, för 

att på så sätt hela tiden utvecklas (McCabe & Timmins, 2015). Vidare menar Faull och 

Blankley (2015) att sjuksköterskan behöver reflektera över sina färdigheter inom 

kommunikation, för att på så sätt ständigt utvecklas till att övervinna rädslor och hitta 

strategier för att klara av och möta människor i livets slutskede. Bolund (2007) menar att 

sjuksköterskan bör vara lyhörd för patientens antydningar till samtal och genom att svara an 

på patienten samt ställa ledande frågor eller kommentera hens antydningar, kan 

sjuksköterskan hjälpa patienten att sätta ord på sina tankar och känslor. 

 

3. Problemformulering 

Forskningen visar att sjuksköterskor upplever svårigheter att kommunicera med patienter och 

närstående, när de vårdas i livets slutskede. Litteraturgenomgången pekar på att det kan vara 

svårt att kommunicera professioner sinsemellan och att detta kan medföra en osäkerhet hos 

alla inblandade. Bristande kommunikation kan leda till att patienter och närstående ges 

otydlig eller otillräcklig information. Förutom att patienter och närstående kan ta skada så 

skapar det problem för sjuksköterskan som ska företräda patienten och fungera som en länk 

mellan alla parter. Eftersom kommunikation utgör en så stor grund i omvårdnaden och då det 
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är en viktig hörnsten i palliativ vård, väcks därför intresset av att utforska vikten av dess 

betydelse i vårdandet ur ett sjuksköterskeperspektiv. Dessutom har det, i tidigare studier, 

efterfrågats mer forskning gällande sjuksköterskans erfarenheter av kommunikationen med 

patienter och närstående i livets slutskede.  

 

4. Syfte  

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att kommunicera med 

patienter och närstående i livets slutskede.  

 

5. Teoretiska utgångspunkter 

Den teoretiska utgångspunkten utgår från konsensus begreppet vårdande med det 

underliggande begreppet vårdrelation som belyses ur ett sjuksköterskeperspektiv med fokus 

på kommunikation. Eftersom hela vårdrelationen bygger på att sjuksköterskan kan 

kommunicera med sin patient såväl verbalt som icke-verbalt (Dahlberg & Segesten, 2010). Ett 

flertal omvårdnadsteoretiker ser kommunikation som en specifik aspekt i sjuksköterskerollen, 

eftersom sjuksköterskans kommunikation är unik och ska anpassas efter alla involverade, 

såväl efter vårdteamet, med närstående och som till patienten (McCabe & Timmins, 2015). I 

den här litteraturöversikten har författarna valt att titta närmare på omvårdnadsteoretikern 

Peplaus syn på vårdrelation och kommunikation. Begreppet vårdrelation kommer således att 

diskuteras utifrån ett kommunikativt perspektiv, för att belysa hur viktig sjuksköterskans 

kommunikation är när det kommer till att vårda patienter i livets slutskede.  

 

5.1 Vårdrelation  

Allt vårdande som sker i en relation som ett möte mellan patient och vårdare kallas 

vårdrelation (Arman, 2015). En vårdrelation kännetecknas enligt Ekeberg (2015) av närvaro 

och ett aktivt lyssnade som sätter patientens berättelse i fokus. Det handlar om att kunna 

skapa gemenskap med patienten genom sina handlingar, sitt förhållningssätt och sitt 

bemötande. Ett exempel på det kan innebära samtal som en vårdande handling och som då 

inte bara innefattar ord utan även handlar om att lyssna och verkligen se personen man 

samtalar med. Här är kroppsspråk och uttryck i den aktuella situationen också inkluderat. 

Dahlberg och Segesten (2010) menar att den som vårdar behöver reflektera över vilket 
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budskap som sänds till patienten, då det är dennes ansvar för hur vårdrelationen kommer att se 

ut.  

Omvårdnadsteoretikern Hildegard E. Peplau (1991) beskriver att vårdrelationen har 4 faser 

orientering, identifikation, exploatering, upplösning som hon menar går igen i alla vårdande 

situationer. Faserna är flytande och har inget tydligt slut eller början eftersom varje vårdande 

situation är unik. Hon menar att faserna i en vårdrelation handlar om att sjuksköterskan och 

patienten tillsammans ska lösa ett problem.  I den första inledande orienteringsfasen handlar 

det om att sjuksköterskan är inkännande och lyssnar till sin patient för att hjälpa personen att 

orientera sig i sin situation, men också för att få en inblick i vilka vårdinsatser som kan 

behövas. Här spelar också sjuksköterskans inställning och vilja att ge vård roll för att mötet 

ska bli äkta. Sjuksköterskan står i den här fasen för klargörande av patientens situation och 

kan på så sätt lindra ångest och oro samt skapa en gemensam förståelse av det aktuella 

problemet med patienten och övriga vårdteamet, inklusive närstående.  I identifikationsfasen 

menar Peplau (1991) att patienten kan behöva hjälp med att identifiera sitt problem, för att 

minska känslor av hjälplöshet och hopplöshet som annars lätt kan uppstå. Sjuksköterskans 

uppgift är att vara lyhörd för patientens oro och funderingar kring sitt tillstånd och det sker 

genom att ta hänsyn till patientens förväntningar på vården samt på den som vårdar. Detta 

ställer krav på hur sjuksköterskan kommunicerar, dels för att få fram all den information som 

behövs för att kunna hjälpa patienten på bästa sätt, men också för att avgöra om det finns 

andra bakomliggande orsaker till det aktuella problemet som kan vara relevant. 

Sjuksköterskan behöver därför skapa trygghet för sin patient så att personen känner tillit, kan 

och vågar uttrycka sina känslor samt känner sig tagen på allvar. Med denna öppenhet och 

följsamhet för patientens individuella behov, menar Dahlberg och Segesten (2010) att man 

som vårdare kan få ta del av patientens upplevelse av sin situation, vilket främjar en god och 

rätt vård för den enskilde individen. När patienten känner sig trygg inleds exploateringsfasen, 

där patienten till sin fördel blir mottaglig för de vårdande handlingar som sjuksköterskan kan 

erbjuda. När vårdbehoven har tillfredsställts och patienten känner sig nöjd med vården, 

inträder upplösningsfasen. Den innebär att tidigare faser har uppnåtts till den grad att 

patienten ser nya mål och är trygg med att lämna sjukvården (Peplau, 1991).  

Genom att sjuksköterskan i vårdrelationen kan använda sin professionella kunskap och sitt 

sinne, kan en god vårdrelation uppstå. Det är optimalt då vårdaren kan balansera sin kunskap 

gentemot öppenheten för patienten, för att på så sätt kunna se konsekvenserna av vården och 

upptäcka det som är nytillkommet och därefter anpassa vården efter patientens behov. Med 

kunskapen och ansvaret som sjuksköterskan har men inte patienten, den osjälviska kärleken i 
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vårdandet och beaktandet av människans värdighet, kan en vårdande relation uppstå (Kasén, 

2012). Alla vårdrelationer är dock inte vårdande relationer. I en icke vårdande relation 

beskriver patienter upplevelser av att känna sig som ett objekt, vilket leder till ensamhet och 

övergivenhet. Värdigheten kränks då sjuksköterskan endast intresserar sig för de medicinska 

åtgärderna och inte ser hela människan. I en sådan vårdrelation saknas lusten och viljan att 

vårda.  

 

6. Metod 

Metoden som används för studien är en litteraturöversikt, det vill säga att det är en översikt 

över kunskapsläget inom sjuksköterskans verksamhetsområde (Friberg, 2012). 

 

6.1 Datainsamling 

Datainsamlingen har skett via sökningar i databaserna Cinahl Complete, PubMed och Nursing 

And Allied Health Source. Sökorden som använts är Nurse*, attitudes, communication, dying, 

experience, end of life, end of life discussion, end of life care, palliative care, patients, 

perspective, perception, nurse role och qualiative study, vilka är relevanta sökord som lyfter 

det område som författarna valt att studera. Författarna testade olika kombinationer för att se 

vilka som genererade flest artiklar av intresse för studien. Communication AND nursing AND 

palliative care AND experience, var den kombination som gav flest träffar, varpå författarna 

fortsatte artikelsökningen med några av samtliga ord i de följande sökningarna. Tidsomfånget 

på artiklarna begränsades till en tio års period, från år 2005 till 2015, för att få med den 

senaste forskningen. Artiklarna skulle enligt riktlinjer vara förhandsgranskade, peer reviewed. 

Det gjordes ingen begränsning i sökningarna gällande geografi, men språket begränsades till 

engelska och svenska. Från början gjordes ingen avgränsning i sökningen gällande valet av 

artiklarnas design, huruvida de var av kvantitativ eller kvalitativ karaktär, men efter att 

författarna under sökningens gång hittade flertalet artiklar med kvantitativ design, varav två 

av dem sedan kom att väljas ut, så begränsades därefter sökningen genom att lägga till 

sökordet qualiative study.  

 

6.2 Urval 

Urvalet av artiklar gjordes genom att först utgå ifrån de funna artiklarnas titel, för att se om 

det verkade stämma överens med syftet. Om så var fallet gick författarna vidare och läste 
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abstraktet, varpå de artiklar som kom att väljas ut sparades i en folder. Genom att kritiskt 

granska abstrakten med fokus på resultatdelen skapades ett så kallat helikopterperspektiv, som 

enligt Friberg (2012) synliggör en helhetsbild av artikelns karaktär. Detta för att sedan kunna 

gå vidare med artikeln i sin helhet. Båda författarna läste de sparade artiklarna på varsitt håll 

och valde sedan gemensamt ut de som var av störst intresse för studien. Därefter gjordes 

ytterligare en genomgång av artiklarna för att försäkra att de verkligen var relevanta för 

studiens syfte. Artiklarna har bearbetats av båda författarna genom att läsa igenom dem ett 

flertal gånger. För att säkerställa trovärdighet och kvalitet, samt analysera texterna korrekt, 

har Fribergs (2012) checklistor över kvalitetsgranskning använts. Granskningen ledde till att 

en artikel valdes bort på grund av förlegad data och ersattes med en artikel som innehöll ny 

aktuell data, vilket författarna ansåg skulle tillföra mer till studien. I de valda artiklarna har 

enbart sjuksköterskans perspektiv studerats. Slutresultatet genererade två kvantitativa och åtta 

kvalitativa artiklar som svarade an på studiens syfte. 

 

6.3 Analys 

Med hjälp av resultatartiklarnas rubriksättningar och deras indelade subteman, kunde 

författarna till en början se var det fanns direkta likheter i de valda artiklarnas innehåll. De 

delar av resultaten som stämde överens med författarnas/studiens syfte, skrevs ned och 

färgkodades och placerades in i fyra framträdande kategorier som var återkommande och 

utgjorde stora delar i samtliga artiklar. Därefter gjordes en genomgång av varje artikel igen 

för att se till så att författarna inte gått miste om relevant material. Författarna hade 

kontinuerligt en öppen diskussion om vad som skulle finnas med respektive uteslutas, med 

tanke på den förförståelse som fanns baserat på tidigare vårderfarenheter. Detta för att 

undvika att tolka materialet. Resultatet skrevs ner och utvecklades till följande subteman; att 

vara närvarande, att öppna upp för samtal, samtalet, sjuksköterskan som informationsgivare, 

att vara länk mellan närstående och patient, tid och plats i verksamheten och det som är svårt 

att samtala om utifrån att författarna utgick från orden hur, var och när. Hur, handlade om hur 

sjuksköterskan gjorde när hen samtalade med patient och närstående. Var, handlade om vilken 

miljön samtalen ägde rum i och när, handlade om tidpunkten för samtalet. När allt material 

var nedskrivet och korrekturläst påbörjades det sista arbetet med att ta fram passande 

huvudteman, som blev följande; Sjuksköterskan i samtal med patienten, närståendes behov av 

att samtala med sjuksköterskan och faktorer som påverkar sjuksköterskans kommunikation 

med patient och närstående. För att författarna ville försäkra sig om att de inte blivit blinda 
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för sitt eget material och att det skulle vara läsbart och förståeligt för andra, så lät författarna 

närstående med akademisk bakgrund läsa igenom och komma med språkliga synpunkter.  

 

7. Forskningsetiska överväganden  

Författarna har säkerställt att samtliga tio resultatartiklar är etiskt granskade och godkända. 

Denna säkerställning uppfyller Codex (2015) forskningsetiska prövning, som innebär att 

studien godkänns då respekt för människovärdet och de mänskliga rättigheterna har beaktats. 

Författarna har varit noggranna då de översatt texterna från engelska till svenska. För att 

säkerställa att de fått fram rätt betydelse för respektive sammanhang, har en del ord slagits 

upp med hjälp av Norstedts Ordböcker (2015). Vidare har författarna under arbetets gång 

varit medvetna om sin förförståelse och varit mån om att inte låta den påverka resultatet 

genom fortlöpande diskussioner kring de valda resultatartiklarnas innehåll. Författarna var 

ytterst mån om att de valda artiklarna var etiskt granskade och godkända samt att de innehöll 

alla delar som en vetenskaplig artikel ska ha.  

 

8. Resultat 

8.1 Sjuksköterskan i samtal med patienten  

Sjuksköterskor berättade att patienter som vårdas i livets slutskede ofta har ett stort behov av 

att prata och beskriver att de bästa samtalen är då de har kunnat lindra en patients oro och 

rädsla för att dö, genom att vara närvarande och lyssna till patienten (Clarke & Ross, 2006; 

Malloy, Virani, Kelly & Munévar, 2010). Genom att sjuksköterskan försökte vara så 

tillgänglig som möjligt för sina patienter, skapades utrymme för att kunna samtala och ge 

patienter stöd genom att lyssna till deras behov (Strang, Henoch, Danielson, Browall, & 

Melin Johansson, 2013; Keall, Clayton, & Butow, 2014; Malloy et al., 2010). Samtalen kunde 

handla om allt från frågor kring mindre vardagliga saker som middagsplanering till stora 

frågor som rörde döden, döendet eller meningen med livet där patienten kunde fråga om och 

när hen skulle dö eller hur långt de hade kvar att leva (McLennon, Uhrich, Lasiter, Chamness 

& Helft, 2014; Zheng, Guo, Dong & Owens, 2014). För det mesta skedde samtalen spontant 

och kunde dyka upp när sjuksköterskan utförde sedvanliga arbetsuppgifter, vanligtvis när 

patienten såg att sjuksköterskan skulle stanna kvar en stund (Strang, et al., 2013).  
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8.1.1 Att öppna upp för samtal 

För att kunna öppna upp till samtal menade sjuksköterskorna att de behövde skapa tillit med 

patienten och vara lyhörd för dennes behov, samt utveckla en god relation till sin patient 

(McLennon et al., 2013; Strang et al., 2013; Keall., et al, 2014). Detta anser sjuksköterskorna 

underlättar för att ha konversationer som är på ett djupare plan. För att göra detta menar de att 

man måste vara öppensinnad, tillgänglig, närvarande och flexibel (Strang et al., 2013). 

Sjuksköterskor menade även att kroppsspråket och tonläget i rösten spelade stor roll i hur de 

skapade kontakt med patienten. De var medvetna om sitt egna kroppsspråk och vilka signaler 

det kunde sända ut, men också hur patientens kroppsspråk talade till dem (Keall et al., 2014).   

Sjuksköterskor betonade vikten av att inte ge sig in i ett samtal om man inte kunde ge sin fulla 

uppmärksamhet (Keall et al., 2014). De menade dock att det var viktigt att patienten fick 

information om sitt tillstånd, när helst personen ville ha det och att det gavs en möjlighet till 

att sitta ned och samtala när personen kände sig redo. Det kunde handla om hur deras 

sjukdomsprognos såg ut och om deras behandlingar hade haft någon effekt (McLennon et al, 

2013). Det innebar även att sjuksköterskorna var tvungna att respektera om patienten inte ville 

eller orkade prata, men en fråga som sjuksköterskor i Tay, Ang & Hegney (2012) studie 

menade kunde underlätta ingången till ett samtal i livets slutskede var att fråga patienten om 

vad hen skulle vilja uppnå under den tid som fanns kvar. När patienten själv var medveten om 

sin kommande död och initierade till samtal, upplevde sjuksköterskorna att det var lättare att 

ha en öppen diskussion eftersom att tankar och känslor då kunde beskrivas med ord (Keall et 

al., 2014; McLennon et al., 2013; Hjelmfors, Strömberg, Friedrichsen, Mårtensson & 

Jaarsma, 2014).  

 

8.1.2 Samtalet 

Genom att sjuksköterskan använde sig av öppna, men även ledande frågor i samtalet hjälpte 

det patienten att sätta ord på sina känslor (Strang et al., 2013). Att lyssna aktivt till patientens 

tankar och ha en öppen, icke dömande attityd gentemot sin patient var viktigt för att det skulle 

bli ett bra samtal. Ärlighet i bemötandet beskrevs även det som om en viktig del, vilket främst 

handlade om att sjuksköterskorna vågade säga att de inte alltid kunde svara på alla frågor 

(Keall et al., 2014; Strang et al., 2013; Malloy et al., 2010). Vidare beskrev sjuksköterskorna 

hur de försökte att inte ingripa för fort i konversationen och komma med förslag på lösningar 

till patientens problem. Inte heller som de uttryckte det att ”tränga sig på” med goda råd och 

de undvek att säga ord som ”jag förstår” (Strang et al., 2013). Något de menade var viktigt att 
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tänka på var att även humor kunde användas i samtalen om det passade. Tystnad beskrevs 

också som en viktig del i samtalet, eftersom det kunde hjälpa patienten att tänka igenom sina 

tankar på ett lugnt sätt, men också att visa för patienten att sjuksköterskan hört vad de har sagt 

genom att upprepa deras ord (Keall et al., 2014).  

Det hände att patienter hade så ont att de till och med bad sjuksköterskan om hjälp att få 

slippa fler behandlingar och istället avsluta livet. Då ofta när anhöriga istället önskade fortsatt 

behandling (McLennon et al. 2014; Zheng et al, 2014). Sjuksköterskorna såg främst modet att 

stanna kvar och lyssna på en person som hade dödsångest som en första åtgärd, istället för att 

börja med att ge mer ångestdämpande medicin (Keall et al., 2014; Strang et al., 2013). 

Sjuksköterskorna beskrev också att de handlingar som innebar att bara stanna kvar en stund, 

ofta betydde mer för patienten än vad orden de sa gjorde. Det handlade om att visa empati och 

medkänsla för sin patient och att se att varje person är unik med olika behov av att prata och 

alltid försöka anpassa samtalens innehåll till de tillfällen som passade bäst för patienten 

(McLennon et al., 2013; Keall et al., 2014). 

 

8.2 Närståendes behov av att samtala med sjuksköterskan 

Kommunikation med närstående är enligt sjuksköterskor i Zheng et al., (2014), och Malloy et 

al., (2010) studier en stor och viktig del när det handlar om vård i livets slutskede. Därför var 

det oerhört viktigt att den fungerade väl för att sjuksköterskorna skulle kunna vara ett bra stöd 

åt dem. Närstående har ofta ett behov av att prata få av sig och uttrycka sina känslor. Det 

fanns situationer då sjuksköterskan tröstade närstående genom att sitta och lyssna, hålla i 

handen och säga några stärkande ord. Ibland handlade samtalen om att förbereda de 

närstående på sin familjemedlems kommande död för att de skulle bli mer känslomässigt redo 

(Strang et al., 2013; Zheng et al., 2014). Det kunde handla om att rådfråga sjuksköterskan om 

vad som är bäst för den döende eller hur de skulle gå tillväga för att välja de mest lämpliga 

behandlingsalternativen (Arbour & Wiegand, 2014).  

 

8.2.1 Sjuksköterskan som informationsgivare 

En stor del av sjuksköterskans kommunikation i livets slutskede med närstående handlade om 

att informera dem om vad som händer med deras nära och kära. Sjuksköterskorna berättade 

att det gällde att vara lyhörd inför närståendes behov, för vad de behövde just då och att 

verkligen ta sig tid till att förklara vad som hände med kroppen när den förberedde sig för 

döden (Arbour & Wiegand, 2013; Malloy et al., 2010; Peden-McAlpine, Liaschenko, Traudt 
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& Gilmore-Szott, 2015). De informerade närstående om hur olika medicinska åtgärder 

fungerade för patienten samt för- och nackdelar med olika behandlingar. De var även mån om 

att förklara vad en fortsatt livsuppehållande behandling skulle innebära för konsekvenser för 

den döende. De ansåg att det var viktigt att närstående förstod att en övergång till palliativ 

vård inte var lika med en dödsdom och att vård i livets slutskede inte handlade om att bara ge 

upp. Detta gjordes genom att sjuksköterskorna på ett empatiskt och respektfullt sätt endast 

talade om just deras familjemedlem utan att generalisera och dra paralleller till andra patienter 

(Arbour & Wiegand, 2013). Denna samtalsteknik beskrevs av sjuksköterskorna som 

någonting avgörande för att skapa en god kommunikation med de närstående. Det handlade 

om att ha en stöttande och icke dömande attityd gentemot dem så att närstående kände stöd 

och tillit med ett gott samarbete som följd. 

 

8.2.2 Att vara en länk mellan närstående och patient  

I studierna av Malloy et al., (2010); Zheng et al., (2014); Strang et al., (2013), framgår att det 

ibland kunde vara svårt för närstående att samtala med den döende. Sjuksköterskorna beskrev 

då hur de fyllde en viktig funktion som medlare och att stora delar av deras kommunikation 

med närstående handlade om att fungera som en länk mellan närstående och patienten 

(Malloy et al. 2010).  I Clarke och Ross (2006), samt McLennon et al. (2013) studier beskrev 

sjuksköterskorna att de kände sig splittrade då närstående ville undanhålla information om 

prognoser för den döende, för att skydda sin familjemedlem. Anledningen till detta var att 

närstående var rädda att den döende skulle ge upp och förlora hoppet. Eftersom 

sjuksköterskorna ville vara ärliga gentemot patienten, men samtidigt uppfylla närståendes 

önskan, gjorde detta att de kände sig osäkra och splittrade på vems ärende de skulle gå. 

Närstående behövde därför ibland stöd och hjälp från sjuksköterskan för att kunna se och ta 

till sig patientens behov och önskemål (Malloy et al., 2010). I vissa fall beskrev 

sjuksköterskan hur hen satt ner tillsammans med patient, närstående och andra professioner 

som var involverade i patientens vård, för att samtala om hur den sista tiden skulle se ut, så att 

det skulle bli som patienten önskade (Arbour & Wiegand, 2013). Att som sjuksköterska 

kunna hjälpa patienten att få sina sista önskningar uppfyllda var något de upplevde kändes bra 

och ärofyllt.  

Sjuksköterskor berättade hur de ofta uppmuntrade närstående till att vara i rummet och 

dela minnen med varandra om och med sin familjemedlem (Malloy et al., 2010; Arbour & 

Wiegand, 2013). Om deras familjemedlem inte längre kunde uttrycka sig med ord så 
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instruerade sjuksköterskan närstående hur de med hjälp av kroppsspråket ändå kunde 

kommunicera med sin familjemedlem. Det kunde innebära att skapa ögonkontakt och hålla 

handen, vilket beskrevs som meningsfulla sätt att uttrycka sin kärlek på (Zheng et al., 2014). 

Det kunde vara svårt för de närstående att veta om deras familjemedlem vet om att hen är 

döende och då tog de hjälp av sjuksköterskan för att ta reda på det. Det skedde genom att 

sjuksköterskan först lyfte frågan hos patienten, för att sedan hjälpa de närstående att våga ha 

samtalet med sin familjemedlem om hur de skulle vilja ha det sin sista tid (Malloy et al., 

2010). Sjuksköterskorna var väl medvetna om att relationer och saker som hänt i det förflutna 

inte kunde ändras, men gav ändå uppmuntran och stöd till närstående att närma sig sin 

anhörig. Detta kunde ibland bidra till att patient och närstående ändå slöts samman och enades 

den sista tiden (Malloy et al., 2010; Zheng et al., 2014; Strang et al., 2013).  

 

8.3 Faktorer som påverkar sjuksköterskans kommunikation med patient och 

närstående 

Hur mötet med patient och närstående blir avgörs inte bara av sjuksköterskan sätt att vara och 

agera, utan det finns även andra faktorer som påverkar sjuksköterskans kommunikation 

mellan patient och närstående. Hur sjuksköterskans självförtroende och intuition ser ut, avgör 

många gånger samtalets komplexitet. Sjuksköterskor i studien av Keall et al. (2014) menade 

att ett stärkt självförtroende ökade möjligheterna att ha vårdande samtal med patienten där 

även deras intuitionsförmåga utgjorde samtalets karaktär då de kunde avgöra hur långt de 

kunde gå i samtalet. De menade också att ett ärligt och humant förhållningssätt krävdes för att 

patienten skulle öppna upp sig och vilja samtala. Organisationens sätt att se på 

kommunikation kan både vara främjande och samtidigt utgöra ett hinder för sjuksköterskan 

(Tay et al., 2012; Strang et al., 2013; Hjelmfors et al., 2014). Bristande erfarenheter och 

avsaknad av kunskap kring att samtala om svåra saker är också faktorer som sjuksköterskorna 

menar på hindrar en god kommunikation.   

 

8.3.1 Tid och plats i verksamheten 

Brist på platser där samtal av känslig natur kunde äga rum sågs som ett hinder av 

sjuksköterskan för att kunna samtala om känsliga ämnen med patienten. Eftersom någon 

annan patient eller vårdpersonal kunde höra, vilket kunde få sjuksköterskorna att känna sig 

obekväma (Keall et al., 2014). Kommunikation i teamet spelade även det roll för huruvida 

sjuksköterskans upplevde att de kunde ha en öppen kommunikation med sin patient. Om 
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läkaren inte hade haft något brytpunktsamtal med patienten först och talat om vård i livets 

slutskede så tvekade även sjuksköterskan att göra det. De menade att om det fanns en standard 

i organisationen för dessa samtal, så skulle det underlätta för sjuksköterskan att sedan kunna 

samtala öppet med patienten och möta dennes funderingar och utveckla en god relation 

(Hjelmfors et al., 2014).  

Sjuksköterskor vittnar om att det är svårt att balansera sin tid och arbetsbörda om det är 

mycket att göra och beskriver att de ofta är tvungna att prioritera bort kommunikativa 

handlingar för att fokusera enbart på medicinska åtgärder (Keall et al., 2014; Clarke & Ross, 

2006). De menade på att om de skulle få stöd från verksamheten, så skulle det främja 

möjligheter till att ha en god kommunikation och ett holistisk vårdande, som inte enbart 

fokuserar på uppgifter som måste göras. Det vill säga att de kan ta sig tid till att sitta ned hos 

en patient och samtala i lugn och ro om situationen kräver det, utan att det ska misstolkas för 

lathet (Tay et al., 2012; Strang et al., 2013; Hjelmfors et al., 2014). Sjuksköterskorna menade 

att de behövde mer stöd från ledningen för att kunna vårda med ett holistiskt synsätt för att 

undvika att hämma kommunikationen (Tay et al., 2012).  

 

8.3.2 Erfarenheter av svåra samtal  

Studier visade att sjuksköterskorna upplevde det svårt att kommunicera med personer i livets 

slutskede (Strang et al., 2013; Hjelmfors et al., 2014; Tay et al., 2012; Keall et al., 2014). 

Deras förklaringar till detta var att de inte visste vad de fick säga eller vad de skulle svara när 

patienten hade frågor, de var också rädda för att göra patienten upprörd och ville inte försvåra 

situationen ytterligare för patienter som redan befann sig i ett svårt känslomässigt läge (Tay et 

al., 2012; Keall et al., 2014; Zheng et al., 2014; Hjelmfors et al., 2014). Ibland var patienter så 

upptagna i sin egen sorg eller förnekelse att det heller inte gick att nå dem, patienterna förblev 

tysta och detta upplevdes av sjuksköterskorna som hämmande för en god kommunikation 

(Tay et al., 2012). I studien av Strang et al. (2013), menade sjuksköterskorna att enbart 

kommunicera via kroppsspråket var mycket svårare, eftersom det krävdes mer tålamod att 

stanna kvar hos patienten och ha den typen av kommunikation. Något som sjuksköterskor 

också upplevde som en svårighet var att samtala med människor med annan tro eller kultur 

(Malloy et al., 2010; Keall et al., 2014; Tay et al., 2012). De var rädda för att stöta sig med 

patienten för att de inte kände till deras kultur och vad som kan vara stöttande och lindrade för 

den personen, vilket gjorde att de hellre undvek att samtala med dem om döden. Trots att 

sjuksköterskan märkte att patienten hade behov av att prata, så kunde hen också vara hindrad 
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av att familjen först skulle ge sin tillåtelse. Detta upplevdes stressande för sjuksköterskan då 

de ansåg att de inte kunna ha en ärlig kommunikation om döden och döendet med sin patient 

(Zheng et al., 2014).  

Sjuksköterskor uttryckte själva att de saknade utbildning i att samtala med patient och 

närstående i livets slutskede, men även att kunna ha samtal kring prognoser, framförallt då 

patienten nyligen har fått en tidsbestämd prognos (Tay et al., 2012; Zheng et al., 2014; Keall 

et al., 2014). Både nyutbildade sjuksköterskor och de med lång erfarenhet ansåg att de 

behövde mer kunskap och stöd i hur man ska samtala med patienter i livets slutskede (Strang 

et al., 2013; Clarke & Ross, 2006; Malloy et al., 2010; Zheng et al., 2014). Oavsett hur lång 

erfarenhet man har, som onkologisjuksköterskor i Tay et al., (2012) studie uttrycker, är det 

fortfarande svårt och obekvämt att samtala om döendet och döden. Likheter beskrivs i Keall 

et al (2014) och McLennon et al (2011) studier, där sjuksköterskor trots mycket erfarenhet 

inte känner sig tillräckligt kompetenta och tränade i att utöva samtal på en djupare nivå. I 

Strang et al. (2013) berättar sjuksköterskor med några års erfarenhet hur de framförallt i 

början på sin karriär känt sig bristfälliga och obekväma att samtala med patienter och 

närstående i livets slutskede, men att det blivit lite lättare med åren. Detta berodde på att de 

byggt upp ett bättre självförtroende och att de lärt sig att vara professionella, samt hittat en bra 

balans mellan närhet och distans till patienten. Trots det så kunde de existentiella 

konversationerna fortfarande innebära en tung börda. Existentiella konversationer med 

patienter kunde dränera sjuksköterskorna på energi och även trigga igång en ängslan hos dem, 

oftast då de omedvetet identifierade sig med patienterna (Tay et al., 2012; Strang et al., 2013). 

 

9. Diskussion 

9.1 Metoddiskussion 

Sjuksköterskors perspektiv av kommunikation i livets slutskede är ett relativt obeforskat 

område, vilket vi blev väl medvetna om redan i litteratursökningens början. Ett återkommande 

argument i flertalet av våra artiklar är att det finns för lite forskning inom detta område 

(Peden-McAlphine et al., 2015; Arbour & Wiegand, 2013, Zheng et al., 2014, Hjelmfors et 

al., 2014). Styrkan i vår studie är att vi har artiklar som publicerats under de senaste tio åren, 

då det är av stor betydelse att presentera aktuellt material.  

När vi påbörjade vår litteratursökning hade vi ingen uttalad tanke om att rikta oss till en 

särskild studiedesign. Anledningen till det var att vi ville undvika att värdefullt material 

uteslöts, därför använde vi oss av sökord som var relevant för ämnet som skulle studeras. Vi 
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hade en föraning om att kvalitativa artiklar kunde bli framträdande i våra sökningar, eftersom 

syftet för studien var beskriva sjuksköterskans erfarenheter. Det är något som Friberg (2012) 

anser sig falla mer naturligt, då det är en subjektiv upplevelse som ska studeras. Det visade sig 

dock att vi fick fram artiklar av både kvantitativ och kvalitativ studiedesign. En anledning till 

att vi ändå valt att ha med resultatartiklar med kvantitativ design, är att författarna i respektive 

studie, (Malloy et al., 2010; Hjelmfors et al., 2014; McLennon et al., 2013) lämnat utrymme 

för deltagarna att delge öppna kommentarer, vilket vi ansåg kompletterade kvantitativ data.  

Vi påbörjade litteraturstudien genom att söka efter sjuksköterskans upplevelser av 

kommunikation. Efter granskning av materialet valde författarna istället att studera 

erfarenheterna, eftersom det var mer framträdande i resultatartiklarna än endast 

sjuksköterskors upplevelser. 

Att använda både kvantitativa och kvalitativa artiklar såg vi inte som något hinder för vår 

studie, eftersom de öppna kommentarerna i de kvantitativa studierna granskades noggrant. Vi 

har med artiklar från olika delar av världen som visar att sjuksköterskors upplevelser är lika, 

trots att det kan förekomma vissa kulturella skillnader på huruvida man prioriterar just 

kommunikation i vård vid livets slutskede.  

En av våra resultatartiklar (Peden-McAlphine et al, 2015) har vi använt oss av i mindre 

utsträckning än de andra, på grund av att den skiljer sig från de andra artiklarna då den 

övervägande innehåller sjuksköterskans erfarenheter av att kommunicera med närstående och 

inte lika mycket med patienten. Eftersom närstående fyller en så viktig funktion och är en stor 

del i vård i livets slutskede, valde vi ändå att ha med den som resultatartikel.  

 

9.2 Resultatdiskussion 

I resultatet framkommer det att sjuksköterskan upplever vissa särskilda egenskaper som 

viktiga för en god kommunikation i livets slutskede och hur sjuksköterskan är i sitt 

förhållningssätt spelar stor roll för hur vården utformas och hur kommunikationen blir. Det 

handlar om att visa empati, vara lyhörd och tillmötesgående, lyssna aktivt och vara 

närvarande, vilket är precis det som kännetecknar en god vårdrelation. En god vårdrelation 

handlar om att skapa tillit till sin patient och det görs genom att patienten känner att 

sjuksköterskan är närvarande och tillgänglig och att hen lyssnar när patienten är redo. Det 

förhållningssätt som sjuksköterskorna i vår litteraturstudie talar om är något som styrks i 

andra studier av Reinke et al., (2010); Bloomer et al., (2013). Sjuksköterskorna i dessa studier 

menar att det som är viktigt för att ge en god vård i livets slutskede är att ha social förmåga 
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och kunna visa engagemang, samt att välja sina ord väl. Något som Peplau (1991) också 

understryker främjar vårdrelationen. Hon beskriver ord i form av symboler som kan främja 

relationer mellan människor, om det finns en reflektion och medvetenhet hos sjuksköterskan 

för betydelsen av orden samt när, var och hur de kan användas. För att kunna samtala om 

döden och döendet menar sjuksköterskorna att det krävs en öppenhet hos dem som vårdar. 

Detta ses som en förutsättning för att kunna möta sin patient under dennes sista tid i livet. I 

resultatartiklarna beskriver sjuksköterskorna hur de kunnat lindra patienters oro bara genom 

att vara där och ta sig tid. Vidare menade de att det var viktigt att vara ärlig i sin 

kommunikation och tänka på hur de signalerade med sitt kroppsspråk. Det framkom att 

sjuksköterskor hade nytta av olika kommunikationsfärdigheter såsom att tillåta tystnad och 

undvika att ge goda råd. Det handlade om att ställa öppna, ledande frågor vilket hjälpte 

patienten att sätta ord på sina känslor. Precis det som Peplau (1991) menar är väsentligt för 

hur sjuksköterskan skapar en god vårdrelation med sin patient, genom att få personen att 

känna tillit och vilja berätta för någon som de känner sig lyssnar. Vidare menar hon också att 

sjuksköterskans indirekta kommunikation är lika viktigt, det vill säga förmågan att ”kunna 

läsa mellan raderna” genom att observera patientens kroppsspråk. 

Samtal borde enligt Arman (2015) ses som en vårdande handling och det är också något 

som bör hänga ihop med övriga vården. Att samtal ska ses som en viktig åtgärd och inte något 

man ”bara gör”, det räcker inte med att det finns några få att tillgå på en avdelning som är 

duktiga på att hantera svåra samtal. Ett exempel på just det tas upp i studien av Peter et al. 

(2014) där det beskrivs hur vissa sjuksköterskor alltid delegerade vidare samtal till kollegor 

som de ansåg var bättre på att kommunicera, för att de själva kände sig obekväma med det. I 

resultatet av litteraturstudien kan man se att även de med lång erfarenhet och vana tycker att 

det är svårt och känner sig obekväma med att samtala med patienter och närstående i livets 

slutskede. Orsaken till detta kan bland annat bero på att det finns en rädsla för att inte kunna 

kontrollera distansen till patienten och gå in på opassande saker i samtalen. Författarna anser 

att alla som arbetar inom sjukvård och framförallt med människor som är i behov av vård i 

livets slutskede bör få stöd och handledning i hur man kommunicerar. Resultatet visar tydligt 

att det finns ett kunskapsglapp bland yrkesverksamma sjuksköterskor gällande just 

kommunikation i livets slutskede.  SOU (2013) anser att det är betydande för vårdpersonal att 

få fortbildning och handledning inom palliativ vård. De har därför tagit fram riktlinjer och 

rekommendationer som syftar till att förbättra vårdkvaliteten, framförallt i livets slutskede, 

där de främst riktat in sig på symptomlindring och kommunikation. En god vårdrelation 

handlar enligt Peplau (1991) om att lotsa patienten genom sin sjukdomsprocess och att som 
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sjuksköterska finnas där som ett stöd genom hela förloppet. När det handlar om vård i livets 

slutskede så menar författarna att den fas som Peplau (1991) kallar för orienteringsfasen är 

viktigast. Sjuksköterskan måste här hela tiden vara närvarande och lyhörd för patientens 

frågor och önskemål, men även för närstående för att patienten ska känna sig trygg och 

förhoppningsvis så småningom acceptera sin situation. I orienteringsfasen kan patienten 

uttrycka sina behov och tankar kring sin sjukdom och det kräver mod från sjuksköterskan att 

orka lyssna och vara där. Det ställer därför höga krav på sjuksköterskans 

kommunikationsförmåga att både kunna höra och se vad patienten ger uttryck för. Det är dock 

tyvärr något som inte alltid lyckas inom sjukvården eftersom de allra flesta klagomål från 

patienter och närstående handlar om hur de blivit bemötta eller behandlade gällande sin vård, 

främst beroende på bristande kommunikation (Inspektionen för vård och omsorg, IVO, 2014).  

Sjuksköterskor ska alltid sträva efter att ha en god kommunikation med sina patienter och 

deras närstående, men det är viktigt att påpeka att även organisationens uppbyggnad spelar 

roll. Hur arbetsplatsen eller organisationen ser på kommunikation och dess innebörd menar vi 

författare är betydande för hur framtidens sjuksköterskor ges redskap i sitt arbete med 

patienter och närstående i livets slutskede. Utan ett bra stöd från arbetsgivare med möjlighet 

till reflektion och utrymme för kommunikativ färdighetsträning kan det leda till att man som 

sjuksköterska tillslut inte orkar. Resultatet tar upp det faktum att det tar mycket energi och 

kan vara väldigt krävande att ständigt jobba nära döden och att distansera sig från det 

känslomässiga engagemanget i brist på tid. Att se sin patient som ett objekt kan till slut bli 

lösningen för att orka med och så fort patienten börjar ses som ett objekt blir det en icke-

vårdande relation. För att säkerställa att en vårdande relation uppstår, måste därför den 

inledande fasen i vårdrelationen kännetecknas av sjuksköterskans äkthet och ärlighet i mötet 

med patienten. Peplau (1991) menar att sjuksköterskan måste vilja och våga reflektera över 

sina egna känslor kring vården av patienten och gå in med ett öppet sinne. Det är något som 

blir ytterst relevant när det handlar att om vårda en människa i livets slutskede då många 

existentiella samtal kan äga rum. 

Flertalet av våra studier handlar just om människor som vårdas under sin sista tid på 

sjukhus utanför palliativa specialistenheter, något som chefsjuksköterskor i Garner et al. 

(2013) studie menar hindrar en god vård i livets slutskede. De anser att sjukhus inte är en bra 

plats för en människa att sluta sina dagar på därför att det saknas kunskap hos personal som 

arbetar på sjukhus kring vad vård i livets slutskede innebär och hur man kommunicerar med 

såväl patienten som närstående. Författarna menar att det inte bara är kunskap om och 

kommunikativa färdigheter hos den enskilde som saknas utan precis som resultatet visar, är 
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det önskvärt att det finnas en standard i organisationen för hur man samtalar med människor i 

livets slutskede. För att främja en god vårdrelation kan man därför inte prioritera bort 

kommunikativa handlingar. Sjuksköterskan har dessutom ofta en viktig uppgift som 

informationsgivare och ska precis som det framkommit i vårt resultat, förklara 

sjukdomsprocessen och det som sker utifrån patientens förutsättningar, det vill säga se till att 

både patient, och även närstående delges information. Detta är något som kräver tid, mer för 

vissa än för andra och det måste få göra det för att vården ska bli bra. 

Resultatet visar att de närstående är viktiga för patienten, vilket gör att sjuksköterskan 

också måste se till deras behov. Sjuksköterskorna beskriver hur de tröstade och fanns där även 

för de närstående och hur viktigt det var för dem att kommunikationen med närstående 

fungerade väl, för att det skulle bli så bra som möjligt för patienten. Det handlar om att de 

närstående ska känna sig välinformerade om sjukdomsprocessen och de behandlingar som är 

aktuella vilket också sjuksköterskorna i Reinke et al., (2010) studie styrker när de påpekar 

vikten av att patienten och närstående verkligen förstår vad som sägs. Att mottagaren förstår 

budskapet är trots allt avgörande för en god kommunikation. Om informationen inte når fram 

ordentligt så kan det leda till att närstående börjar tvivla på om de tagit rätt beslut gällande sin 

familjemedlems vård (Lind, Lorem & Nortvedt, 2011). För att skapa en god kommunikation 

med närstående så använde sjuksköterskorna sig av ett empatiskt förhållningssätt och mötte 

dem med en öppen och icke dömande attityd. Detta var något som sjuksköterskorna menade 

gjorde att närstående kände tillit och att det ofta utgjorde en bra grund till ett gott samarbete.  

Sjuksköterskorna beskriver i resultatet hur de ibland får vara patientens talesperson, vilket 

tar sig i uttryck genom att de då hjälper närstående förstå hur deras anhörig vill ha det den 

sista tiden. Dock har det visat sig utifrån ett närståendeperspektiv att de kan uppleva att 

sjukvårdspersonalen inte tar in deras sätt att se på sin anhörigs situation och hur just de 

närstående tolkar patientens önskningar (Lind et al. 2010). Enligt hälso- och sjukvårdslagen 

(HSL, SFS 1982; 763), 2b §, har patienten alltid rätt att få veta vad som händer. Men hur gör 

man då med närstående som inte vill att deras anhörig ska få veta allt? Att sjuksköterskan och 

närstående inte är ense om hur vården ska se ut för patienten kan ibland skapa konflikter. I en 

studie från intensivvården där sjuksköterskor tar upp vilka hinder som finns gällande vård av 

patienter i livets slutskede, menar de på att det kan vara svårt att stötta och vara där för arga 

eller ledsna familjemedlemmar som inte vill acceptera att deras anhörig är döende och 

samtidigt vårda den döende patienten (Beckstrand & Kirschhoff, 2015).  

Många klagomål i vården rör bristfällig eller till och med obefintlig information som de 

närstående fått och huruvida de känt sig delaktiga eller inte (IVO, 2014). Sjuksköterskan vill 
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och ska stå på sin patients sida, men även ha en god relation med närstående för att vården ska 

bli så bra som möjligt för patienten. Trots detta uppstår dessa dilemman då närstående klagar 

för att de anser att sjukvården kunde gjort mer samtidigt som sjuksköterskan och teamet som 

vårdat patienten upplevt att de gjort allt som stått i deras makt. Det går inte att komma ifrån 

att man som sjukvårdpersonal har makten i och med den medicinska kunskapen, men det 

gäller att använda den på rätt sätt. Som Gedda (2006) skriver, så finns det två olika sätt att 

använda makten. Antingen väljer man som vårdpersonal att hålla sig naivt inställt till 

situationen och undgå att ta den etiska frågan till sig eller så väljer man att försöka förstå 

följderna för dem som är beroende av ens kunskaper. Syfte med det senare är att stärka 

patienten och närståendes egenkontroll. På så vis kan man gynna närstående att få känna sig 

bekräftade och delaktiga, eftersom de kommer att minnas den här tiden långt efter dödsfallet. 

Därför bör också den goda vårdrelation som sjuksköterskor strävar efter att få med patienten, 

även inkludera närstående. Om sjuksköterskan utgår ifrån Peplaus fyra faser gällande de 

närstående, så tror författarna att det skulle leda till mindre klagomål och missnöje från 

efterlevande. De menar att närståendes frågor och tankar också måste få komma fram och tas 

hänsyn till. Eftersom de närstående ofta är delaktiga och närvarande i patientens vård, är det 

svårt för sjuksköterskan att inte utveckla en relation även med dem och det är sjuksköterskans 

ansvar för hur det blir. Författarna anser att det är lika viktigt att de närstående ska känna sig 

tillmötesgående och bekräftade för att sedan kunna gå vidare med sina liv. Upplösningsfasen i 

en vårdrelation handlar om att den som blivit vårdad känner sig redo att lämna sjukvården och 

när det handlar om vård i livets slutskede så menar författarna att den kan appliceras på de 

närstående.  

Att erfarenhet kan spela en viss roll i svåra samtal kan också konstateras utifrån resultatet, 

men trots det så menar sjuksköterskorna att erfarenhet inte alltid är avgörande för hur pass 

bekvämt det är att samtala med patienter och närstående om döden och döendet. 

Sjuksköterskorna i vår studie och även i Reinke et al. (2010) upplevde det därför nödvändigt 

att få mer handledning i hur man kommunicerar med patient och närstående i livets slutskede. 

I studien av Garner et al. (2013), uppfattar chefsjuksköterskor från akutsjukhusen att 

sjuksköterskor inte får tillräcklig träning i att diskutera svåra ämnen med patienter och 

närstående. En förbättrande åtgärd enligt dem kan vara att ge vårdpersonal fortbildande 

utbildning och träning enligt ett särskilt program om kommunikationstekniker. Författarna 

anser att det är bra med mer handledning och fortbildning för att öka medvetenheten kring hur 

vårdpersonal kommunicerar, men menar även att om det skulle finnas ett färdigt manuskript 

så skulle det ändå inte gå att följa, eftersom varje situation är unik. En parallell kan dras till en 
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studie av Omillion Hodges och Swords (2016) med palliativa läkare som anser att även om 

det är bra med manualer och checklistor för hur man ska kommunicera med patienter, så får 

det aldrig ersätta den närvaron och dialog som ett äkta möte ger, vilket också kännetecknar en 

god vårdrelation. Även Peplau (1991) menar att hur man kommunicerar aldrig kan bestämmas 

i förväg, utan det ska formas allteftersom beroende på samtalets karaktär och den man 

samtalar med och vilka gemensamma referensramar som finns. Därav blir sjuksköterskan 

kommunikation avgörande för hur vårdrelationen ska bli, det vill säga hur patienten kommer 

att ta till sig det som kommuniceras. Det kräver ofta flera samtal och en kontinuitet i 

kommunikationen för att klargöra situationen för patient och närstående. 

Resultatet i studien visar även på att landsgränser har liten betydelse i det här 

sammanhanget. Vi har artiklar från olika delar av världen och sjuksköterskorna upplever 

ungefär samma svårigheter när det kommer till att samtala med patient och närstående i livets 

slutskede. Något som författarna fann ytterst intressant, trots att det förekom vissa kulturella 

skillnader mellan västvärlden och Asien i hur man ser på döden och döendet så utgör det ändå 

bara en liten del av vårt resultat. Dock menar vi att det ändå är av betydelse att lyfta upp en 

kulturell aspekt eftersom vi idag lever i en global värld, något som även SOU (2013) pekar på 

i sina riktlinjer som handlar om att vårda människor livets slutskede. Att vårda en människa i 

livets slutskede är ingen lätt uppgift. Det kan som resultatet visar på ibland vara tungt och 

energikrävande, men det kan också vara tillfredsställande om det blir som alla parter önskat.  

Kommunikation i livets slutskede handlar om att hjälpa patienten att kunna sätta ord på sina 

tankar och känslor och finnas som ett stöd, men också stötta de närstående och kunna erbjuda 

både tröst och information. Det är enligt Peplau (1991) viktigt med kontinuitet och skapa 

möjligheten att följa sin patient under en längre tid, hon menar att det då ges bättre 

förutsättningar för att som sjuksköterska kunna fokusera på patientens känslor och förstå vad 

personen går igenom.  

 

9.3 Kliniska implikationer  

Trots att studien är gjord utifrån en palliativ kontext och fokuserar på hur man kommunicerar 

med patienter och deras närstående i livets slutskede, så kan ändå resultatet appliceras i andra 

vårdkontexter. Att ha en god kommunikation med sin patient är viktigt för sjuksköterskan 

oavsett vad än patienten vårdas för. Dels för att patienten ska känna sig mer delaktig i sin vård 

men också för att undvika missförstånd om det är många inblandade i patientens vård. Studien 

visar dessutom att viktiga aspekter som att bara vara närvarande och förmågan att lyssna till 
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sin patient gör stor skillnad. Detta är något som sjuksköterskor, men även alla som arbetar 

inom hälso- och sjukvården kan bära med sig och anamma i sitt förhållningssätt.  

 

9.4 Förslag till fortsatt forskning  

Att fortsätta utforska sjuksköterskans perspektiv för att ytterligare förstå vad som utgör en 

god respektive dålig kommunikation och visa på det unika i just sjuksköterskans 

kommunikation. Önskvärt är att det kommer mer kvalitativ forskning med utrymme för att 

fånga sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter kring endast kommunikation med 

patienter och närstående i livets slutskede. Vidare behövs mer forskning kring hur vård i livets 

slutskede ser ut och titta mer på hur och var människor får avsluta sina liv idag, för att kunna 

möta framtidens behov.  

 

10. Slutsats 

Goda vårdrelationer är något att sträva efter och gemensamt för alla sjuksköterskorna i vår 

studie är att hur gärna man vill och än försöker, så är det inte alltid så lätt. Litteraturöversikten 

visar att flertal hinder kan utgöra svårigheter i kommunikationen med patient och närstående i 

livets slutskede, medan sjuksköterskans egenskaper samt kommunikativa färdigheter kan ses 

som underlättande för att få till en vårdrelation. Resultatet visar dock tydligt att det behövs 

mer kunskap hos sjuksköterskor i hur man kommunicerar med patienter som är i livets 

slutskede, samt hur man tar hand om och bemöter deras närstående. Även erfarna 

sjuksköterskor efterlyser kontinuerlig utbildning och färdighetsträning i kommunikation, då 

även de upplever sig bristfälliga i olika situationer. De önskar mer handledning i hur de ska 

hantera olika situationer där det krävs kommunikativa färdigheter för att känna sig trygga, 

men också för att kunna anpassa patientens vård. Hur verksamheten stöttar sjuksköterskorna i 

ett holistiskt vårdande där kommunikationen inte hämmas, visas i studien som avgörande för 

hur vården blir.  
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kommunikation mellan 

sjuksköterskor i 

Singapore och inlagda 

vuxna cancer patienter. 

Metod: Kvalitativ studie  

Urval: 10 sjuksköterskor, som hade minst 

två års erfarenhet av att vårda palliativt, 

valdes ut från canceravdelningar på ett 

stort universitetssjukhus.  

Analys: Intervjuerna utgick från en semi- 

strukturerad intervjuguide. Innehållet 

analyserades med datorprogram, en sex 

stegsmetod användes för att få fram teman 

och underteman. En journal som förts 

under intervjuerna användes i analysen för 

att jämföra och öka trovärdigheten. 

Forskarna transkriberade materialet på 

varsitt håll och jämförde sedan. 

Artikeln handlar om sjuksköterskor i 

Singapore och deras erfarenheter av att 

kommunicera med svårt sjuka patienter, 

något de framhöll inte är så lätt eftersom 

man inom asiatisk kultur inte gärna pratar 

om döden och döendet. De beskriver 

svårigheter att samtala med människor från 

andra religioner, hur lätt det är att göra eller 

säga fel saker, vilket ofta ledde till att de 

drog sig för att samtala om svåra saker med 

sina patienter. Organisatoriska faktorer tas 

upp som ett hinder, sjuksköterskorna menar 

att kommunikativa handlingar prioriterades 

bort eftersom effektivitet ansågs viktigare. 

Något som skapade mer stress hos dem och 

som de ansåg hämmade en god 

kommunikation.  

6) Keall, R., 

Clayton, M. J., 

& Butow, P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

How do the 

Australian 

palliative care 

nurses address 

existential and 

spiritual 

concerns? 

Facilitators, 

barriers and 

strategies 

2014, Australien. 

Journal of 

Clinical Nursing 

 

Att undersöka 

främjande, barriärer 

och strategier som 

sjuksköterskan 

identifierar när de 

erbjuder spirituell och 

existentiell vård till 

svårt sjuka patienter 

Metod: Kvalitativ studie  

Urval:20 sjuksköterskor med olika lång 

yrkeserfarenhet och olika befattningar 

valdes ut på frivillig basis. 

Analys: Ett induktivt förhållningssätt 

användes för att analysera intervjuerna 

som varade i varierad längd mellan 21-55 

minuter, detta för att låta materialet styra 

istället för forskarnas hypotes. 

 

 

Sjuksköterskorna i studien menade att 

genom att främja vårdrelationen och skapa 

tillit till sin patient blev det enklare att 

konversera på en djupare nivå. Goda 

kommunikations-förmågor skattades högt, 

eftersom de flesta klagomål som 

framkommit tidigare hade berott på det 

motsatta. Egenskaper som sjuksköterskorna 

skattade högt när det gällde att samtala om 

existentiella saker var att kunna lyssna 

aktivt, visa medkänsla som gjorde att 

patienter öppnade upp sig. Vara närvarande 

och äkta i mötet med patienterna. Hinder för 

en god kommunikation ansåg de var 

tidsbrist, avsaknad av privata rum. Rädslan 

att inte göra patienten upprörd gjorde att en 

del tvekade att inleda samtal.   
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7) McLennon, 

S.M., Uhrich, 

M., Lasiter, S., 

Chamnes, A.R., 

& Heft, P.R. 

 

Oncology 

Nurses´ 

Narratives 

About Ethical 

Dilemmas and 

Prognosis-

Related 

Communication 

in Advanced 

Cancer Patients  

 

2013, USA. 

Cancer nursing 

 

Att beskriva 

återkommande och 

typiskt etiska dilemman 

som 

onkologisjuksköterskor 

upplever när de vårdar 

svårt sjuka 

cancerpatienter, samt 

att summera deras 

skrivna kommentarer 

kring prognos relaterad 

kommunikation. 

 

Metod: Analys av kommentarerna från en 

kvantitativ orginalstudie. 

Urval: 137 sjuksköterskorna som alla hade 

erfarenhet av onkologi inom öppenvård 

och slutenvård.  

Analys: Innehållsanalys. Utifrån de 394 

sjuksköterske deltagarna från 

orginalstudien, lämnade 137 av dem 

kommentarer varav 173 totalt som 

analyserades. Data kodades och 

grupperades för hand till olika 

subkategorier och sedan till större 

kategorier: tala sanning, konflikt 

skyldighet och ineffektivitet.   

 

Sjuksköterskorna talar om brister i 

kommunikationen mellan de som vårdar 

patienten. Osäkerhet som kan komma av att 

läkaren informerar patienten först utan att 

stämma av med sjuksköterskan innan, och 

lämna hen kvar med patientens och även 

närståendes frågor. I resultatet beskriver 

sjuksköterskor etiska dilemman som kan 

uppstå när de vet att patienten är döende och 

att läkaren borde tala om det direkt, men inte 

vill ta bort hoppet från sin patient, vilket gör 

att sjuksköterskan inte heller säger något. 

Sjuksköterskorna anser däremot att det är 

viktigt att föra patienten talan gentemot 

närstående och även läkaren, att alla lyssnar 

till patienters önskningar och ger dem det 

stöd de behöver.  

8) Clarke, A., & 

    Ross, H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Influences on 

nurses´ 

communication 

with older 

people at the 

end of life: 

perceptions and 

experiences of 

nurses working 

in palliative care 

and general 

medicine 

 

 

2005, England. 

International 

Journal of Older 

People Nursing 

 

 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

uppfattning och 

upplevelser av att 

lyssna och samtala med 

äldre döende 

människor om saker 

som rör livets 

slutskede. 

 

 

Metod: Kvalitativ studie. 

Urval: 24 deltagare sjuksköterskor, 

studenter och support workers från 

medicinska och palliativa vårdenheter.  

Analys: Jämförelseanalys (Strauss & 

Corbin, 1998) 

De viktigaste teman togs fram från 

utskriften från intervjuerna. Författarna 

diskuterade och sedan läste sedan igen. 

Likheter och skillnader synliggjordes. 

 

I resultatet beskriver sjuksköterskor deras 

erfarenheter av att kommunicera med äldre 

människor gällande livet slut. De upplevde 

att det var lättare att samtala om känslor 

kring ämnet om patienten själv var medveten 

om sin kommande död och initierade till 

samtalet. Sjuksköterskor tar även upp det 

faktum att miljön har betydelse för när och 

hur sådana samtal kan genomföras. Tidsbrist 

ansågs vara ett hinder eftersom det var 

mycket som skulle hinnas med. Även bra 

miljö ansågs viktigt, ibland menade 

sjuksköterskorna att de också kunde 

utveckla strategier för att undvika sådana 

djupa samtal, eftersom det tar mycket energi 

och är emotionellt utmattande. 
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9) Zheng, R-S., 

Guo, Q-H., 

Dong, F-Q., & 

Owens, R.G. 

 

Chinese 

oncology 

nurses’ 

experience  

on caring for 

dying 

patients who are 

on  

their final days:  

A qualitative 

study 

 

 

 

2014, China. 

International 

Journal of 

Nursing Studies 

 

Att klargöra kinesiska 

onkologisjuksköterskor

s upplevelser av att 

vårda döende 

cancersjuka patienter.  

 

 

Metod: kvalitativ studie 

Urval: 28 sjuksköterskor som hade vårdat 

patienter med obotlig cancersjukdom på ett 

sjukhus. 

Analys: Colazzis (1978) metod användes 

för dataanalysen som utfördes i flera steg 

där författarna tillslut grupperade 

materialet i olika teman. 

 

Sjuksköterskorna hade en stor vilja att utföra 

kvalitetsfull vård i livets slut till patienter 

och deras familjer. Dock hindrades de på 

grund av de etiska skillnaderna i olika 

patientfall, samt kunskapsbristen de 

upplevde och även brist på självförtroende 

och erfarenhet gällande psykologisk vård. 

Döden är tabubelagt i kinesisk kultur och 

sjuksköterskan måste få tillstånd av 

närstående för att prata med patienten om 

deras hälsostatus. De upplevde därför att de 

inte vet hur de ska kommunicera med 

patienter och deras familjer på rätt sätt och 

att de behöver öva på detta.  

10) Peden-

McAlpine, C., 

Liaschenko, J., 

Traudt, T., & 

Gilmore-Szott, 

E. 

 

 

Constructing the 

story: How 

nurses work 

with families 

regarding 

withdrawl of 

aggressive 

treatment in 

ICU – A 

narrative study 

2015, USA. 

International 

Journal of 

Nursing Studies 

Att beskriva hur den 

praktiska 

kommunikationen 

erfarits av 

intensivsjuksköterskor 

då de känt sig bekväma 

i sitt arbete med döende 

patienter och deras 

familjer, för att med det 

nå samsyn gällande 

tillbakadragen 

livsuppehållande 

behandling och/eller 

övergå till palliativ 

vård i livets slutskede 

Metod: Kvalitativ studie  

Urval: 19 frivilligt utvalda sjuksköterskor 

som var bekväma med döende patienter 

och familjer som hade minst fem års 

erfarenhet av intensivvård intervjuades 

under 90 minuter.  

Analys: Hermeneutiskt tolkande teknik. 

Fem kategorier togs fram som synliggjorde 

sjuksköterskornas kommunikativa arbete 

med familjer gällande att upphöra med 

livsuppehållande behandling vid vård vid 

livets slut på intensiven. 

Sjuksköterskorna upplevde att de ofta fick 

översätta och sammanfatta läkarnas olika 

utlåtande på ett för patienten och närstående, 

lättförståeligt sätt för att behålla 

helhetsbilden och förhindra att patienten och 

närstående blev förvirrade. Sjuksköterskor 

framhävde vikten av att skaffa kunskap om 

hur och vem patienten är, så de kan göra 

liknelser med det som sker med patienten 

och hur de medicinska förändringarna 

kommer att påverka patienten i senare 

stadie. De var mån om att stödja och 

underlätta för familjer att ta farväl och 

anpassa miljön för att främja fina minnen av 

den avlidna. 
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