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Palliative care is a total care at a time when the disease is no longer responsive to curative 
treatment. Palliative care is available at home, at hospice, palliative units or in hospitals. In 
year 2003 almost 35 000 people of 80 000 people died at Swedish hospitals.  In the 
palliative care nurses are caring for both patients and relatives. Relatives need individual 
support and want more information and involvement in the care. Nurse’s experiences of 
communications can sometimes be difficult and stressful. The aim of the study was to 
describe nurse’s experiences of communication with relatives in palliative care on somatic 
wards. A qualitative method was used, and eight nurses at three different medical wards 
have been interviewed. Four themes were found in the result of the nurse’s experiences of 
communication, to create relations, to be honest, to give support and to become touched. 
The conclusion showed that the nurses are concerned to show dignity in the 
communication to relatives. Communication between nurses and doctors needs to be 
improved because the nurses shouldn’t be limited in the communication to the relatives. 
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Palliativ vård benämns ofta som vård vid livets slutskede och förekommer i hemmet, på 
hospice, palliativa enheter eller sjukhus. År 2003 avled ca 35 000 personer av 80 000 
avlidna på sjukhus i Sverige. Palliativ vård är en komplex omvårdnadssituation då 
sjuksköterskor behöver bemöta såväl patientens som de närståendes behov. Närstående har 
behov av ett individuellt anpassat stöd och önskar mer information och delaktighet i 
vården. Kommunikationen kan för sjuksköterskorna upplevas som svårt och stressande. 
Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av kommunikation med 
närstående vid palliativ vård på somatiska vårdavdelningar. En kvalitativ metod har 
använts och åtta sjuksköterskor på tre olika medicinavdelningar har intervjuats. I resultatet 
framkom fyra huvudteman i sjuksköterskornas upplevelser av kommunikationen, att vilja 
skapa relationer, att vara ärlig, att kunna ge stöd och att bli berörd, dessa relaterades till nio 
teman. Konklusionen visade att sjuksköterskorna tycker det är viktigt att visa värdighet i 
hennes sätt att kommunicera till närstående. Kommunikationen mellan sjuksköterskor och 
läkare behöver förbättras för att kommunikationen inte ska begränsas till närstående.



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
INLEDNING ........................................................................................................................1 
BAKGRUND ........................................................................................................................2 
Palliativ vård ........................................................................................................................2 
Kommunikation och omvårdnad .......................................................................................3 
Närstående............................................................................................................................4 
Sjuksköterskors yrkesansvar..............................................................................................4 
Palliativ vård och kommunikation.....................................................................................4 

Kommunikation inom palliativ vård ............................................................................................................. 5 
Sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation .......................................................................................... 5 
Närståendes erfarenheter av kommunikation ................................................................................................ 6 

Problemformulering ............................................................................................................7 
SYFTE...................................................................................................................................7 
Frågeställning.......................................................................................................................7 
METOD ................................................................................................................................7 
Urval av informanter...........................................................................................................8 
Datainsamling.......................................................................................................................8 
Data analys ...........................................................................................................................8 
Etiska aspekter.....................................................................................................................9 
RESULTAT........................................................................................................................10 
Att vilja skapa relationer ..................................................................................................10 

Att få kontakt .............................................................................................................................................. 10 
Att inte få kontakt ....................................................................................................................................... 11 
Att skapa delaktighet................................................................................................................................... 12 
Att få tiden att räcka till .............................................................................................................................. 12 

Att vara ärlig ......................................................................................................................13 
Att inte veta vad man ska säga .................................................................................................................... 13 
Att veta vad man ska säga........................................................................................................................... 13 

Att kunna ge stöd ...............................................................................................................14 
Att visa värdighet ........................................................................................................................................ 14 
Att finnas till hands ..................................................................................................................................... 14 

Att bli berörd......................................................................................................................15 
Att våga visa känslor................................................................................................................................... 15 
Sammanfattning .......................................................................................................................................... 16 

DISKUSSION.....................................................................................................................17 
Metod ..................................................................................................................................17 
Resultat ...............................................................................................................................18 

Konklusion.................................................................................................................................................. 21 
Implikationer för klinisk verksamhet .......................................................................................................... 21 

REFERENSER...................................................................................................................22 
BILAGOR...........................................................................................................................25 

 



 

1 

INLEDNING 

Vård av människor i livets slutskede benämns ofta som palliativ vård. Den palliativa 
vårdens huvudsakliga mål är att lindra smärta och andra symtom och skapa bästa möjliga 
livskvalitet för den sista tiden i livet. Men den palliativa vården ska inte bara lindra den 
fysiska smärtan utan även erbjuda psykologiskt, socialt och andligt/existentiellt stöd för 
patienter och närstående (SOU 2001:6). Palliativ vård kan förekomma varhelst patienten 
vårdas, i hemmet, på ett sjukhem, på en palliativ enhet/hospice eller på ett sjukhus. År 
2003 avled ca 35 000 personer på sjukhus av totalt 80 000 avlidna i Sverige 
(Socialstyrelsen, 2005a). 
 
Studier har genomförts med fokus på sjuksköterskor som arbetar på en palliativ 
enhet/hospice och deras erfarenheter av palliativ vård, men få studier är gjorda på allmänna 
vårdavdelningar (Johnston & Smith, 2006, Mok & Chi Chiu, 2004). På en vårdavdelning 
händer det att patienter blir hastigt försämrade och den traditionella vården övergår till 
palliativ vård. Palliativ vård är en komplex omvårdnadssituation då sjuksköterskor behöver 
bemöta såväl patientens som de närståendes behov. Enligt socialstyrelsens 
sammanställning av aktuell forskning kring vård i livets slutskede oavsett vårdform 
framkommer att även närstående har behov av ett individuellt anpassat stöd och önskar 
mer information och delaktighet av vården (Socialstyrelsen, 2007).  
 
På hospice och palliativa enheter arbetar sjuksköterskor utefter den palliativa vårdfilosofin. 
Vården vid hospice och palliativa enheter inriktas mot maximal lindring av smärta och 
andra symtom, psykosocialt stöd, hänsyn till existentiella och andliga frågor. Vården styrs 
mer av patientens egen vilja, behov och önskemål istället för vårdrutiner. Miljön är trygg 
och arbetstempot är lugnt. Stöd till den sjukes närstående under vårdtiden och i sorgarbetet 
ingår i vårdfilosofin. På en vårdavdelning är det svårt att uppfylla dessa kriterier, då 
arbetssättet ser annorlunda ut. Den palliativa vården på vårdavdelningar har börjat 
uppmärksammas och flera landsting har börjat arbeta efter vårdprogram om hur den 
palliativa vården ska utformas (Palliativa Handboken 2001, Vila - Vård i livets slutskede, 
2006). I en studie om hur palliativ vård på hospice och vårdavdelningar utvecklats i USA 
mellan 1960-2003 visar att det med åren har skett en utveckling. För att utvecklingen inom 
palliativ vård ska fortskrida måste den integreras mer i vården (Meghani, 2003). 
 
Under våra verksamhetsförlagda studier som studerande och med egna erfarenheter som 
undersköterskor har ett intresse väckts för den palliativa vården och kommunikation till 
närstående på en vårdavdelning. Vi upplever att det inte alla gånger är lätt att kommunicera 
och ge rätt information till närstående som sjuksköterska vid palliativ vård. En studie av 
Berglund, Holst och Sparrman, (2003) visar att den palliativa vården kan vara svår att 
hantera då sjuksköterskor kan känna en egen sårbarhet och maktlöshet. Kommunikation 
och att öppet samtala om döden och framtiden upplevs svårt och stressande. Fokus för 
denna studie riktas på sjuksköterskors upplevelser av kommunikation med närstående på 
somatiska vårdavdelningar. 
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BAKGRUND 

 
I detta avsnitt förtydligas bärande begrepp för studien, palliativ vård, kommunikation och 
omvårdnad, begreppet närstående och sjuksköterskors yrkesansvar. Slutligen presenteras 
tidigare forskning kring ämnet palliativ vård och kommunikation. 

Palliativ vård 
Historiskt sett har vård av döende skett i hemmet. Under 50-talet övergick vården till att bli 
mer botande. Användandet av penicillinet och utvecklingar inom kirurgin krävde mer 
sjukhusvård. Med detta ändrades kulturmönstret och fler människor avled på institutioner, 
döden blev något främmande som andra tog hand om (Widell, 2003). 
   
Ordet palliativ kommer från det latinska ordet pallium som betyder klädd i mantel, skyla 
över, lindrande medel, hjälpmedel för tillfället (Henoch, 2000). Palliativ vård har sitt 
ursprung i hospicerörelsen som grundades av en engelsk läkare på 1960-talet i England. 
Vården vid dessa hospice inriktades mot maximal lindring av smärta och andra symtom, 
psykosocialt stöd, hänsyn till existentiella och andliga frågor. Stöd till den sjukes 
närstående under vårdtiden och i sorgarbetet var också en del av hospicevården. 
Hospicerörelsen spred sig över hela världen och kom till Sverige under 1980-talet. För att 
kunna erbjuda fler döende hospicevård, infördes den även i hemsjukvård. Hospicevård 
övergick från att ha varit vård i en speciell byggnad till en vårdfilosofi (Fridegren & 
Lyckander, 2001). 
 
Den palliativa vården syftar till att se liv, döende och död som normala processer, varken 
förkorta eller förlänga livet. I den palliativa vården ska de psykiska, fysiska, sociala och 
existentiella aspekterna integreras. Vården ska eftersträva bästa möjliga symtomlindring 
för att ge en så god livskvalitet som möjligt. Slutligen ska närstående stödjas under 
sjukdomstiden och efter dödsfallet (Fridgren & Strang, 2004). WHO definierar palliativ 
vård som ett förhållningssätt för att förbättra livskvaliteten för patienten och de närstående 
genom att förebygga och lindra lidandet genom att tidigt upptäcka, bedöma och behandla 
smärta och andra fysiska, psykosociala och andliga problem som kan uppkomma i 
samband med en livshotande sjukdom. (World Health Organisation, 2007) 
 
Enligt SOU (2001:6) bör palliativ vård vila på följande fyra hörnstenar. Symtomlindrande, 
att lindra smärta och andra svåra symtom med hänsyn till patientens integritet och 
autonomi. Samarbete mellan vårdpersonalen, ett team som består av läkare, sjuksköterskor, 
och undersköterskor med flera. Kommunikation och relation, där syftet är att främja god 
kommunikation och relation mellan patient, närstående och vårdlag. Stöd till närstående, 
ska ske under sjukdomen och efter dödsfallet vilket kan vara genom att erbjuda delaktighet 
i vården. Berglund, Holst och Sparrman, (2003) framhåller att avsikten med palliativ vård 
är att sjuksköterskor ska finnas till hands för patienterna på den sista resan och 
uppmärksamma patienternas behov, både fysiska, psykiska, sociala och existentiella. 
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Med palliativ vård menas i denna studie den vård sjuksköterskor ger patienter på somatiska 
vårdavdelningar då vården övergår från att ha varit botande och rehabiliterande till palliativ 
vård. 

Kommunikation och omvårdnad 
Ordet kommunikation kommer från latinets communicare som betyder att något skall bli 
gemensamt, tankeinnehåll och avsikter. Det innebär att vi både meddelar oss och delar med 
oss om något, innebörder, upplevelser, känslor, handlingar och värderingar (Nilsson & 
Waldemarsson, 2007). Med kommunikationen visar människor hur vi upplever och 
reagerar på den person vi pratar med. Vad och hur vi säger saker skiljer sig åt i olika 
situationer beroende på vem vi talar med. Kommunikation är inte något som människor gör 
till varandra utan är en process där man skapar relationer genom att interagera med 
varandra (Dunne, 2005). Kommunikationen kan vara verbal och icke verbal, den största 
delen av kommunikationen är den utan ord. Med vårt kroppsspråk, blicken, hållningen, 
rösten, dialekt och tonlägen skickar vi signaler. Våra sinnen så som lukt registrerar dofter 
av varandra och med känsel känner vi kramen och beröringen (Fridegren & Lyckander, 
2001).  
 
Professionell kommunikation är inte samma sak som kommunikation i vardagslivet. I 
professionen sker det som experter och yrkesutövare. Kommunikationen sker med 
personer som av olika orsaker behöver och söker hjälp och assistans. En professionell 
kommunikation är stödjande, främjar till god kontakt, bidrar till att lösa problem och en bra 
relation. Förutsättningen för en god kommunikation är att sjuksköterskor har förmågan att 
se individen och få honom eller henne att känna sig sedd, förstådd och tillfredsställd (Eide 
& Eide, 2006) 
 
Omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee anser att kommunikationen är sjuksköterskors 
viktigaste redskap i etablerandet av en god relation till patienterna. Enligt Travelbee är 
kommunikation en ömsesidig process där man delar med sig av känslor och tankar till 
andra personer. Kommunikationen sker både verbalt och icke verbalt och har till syfte att 
sjuksköterskor ska lära känna patienterna och tillgodose deras behov. Med god 
kommunikation ska sjuksköterskor kunna se det som skiljer patienterna åt för att tillgodose 
patienternas individuella behov. Kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter är 
av central betydelse och de omvårdnadsåtgärder sjuksköterskor utför ska motsvara 
patienternas behov. Travelbee anser att färdigheter i kommunikation bör sjuksköterskor 
sträva efter att ständigt utveckla (Travelbee, 1971). Paterson och Zderad, (1988) menar att 
omvårdnad är en form av mänsklig dialog. Med fenomenet i omvårdnaden är det dialogen 
mellan deltagarna, det vill säga sjuksköterskor och patienterna som blir omvårdnaden. Med 
dialogen kan menas kommunikation men i ett mycket vidare och större grepp. Det är inte 
bara att ta emot och skicka signaler till varandra verbalt och ickeverbalt utan 
kommunikationen är dialogen i form av frågor och gensvar. Den humanistiska 
omvårdnaden utifrån detta perspektiv är en levande dialog där omvårdnaden skapas av 
kommunikationen i möten mellan människor. 
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Kommunikation är ett begrepp med flera innebörder där man först och främst tänker på 
samtal mellan två människor. I detta arbete är begreppet kommunikation ett sätt hur vi 
förhåller oss till varandra och på vilket sätt vi gör det och det innefattar både den verbala 
och icke verbala kommunikationen. Sättet att förmedla sig är ett viktigt arbetsverktyg för 
sjuksköterskor och hjälper dem i relationerna till patienterna och dess närstående.  

Närstående 
Vid artikelgranskning har begrepp som närstående och familj förekommit synonymt med 
begreppet anhöriga. Dessa begrepp används ofta som benämning på någon/några personer 
som har en nära relation till en patient i palliativt skede t ex en granne, vän eller annan 
person utanför familjen (Svensk sjuksköterskeförening 2004). Närstående utgörs av de 
personer som patienten definierat som sina närstående. I denna studie används begreppet 
närstående. I den palliativa vården ingår i omhändertagande av patienter även närstående. 
Närstående har ett stort inflytande på patienterna, det är hos dem som patienterna har sin 
identitet och personlighet och sjuksköterskorna bör vara ödmjuka inför närståendes 
kunskap och gemenskap då de känner patienterna bäst. Det viktigt att sjuksköterskor tar 
hänsyn till de närstående då de också behöver information och stöd (Fridegren & 
Lyckander, 2001). 

Sjuksköterskors yrkesansvar 
Socialstyrelsen kompetensbeskrivning för sjuksköterskor innehåller rekommendationer om 
yrkeskunnande, kompetens, erfarenhet och förhållningssätt i arbetet som sjuksköterska. 
Sjuksköterskornas huvudsakliga arbetsområden är omvårdnadens teori och praktik, 
forskning, utveckling och utbildning samt ledarskap. Helhetssyn och etiskt förhållningssätt 
ska genomsyra samtliga kompetensområden.  Med helhetssyn och etiskt förhållningssätt 
menas att sjuksköterskor har en humanistisk människosyn, detta är att visa respekt och 
värdighet, tillvarata patienternas och närståendes kunskaper och behov. Visa omsorg och 
respekt för patienternas autonomi och integritet (Socialstyrelsen, 2005b). I 
kompetensbeskrivningen framgår om kommunikation, att sjuksköterskor ska ha förmåga 
att kommunicera med patienter, närstående, personal och andra på ett respektfullt, lyhört 
och empatiskt sätt och ha förmågan att skapa en dialog för att möjliggöra en delaktighet i 
vård och behandling. Vidare ska sjuksköterskor förvissa sig om att patienter och/eller 
närstående förstår given information. I Hälso- och sjukvårdslagen står när någon har 
avlidit, skall hälso- och sjukvårdens uppgifter fullgöras med respekt för den avlidne. De 
efterlevande skall visas hänsyn och omtanke (Svensk författningssamling, 1982). 

Palliativ vård och kommunikation 
För att erhålla kunskap och få en uppfattning om kunskapsläget i detta ämne utfördes en 
artikelgranskning med hjälp av sökorden palliative care och communication. Resultatet 
visade att det förekommer mycket forskning kring palliativ vård. Större delen av 
forskningen är gjord på palliativa enheter och hospice. Det finns där emot inte mycket 
forskat om palliativ vård och kommunikation på den somatiska vårdavdelningen. 
Resultatet av denna sökning presenteras nedan i tre olika underrubriker.  
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Kommunikation inom palliativ vård 
Studier gjorda inom området visar att kommunikationen ses som en mycket betydelsefull 
del i den palliativa vården för såväl, patienter, närstående och sjuksköterskor (Wihlborg, 
1996). Forskningen visar samtidigt att kommunikationen och stödet i sorgprocessen 
behöver förbättras (Milberg & Strang, 2003). Många patienter och deras närstående 
upplever det svårt med kommunikation till sjukvårdspersonal och närstående eftersöker 
bättre information och sättet den förmedlas på (Dunne, 2005).  
 
Fallowfield, Jenkins och Beveridge (2002) belyser hur viktigt det är att tala sanning i 
palliativ vård. Sjukvårdspersonal berättar inte alltid hela sanningen, detta för att skydda 
patienter/närstående från svåra, jobbiga och sorgsna besked. Sjukvårdspersonalen handlar i 
tron om att det man inte vet har man inte ont av. Att skydda patienterna genom att inte 
berätta allt gör tyvärr mer skada än nytta. 
 
En annan studie visar om sjuksköterskor förhåller sig teraupetiskt i sin relation mellan 
närstående och patienter vid palliativ vård förbättras kommunikationen. Med teraupetisk 
förhållningssätt menas att använda sig av aktivt lyssnande, använda öppna frågor, 
reflektera och ge feed-back tillbaka på de berördas känslor och sammanfatta upplevelser av 
känslor. I de situationer det krävs, våga vara tyst och använda sig av icke verbal 
kommunikation (Green, 2006). 

Sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation 
Studier med fokus på sjuksköterskor visar att sjuksköterskornas egna erfarenheter och 
inställning till döden och döendet påverkar kommunikationen. Kommunikationen 
underlättas om sjuksköterskorna ser döden som en del av livet och att det kan finnas en 
mening med döden både för den döende och för personerna i dess närhet (Franck-
Wihlborg, 1996). Sjuksköterskor möter olika reaktioner från patienter och närstående vid 
vården av döende. Sorgen kan visa sig som ilska, nedstämdhet, irritation och gråt. 
Sjuksköterskor reagerar själva också på det han/hon möter, det kan upplevas som rädsla att 
möta närstående i deras sorg. För att sjuksköterskor ska undanhålla smärtsamma känslor 
intar sjuksköterskor en försvarsställning t.ex. distansering (Berglund, Holst & Sparrman, 
2003). Sjuksköterskor upplever det många gånger som ett stort problem att inte veta vad 
man ska säga, hur de ska uttrycka sig eller om de vågar vara ärliga (Hopkinson, Hallett & 
Luker, 2003). En ömsesidig relation mellan sjuksköterskor och närstående är en viktig del i 
den palliativa vården. Om sjuksköterskorna upplever en positiv feedback från närstående 
ger detta dem ett ökat förtroende och tillfredställelse i deras arbete, vilket leder till en 
bättre kommunikation och relation med de närstående. Då sjuksköterskor inte har en 
ömsesidig relation med närstående upplever sjuksköterskorna ett hot mot professionen och 
undviker därför kontakt (Benzein, Saveman & Söderström, 2003).  
 
Sjuksköterskors erfarenheter har en betydande del i arbetet, detta visar en studie om 
sjuksköterskors syn på att arbeta med palliativ vård på sjukhus. Inställningen till att arbeta 
med patienter i livets slutskede förändras med erfarenheten. Det var för sjuksköterskorna 
aldrig lätt att möta döden men med erfarenheten blev det lättare att bemästra sin egen 
ångest i mötet med döende patienter och närstående. Studien visade även att det inte fanns 
någon skillnad mellan sjuksköterskorna som hade tidigare och kliniska erfarenheter från 
skolan än de utan klinisk erfarenhet från skolan eller arbetslivet (Weigel, Parker, Fanning, 
Reyna & Gasbarra, 2007).  
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Nyutexaminerade sjuksköterskor med mindre erfarenheter av palliativ vård på somatiska 
vårdavdelningar rådfrågade många gånger den äldre och mer erfarne kollegan om råd. 
(Hopkinson, Hallett & Luker, 2003) 
 
Ekeström och Schubert, (1997) beskriver att även om sjuksköterskor anser sig ha gett 
tillräcklig information om patienterna, så upplever närstående inte alltid detta. Precis som 
varje patient är unik, är varje närstående en individ med sin speciella bakgrund och 
personlighet. Varje möte mellan vårdaren och den närstående kan vara avgörande för 
upplevelse av vården. 

Närståendes erfarenheter av kommunikation 
Boyle, Miller och Forbes-Thompson (2007) studie med fokus på närstående visar att 
närstående efterfrågar bättre kommunikation och information från sjukvårdspersonalen och 
att detta är det man är minst nöjd med och samtidigt det som är viktigast. Närstående 
efterfrågar bättre strategier mellan närstående och personal för att förbättra 
kommunikationen. Vidare önskar de raka och enkla svar på sina frågor kring sin 
närståendes kondition och prognos. Att kunna få daglig information och förklaringar man 
förstår är ett stort behov. I samma studie framkom att vårdpersonalen känner sig obekväma 
att prata om döden och saknar tillräckliga kunskaper att kommunicera kring döden. Boyle 
et al., (2007) menar vidare att kommunikation är en talang som kräver träning och 
erfarenhet.  
 
Ekeströms och Schuberts (1997) studie visade att närstående som känner trygghet och har 
blivit välinformerade känner sig delaktiga i vården och är en viktig resurs för patienterna. 
Som närstående är man rädd att besvära personalen, som personal vill man i sin tur inte 
störa de närstående under besök. Närstående och personalen tar ömsesidig men missriktad 
hänsyn till varandra. De närstående känner sig till besvär och åsidosatta när de inte har 
kontroll över vad som händer och vill inte störa personalen i onödan. Andershed och 
Ternestedt (1998) beskriver i deras studie att närstående känner delaktighet då de upplever 
att de är välinformerade. För närstående som inte kände sig delaktiga innebar det att vara 
otillräckligt informerade, för dem innebar begreppen att veta, att vara och att göra, centrala 
för upplevelsen av delaktighet. 
 
Andra studier visade att god kommunikation, speciellt aktivt lyssnande, förklaring om vad 
som händer med patienterna men även att se till de spirituella och religiösa behoven 
förbättrade upplevelsen för den närstående. Närstående upplevde att de inte är lika nöjda 
med information och kommunikation på vårdavdelningar som närstående till patienter på 
palliativa enheter eller hospice. Detta visar en studie där man jämfört närståendes 
belåtenhet av vården av den närstående (London & Lundstedt, 2007). Samma studie visade 
att närstående till patienter på hospice upplevde att de fick ett bättre emotionellt stöd och 
deras närstående blev mött med större respekt än på en sjukhusavdelning. 
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Problemformulering 
Närstående till palliativa patienter har ett stort behov av stöd och information från 
sjuksköterskor. För sjuksköterskor kan den palliativa vården vara svår att hantera då 
sjuksköterskor kan känna en egen sårbarhet och maktlöshet. Kommunikationen och öppet 
samtala om döden kan upplevas svårt och stressande. Sjuksköterskor har lika stor del i att 
ta hand om närstående så som patienter i omvårdnaden. Att ge närstående rätt information 
samt ärliga och raka svar kan vara svårt. Med en god relation till närstående blir 
kommunikation bättre och den närstående mer delaktig i den palliativa vården. 
 
En stor del av tidigare forskning som finns att ta del av om den palliativa vården är gjorda 
på palliativa enheter och hospice. Studier är gjorda på såväl patienter som närstående och 
sjuksköterskor. Det finns en del forskat kring kommunikation sjuksköterskor/patienter och 
sjuksköterskor/närstående men inte hur sjuksköterskor upplever att kommunicera till 
närstående vid palliativ vård på somatiska vårdavdelningar. Samtidigt visar forskningen att 
närstående ibland är missnöjda med sjuksköterskors sätt att kommunicera. På palliativa 
enheter och hospice arbetar sjuksköterskor dagligen med att kommunicera och informera 
närstående och har en större vana av palliativ vård än sjuksköterskor på somatiska 
vårdavdelningar. Därför är det viktigt att närmare beskriva hur sjuksköterskor upplever att 
kommunicera med närstående på somatiska vårdavdelningar. 

SYFTE 

Syftet i vår studie är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av kommunikationen med 
närstående vid palliativ vård på somatiska vårdavdelningar.  

Frågeställning 
Hur upplever sjuksköterskor kommunikationen med närstående vid palliativ vård på 
somatiska vårdavdelningar? 

METOD 

För att beskriva hur sjuksköterskor upplever kommunikationen med närstående har vi valt 
att göra en kvalitativ studie med öppna ostrukturerade intervjuer. Den kvalitativa studien 
beskriver den intervjuades livsvärld (Kvale, 1997). Då syftet med denna studie är att 
beskriva sjuksköterskors upplevelser av kommunikationen med närstående vid palliativ 
vård är det relevant att göra en studie av denna karaktär. Kvale (1997) menar att samtalet 
är en grundläggande form för mänskligt samspel. Genom samtal lär vi känna andra 
människor, vi får veta något om deras erfarenheter, känslor och förhoppningar och om den 
värld de lever i. Dahlberg (1997) menar att kvalitativa intervjuer som forskning lämpar sig 
väl i hälso- och sjukvården.  
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Det finns många företeelser som är svåra att mäta som exempelvis helhetssyn, lidande, 
mening och hälsa eller som i denna studie kommunikation mellan människor. Genom en 
intervju kan dessa företeelser belysas, analyseras och beskrivas. 

Urval av informanter 
Studien genomfördes med sjuksköterskor som arbetar på somatiska medicinska 
vårdavdelningar. Vårt intresse låg i att välja avdelningar som hade en medicinsk inriktning 
där det är vanligt att palliativ vård förekommer. Avdelningarna valdes slumpmässigt ut 
efter inriktning och fem avdelningar tillfrågades var av tre ville delta. På valda 
vårdavdelningar hade sjuksköterskorna erfarenhet av att arbeta med palliativ vård. 
Kriterierna för att få ingå i studien var en yrkeserfarenhet på mer än sex månader. Studien 
vände sig till både manliga och kvinnliga sjuksköterskor. Inledningsvis kontaktades 
vårdavdelningarnas enhetschefer då vi i korthet presenterade vår tänkta studie. Vid visat 
intresse om deltagande skickades en inbjudan via e-post till avdelningarna med en mera 
utförlig presentation av studien (bilaga 1). Vid kontakt med vårdavdelningarnas 
enhetschefer fick vi namn på åtta informanter som kontaktades via brev med information 
om studien. Dessa åtta informanterna medgav sitt deltagande i studien efter 
enhetschefernas förfrågan. Informanterna fick utskick via e-post om syftet med studien och 
det praktiska genomförandet (bilaga 2).  Informationsbrevet skulle vara genomläst och 
samtycket till intervjun undertecknat vid intervjutillfället.  

Datainsamling 
Datainsamlingsmetoden som användes i denna studie var ostrukturerade intervjuer med 
öppna frågor. Vid varje intervju användes en intervjuguide (bilaga 3), denna guide 
provades på en sjuksköterska innan användandet. Varje intervju startade med en öppen 
inledande fråga. Enligt Dahlberg (1997) syftar en forskningsintervju till att genom dialog 
skapa reflektioner över en viss förseelse och då bör frågan vara öppen och inledande. Detta 
ska enligt Kvale (1997) kunna ge spontana och rika beskrivningar på vad informanten 
upplever av den undersökta upplevelsen. Vidare fortsatte intervjun med hjälp av 
uppföljningsfrågor till huvudfrågan. Genom uppföljningsfrågan uppmuntrades informanten 
fortsätta sin beskrivning av upplevelsen. Genom upprepning av betydelsefulla ord kan 
detta leda till vidare utläggningar (Kvale, 1997). I denna studie intervjuades åtta 
sjuksköterskor med 1,5- 15 års yrkeserfarenhet och med mer eller mindre erfarenhet av 
palliativ vård. Intervjuerna skedde under en femveckors period. Sjuksköterskorna var alla 
kvinnor i åldrarna 28-42 år, tre av informanterna hade en vidareutbildning inom intern 
medicin, alla arbetade heltid. Varje intervju pågick under arbetstid på respektive 
sjuksköterskas vårdavdelning i ett ostört rum. Under intervjun användes bandspelare och 
varje intervju tog mellan 20-40 minuter. Intervjuerna har sedan transkriberats och 
analyserats. 

Data analys 
Enlig Dahlberg (1997) består dataanalysen av tre faser, dessa tre faser kan beskrivas som 
helhet – delar – helhet. Den första fasen är den fas där forskaren bekantar sig med texten, 
dvs. det utskrivna datamaterialet, som en helhet för att få en första förståelse av den.  
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Den andra fasen är den analyserande vilket innebär att med hjälp av kreativ tolkning 
fördjupa förståelsen. För att detta ska vara möjligt delas texten upp i mindre delar. I den 
tredje fasen behandlas texten åter som en helhet, med detta menas att delarna sammanförs 
till ett mer koncentrerat meningsinnehåll. 
 
Analysen av intervjutexten skedde på följande sätt. Först lästes intervjuerna igenom i sin 
helhet för att skapa en allmän förståelse över vad intervjuerna handlade om. Därefter 
identifierades och delades texten in i meningsenheter med ord och meningar som var 
relevanta för syftet och frågeställningarna till studien. I ett tredje steg jämfördes dessa 
meningsenheter relaterat till innehåll och innebörd. Meningsenheter med liknande innehåll 
fördes samman till olika grupper med gemensam innebörd. Avslutningsvis formulerades 
några olika teman som beskriver det centrala i innehållet som texten uttryckte. 

Etiska aspekter 
Inför denna studie har vi tagit del av Helsingforsdeklarationen och beaktat de etiska 
aspekter som finns inför den här typen av undersökning (World Medical Association, 
2004). I Helsingforsdeklarationen står att sjusköterskor ska skyddas från fysisk och psykisk 
skada och inte exploateras i något meningslöst syfte. Informanterna i denna studie fick 
information om att deltagandet var frivilligt och gick att avbryta när som helst under 
studien. Inför varje intervju presenterades syftet med studien och deras samtycke till 
deltagande signerades. Informanterna var garanterad konfidentiellitet och det material som 
samlades in tog endast författarna och handledare del av. 
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RESULTAT 

Efter genomgång, bearbetning och analys av intervjutexterna växte fyra huvudteman fram, 
att skapa relationer, att vara ärlig, att ge stöd och att bli berörd. Dessa huvudteman kunde 
relateras till nio teman som presenteras i tabell 1. De fyra huvudteman presenteras var för 
sig med tillhörande teman och förstärks av belysande citat i texten. 
 

Tabell 1. Resultatöversikt – som beskriver alla huvudtema och dess relaterade tema 

 

Huvudtema Tema 
 
Att vilja skapa relationer Att få kontakt 
 Att inte få kontakt 
 Att skapa delaktighet 
 Att få tiden att räcka till 
 
Att vara ärlig Att inte veta vad man ska 

säga 
 Att veta vad man  
 ska säga 
 
Att kunna ge stöd Att visa värdighet 
 Att finnas till hands 
 
Att bli berörd Att våga visa känslor 
 
 

Att vilja skapa relationer 
 
Sjuksköterskorna upplevde att en god relation till närstående berodde på om de fick 
kontakt med de närstående eller inte. Vid en god kontakt blev kommunikationen bättre och 
gjorde de närstående mer delaktiga i vården. Närstående har olika behov av information, en 
del har många frågor och andra är mer tillbakadragna. Att bjuda in och skapa en 
delaktighet var betydande för att skapa relationer. Sjuksköterskorna upplevde att de inte 
fick tiden att räcka till och detta försvårade deras vilja att skapa relationer. 

Att få kontakt  
För sjuksköterskorna var det viktigt att skapa en god kontakt och relation till de närstående. 
Hur kontakten skapades kunde ingen riktigt svara på utan var en outtalad känsla av 
personkemi, denna kemi kändes direkt. Det var oftast inte svårt för sjuksköterskorna att få 
kontakt med närstående. Sjuksköterskorna upplevde att det var bra med en kontinuitet i 
relationen till närstående och att det var samma sjusköterskor som de närstående fick prata 
med.  
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”Det beror väldigt mycket på vad det är för anhöriga det är egentligen 

jätteviktigt vissa anhöriga har ju väldigt svår att ta till sig informationen och 

andra anhöriga är ju här och vårdar patienten hela tiden och man får en 

relation till dom så blir det en lätt kommunikation även om man får säga svåra 

saker” 

 

”Man känner oftast av en kemi med anhöriga och sen kan man känna att vissa 

har mera behov av att prata och andra har inte det” 

 

Kontakten till närstående skapades även med hjälp av de frågor närstående ställde. 
Beroende på frågan från närstående kunde sjuksköterskorna lägga upp samtalet efter deras 
behov. För att lättare skapa kontakt handlade samtalen om vardagliga saker men även 
närståendes minnen av den döende. Under intervjuerna framkom att information var en 
viktig del för sjuksköterskorna i den palliativa vården dels för dem själva men även de 
närstående. Sjuksköterskorna upplevde att de fick mycket tillbaka från närstående. 

 
”Oftast är det bara positivt att man kanske får veta lite mer om patienten som 

man sköter hur det har varit innan och man pratar lite om det och oftast 

berättar dom ju självmant också och att man känner att dom är nöjda…… dom 

anhöriga har fått bra information och bra omhändertagande” 

Att inte få kontakt 
Att inte få kontakt och kunna skapa en relation upplevde sjuksköterskorna som det svåra 
med kommunikationen. Men de upplevde det ändå viktigt att ta kontakt då alla närstående 
inte alltid gör det. Upplevelsen var att vissa närstående drar sig tillbaka och vill inte störa. 
Sjuksköterskorna upplevde även att alla närstående inte ville ha kontakt, och det 
respekterade de. 
 

”Men rent generellt upplever jag det att det är väldigt viktigt att man inte drar 

sig för att gå in till anhöriga för det är ju inte kanske alla anhöriga som tar 

kontakten med oss i första hand och då kan man ju tänka men vad skönt dom 

vill inte prata och då slipper man men jag har ändå den erfarenheten att det är 

bra att ta kontakten själv” 

 
Sjuksköterskorna upplevde att vissa närstående har svårare med att ta till sig information 
och informationen fick ofta upprepas. Detta var något sjuksköterskorna var förstående för, 
då den närstående är i en svår och chockartad situation. Det försvårade relationen till de 
närstående då sjuksköterskorna upplevde att närstående inte förstod vad de sa, vilket gav 
en känsla av frustration. Svårigheter i relationen kunde även enligt sjuksköterskorna bero 
på personkemin, det är inte alltid personkemin stämmer och att närstående öppnar upp sig.  
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”Ja det är det som är det svåra tycker jag…… eller att det händer mycket med 

patienten eller att man märker att patienten är på väg att dö och så behöver 

man förklara vissa saker och så märker man att anhöriga inte tar till sig vissa 

saker och att man behöver upprepa information och så kommer det samma 

frågor igen och det är ju naturligt man kanske gör så i en svår situation och att 

dom inte tar till sig det” 

 
”Det är klart att vissa kan man prata mer med om personkemin stämmer så 

klart jag skulle nog inte heller öppna mig som anhörig om min mamma eller 

någon annan låg döende då skulle jag nog inte heller öppna mig för vem som 

helst.” 

 
Ytterligare svårigheter som sjuksköterskorna upplevde var om det förekom konflikter inom 
familjen eller när närstående inte ville släppa taget. Det är en svår situation för närstående 
när deras nära och kära går bort och sjuksköterskorna upplevde att de inte förstod 
patientens bästa utan mer såg till sig själva. Vid dessa tillfällen upplevde sjuksköterskorna 
att de inte fick kontakt med de närstående. Sjuksköterskorna försökte i de situationer att 
tala till fördel för patienterna och verkligen vara noga med att förklara för de närstående 
vad som händer och varför man inte gör några åtgärder. 
 

”Dom gångerna som det har varit svårt är när det har varit konflikter inom 

familjen…en gång hade jag en son som inte hade haft kontakt med sin pappa 

på 10 år och så var pappan döende och sonen hade givetvis dåligt 

samvete......och det var jobbigt det var svårt att nå honom och han hade mycket 

frågor, tror du han klara det här? Hör han det här?...”  

Att skapa delaktighet 
Sjuksköterskorna såg närstående som en stor resurs i den palliativa vården men det var 
inget de lät närstående ta över, utan bjöd in dem till att delta i vården. Sjuksköterskorna 
informerade om vad de gjorde och varför de exempelvis smärtlindrade eller använde sig av 
vändschema. Delaktighet kunde för sjuksköterskorna vara att visa närstående hur de kunde 
göra munvård på den palliativa patienten eller att de fick stanna hos sina nära hur mycket 
de ville. De upplevde att både patienter och närstående tyckte om att finnas till hands för 
varandra. Delaktighet bidrog till en god relation och sjuksköterskorna upplevde att det var 
vid dessa tillfällen som närstående kom med mycket frågor och funderingar, varför man 
inte ger dropp, vad som kommer hända efter döden och praktiska saker kring dödsfallet. 
För sjuksköterskorna var det viktigt att närstående fick veta vad som händer.  
 

”Det får inte vara så att anhöriga inte vet om att man inte har några 

återupplivningsförsök på den här patienten för dom kan vara ganska undrande 

varför vi inte gör någonting eller varför vi inte sätter in någon 

behandling…...... det är viktigt att dom har fått bra information.” 

Att få tiden att räcka till 
Den palliativa vården tog mycket av sjuksköterskornas tid men det var en strävan från dem 
att prioritera den palliativa vården då den ansågs som viktig. I intervjuerna framkom att, 
har de bara tiden till närstående skapade sjuksköterskorna relationer.  
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Det svåra med tiden var att det fanns fler patienter att vårda och sjuksköterskorna kände att 
de inte räckte till och var stressade över andra uppgifter. Sjuksköterskorna upplevde att de 
önskade mer tid till närstående, tid till att prata och tid till att lyssna.  
 

”Men oftast så tycker jag att får man bara tid att prata med anhöriga så får 

man den kontakten som behövs och det som gör att man inte får kontakten är 

att vi inte har tid och prioriterar det som jätteviktigt här och nu” 

Att vara ärlig 
Sjuksköterskorna upplevde att ärlighet varar längst. I intervjuerna framkom att 
sjuksköterskorna oftast visste vad de skulle säga till närstående. Ärlighet var även att säga 
att de inte har svar på alla frågor. Vid tillfällen då det handlande om svåra besked var det 
inte lika lätt för dem att veta vad de skulle säga. Även om det var svåra besked som gavs 
var det bättre för närstående att veta sanningen. Om kommunikationen blev fel kunde det 
bli missförstånd och då kunde det vara svårt att bygga upp ett nytt förtroende hos de 
närstående. Kommunikationen vid palliativ vård var svårare då sjuksköterskorna inte visste 
vad läkaren hade sagt och de var noggranna med att inte säga något förrän läkaren gett 
besked. Kommunikationen till närstående upplevdes bli lättare med erfarenheten, inget 
dödsfall var det andra likt men varje gång gav ny erfarenhet.  

Att inte veta vad man ska säga 
Vid tillfällen som sjuksköterskorna inte visste vad de skulle säga pratade de mer om 
praktiska saker runtomkring än döden, det var ibland svårt att föra saker på tal. Detta 
berodde till stor del på att sjuksköterskorna inte visste hur mycket närstående visste. 
 

”Jag kan tycka det är svårt när man inte vet hur mycket närstående vet och vad 

läkaren har sagt” 

 

”Man informerar…men det är just det här att man informerar och om det är 

en döende patient som man vet ska gå bort snart så är det många som vill veta 

hur lång tid det tar men det är ju väldigt svårt att säga…..nåt klockslag så” 

 
Som yngre och ny i yrket upplevde sjuksköterskorna att det är svårare med 
kommunikationen. De hade inte så mycket erfarenheter av döende patienter eller att 
kommunicera med närstående. Sjuksköterskorna upplevde att det då var svårare för de 
visste inte vad de skulle säga eller om de vågade säga hur det egentligen var. En 
sjuksköterska uttryckte följande: 
 

”I början var det jobbigt när man var ny sköterska och man får ju öva sig i 

det…… och för vissa är det mer naturligt än andra” 

Att veta vad man ska säga 
I intervjuerna framkom att sjuksköterskorna tyckte det var viktigt att försöka vara ärlig. De 
värnade om att säga det de visste istället för det de trodde. Sjuksköterskorna upplevde att 
vissa närstående hade hoppet kvar in i det sista och för sjuksköterskorna var det viktigt att 
inte inge något hopp i deras sätt att kommunicera.  
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Med att vara ärlig menade sjuksköterskorna att även de vågade ställa frågor till närstående 
samt svara och ha tillräckligt med kunskap.  
 

”Jag tror ändå det viktiga är att vara förstående så ärlig som möjligt liksom 

och inte linda in så mycket utan försöka vara tydlig och ge  raka besked” 

 
Sjuksköterskorna upplevde det lättare att kommunicera med närstående då läkaren hade 
informerat om den döendes situation och diagnos. De var noga med att poängtera att det 
inte är deras uppgift i första hand. Då läkaren hade informerat närstående blev det enklare 
för sjuksköterskorna att ärligt besvara deras frågor. 
 

”Närstående kan vara väldigt undrande varför gör ni ingenting varför sätter ni 

inte in någon behandling…utan det är viktigt att dom har fått bra information 

av läkare och det kan vara…väldigt olika från doktor till doktor…om dom har 

fått dom informationen av läkare så kan jag också informera om det fast det är 

ju inte min uppgift i första hand.” 

Att kunna ge stöd 
Kommunikationen behövde inte alltid vara att säga något, det kunde vara för 
sjuksköterskorna att visa sig och finnas till hands. Sjuksköterskorna upplevde det viktigt att 
förmedla till närstående att de fanns för att ge stöd.  De upplevde att det var den närstående 
som de vårdade mest vid den palliativa vården. Kommunikationen skulle vara stödjade 
men även visa värdighet för både närstående och patienter. Sjuksköterskornas egna 
erfarenheter av att förlora en närstående var till deras hjälp för att kunna ge stöd.   

Att visa värdighet 
För sjuksköterskorna var kommunikationen ett sätt att göra den sista tiden värdig både för 
patient och närstående. Den sista tiden skulle vara ett fint minne för de närstående. 
Sjuksköterskorna upplevde det svårt, då de måste se både till patienternas behov som de 
närståendes. Kommunikationen som skedde i närhet av patienterna med frågor från 
närstående om patienterna upplevdes av sjuksköterskorna ovärdigt och de undvek därför 
detta. Men de förklarade även varför samtalen om patienterna skulle ske när patienterna 
inte hörde. 
 

”Jag kan tycka det är svårt ibland när många anhöriga frågar mycket inne på 

rummet och det försöker jag undvika…det har talats så mycket om det här med 

människans sinnen om vad som lämnar människan sist och många pratar om 

att man hör mer än man tror....och så vill dom ändå stå över patienten och 

prata….det är viktigt att påtala för anhöriga att frågorna tar vi utanför i 

korridoren det finns finare saker att prata om inne på rummet.” 

Att finnas till hands 
Vid alla situationer behövde kommunikationen inte ske med ord. Det kunde för 
sjuksköterskorna vara, visa att man fanns till hand för de närstående och på så sätt stödja. 
Kommunikationen var för sjuksköterskorna även att lyssna. Sjuksköterskorna upplevde att 
närstående har mycket frågor men inte alltid vågar ställa dom och då var det viktigt att de 
visade att de fanns. Vid situationer då närstående agerade ut sin sorg starkt, var tillfällen då 
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sjuksköterskorna upplevde det betydelsefullt att inte bli rädd och dra sig tillbaka utan visa 
att de fanns där. 
 

”Ibland behöver man inte säga så mycket utan det kan vara att bara 

hålla en hand eller visa att vi finns här om det är nånting ni vill prata 

om” 

 

”jag tänkte jag får ju sätta mig och prata med henne fast egentligen 

har man ju inte tid med det och jag gjorde det och det blev i alla fall 

väldigt bra……hon var jättenöjd när hon gick härifrån……fast jag 

hade egentligen inte sagt nånting det var ju hon som fick berätta”  

Att bli berörd 
Den palliativa vården berörde sjuksköterskorna på flera sätt. Det var många gånger svårt 
för sjuksköterskorna att hålla tillbaka sina egna känslor, de blev berörda i 
kommunikationen med de närstående. Sjuksköterskorna upplevde känslor som en naturlig 
del i deras arbete. De upplevde även att närstående ofta förknippade sjukhuset med hoppet 
och att sjukhuset var en plats där man blir botad. Det berörde sjuksköterskorna att få vara 
delaktig i patientens och dess närståendes sista tid tillsammans. Det var fint att få var med 
och hjälpa till. 

Att våga visa känslor 
Gråta och visa känslor var normalt och sjuksköterskorna såg det som naturligt för de 
närstående. Det var lika naturligt för sjuksköterskorna att gråta tillsammans med de 
närstående. Alla dödsfall berörde på sitt sätt och inget var det andra likt. Närstående som 
agerade ut sin sorg på ett starkt sätt berörde och då var det viktigt att inte bli rädd utan, låta 
den närstående visa sina känslor.  
 

”Man får hålla sig för att inte börja gråta…men jag har börjat gråta 

jag med faktiskt…. Och jag tror ingen har tagit illa upp av det” 

 

Vid oväntade dödsfall och när personen är yngre upplevde sjuksköterskorna det svårare 
med kommunikationen. Det var lätt att relatera till sig själv, sin egen familj och börja tänka 
på sina egna barn eller egen situation. Sjuksköterskorna upplevde det naturligare när det 
var äldre som gick bort och då var det även lättare med kommunikationen.  
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Sammanfattning 
Kommunikationen upplevdes av sjuksköterskorna som ett sätt att skapa relationer. Dessa 
relationer berodde på om de fick kontakt med de närstående eller inte. Delaktighet sågs 
som en stor del i att vilja skapa relationer, det var för sjuksköterskorna viktigt i 
kommunikationen att bjuda in närstående i den palliativa vården. Men det fanns vissa 
svårigheter, som att närstående vara svåra att nå, av olika skäl, eller att de upplevde 
tidsbrist i sitt arbete. I kommunikationen med närstående var det viktigt att vara ärlig och 
ärligheten varade längst tyckte sjuksköterskorna. Kommunikationen upplevdes ibland lätt 
och det medförde att de visste vad de skulle säga men ibland var det svårt att veta hur 
mycket de kunde säga. Detta berodde på hur mycket läkarna hade informerat men ibland 
kunde de även känna svårigheter i att föra saker på tal. Med hjälp av kommunikationen 
upplevde sjuksköterskorna att de kunde ge stöd, visa värdighet och finnas till hand. Att 
kunna ge stöd behövde inte vara att säga så mycket, utan med tysta handlingar visa 
närstående att de fanns till för deras hjälp. I deras arbete med palliativ vård upplevde 
sjuksköterskorna att de blev berörda i deras kommunikation till närstående. 
Sjuksköterskorna uppmuntrade dem till att visa känslor. Deras egna känslor som att gråta 
tillsammans med närstående upplevdes som naturligt i deras arbete.  
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DISKUSSION 

Metod 
I denna studie användes en kvalitativ metod i form av intervjuer med sjuksköterskor. Den 
kvalitativa studien beskriver den intervjuades livsvärld (Kvale, 1997). Då syftet med den 
här studien var att beskriva sjuksköterskornas upplevelser av att kommunicera med 
närstående vid palliativ vård, var den kvalitativa intervjun lämplig. Dahlberg (1997) menar 
att kvalitativa intervjuer är ett bra sätt att använda som forskning i hälso- och sjukvården. 
Det finns företeelser som kan vara svåra att mäta, som helhetssyn, lidande eller 
kommunikation mellan människor. Svagheter med intervjuer är att intervjuaren kan styra 
frågorna och tolka resultatet efter egen uppfattning. 
 
Den valda metoden för denna studie har varit fördelaktig och lärorik att arbeta med när 
fokus varit inriktat på sjuksköterskornas upplevelser. Svårigheter under arbetets gång har 
förekommit såväl under intervjusituationerna, som i urvalet av informanter och som i 
arbetet med analysen. Under intervjuerna har det framför allt varit svårt att inte ställa 
ledande frågor. Vid den kvalitativa öppna ostrukturerade intervjun är det meningen att 
genom dialog skapa reflektioner över en viss företeelse och då bör frågorna vara öppna och 
inledande (Dahlberg, 1997). Under intervjuerna har det ibland saknats mer utvecklade 
frågor för att djupare få fram upplevelserna av kommunikationen. Vid några av 
intervjusituationerna har sjuksköterskorna haft ett undervisande förhållningssätt mot 
intervjuaren och detta har tolkats som ett sätt för sjuksköterskorna att hålla en viss distans 
och inte låta intervjuaren komma för nära inpå. Det fanns även en känsla av att 
sjuksköterskorna berättade hur man bör kommunicera istället för deras egna upplevelser av 
kommunikationen.  Efter reflektion och genomlyssning av samtliga intervjuer har det vid 
tillfällen då sjuksköterskorna berättade om kommunikation eller situationer som berörde 
dem framkommit, att de ofta sänkte rösten, verkade ledsna eller skrattade till och frågade 
om de verkade löjliga. Även om det inte var något som sjuksköterskorna sa så kan det ha 
betydelse för resultatet. Vid många av intervjuerna började sjuksköterskorna med att säga 
att de kände sig trygga och inte hade några svårigheter med kommunikationen vid palliativ 
vård. Efter analys och resultatgenomgång upplever författarna ändå att sjuksköterskorna 
har svårigheter med kommunikationen. Även om sjuksköterskorna inte uttryckte detta klart 
i sin verbala kommunikation visade det sig i deras tonfall. Detta har medfört att författarna 
inte fått vissa beskrivningar av svåra situationer. 
 
Under analysen har ambitionen varit att medvetandegöra och synliggöra egna tolkningar 
och värderingar i det sjuksköterskorna säger. Under arbetes gång har vår handledare fått ta 
del av materialet och tillsammans har vi med en öppenhet granskat intervjuerna. 
Handledaren och författarna har sedan var för sig granskat och analyserat intervjuerna och 
vid jämförelse har liknande huvudtema och teman framkommit och detta gav en 
trovärdighet för resultatet. I urvalet av informanter är deltagarna endast svenska och för att 
spegla hur det ser ut idag på vårdavdelningar med patienter och sjuksköterskor från olika 
kulturer borde det har varit med informanter från en annan kultur och eventuellt en fråga 
om sjuksköterskornas upplevelser av att kommunicera med närstående från andra kulturer. 
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I urvalet saknas även manliga sjuksköterskor. Efter förfrågan om intresse till studien gav 
vårdenhetscheferna namn på åtta informanter som ville delta i studien, dessa åtta var endast 
kvinnor. 
 
De flesta av informanterna har haft ett intresse av palliativ vård, detta kan ha påverkat 
resultatet positivt. Urval av informanter kunde ha varit mer preciserade för att få en bredare 
spridning av sjuksköterskor och intresse av palliativ vård. Sjuksköterskor med ett större 
intresse kanske tar sig mer tid med kommunikationen till närstående vid palliativ vård. 
Samtidigt kan kanske dessa ha gett oss bra beskrivningar av sina upplevelser. 
 
Syftet med denna studie har på ett tillfredställande sätt uppfyllts trots svårigheter som vi 
stött på under arbetets gång. Resultatet har gett en ökad förståelse i hur sjuksköterskor 
upplever kommunikationen med närstående vid palliativ vård på somatiska 
vårdavdelningar.  

Resultat 

Resultatet av denna studie visade att sjuksköterskorna upplever kommunikationen som ett 
sätt att vilja skapa relationer, att vara ärlig, att kunna ge stöd och att bli berörd.  
 
Att vilja skapa relationer var för sjuksköterskorna viktigt och de kände sig trygga med 
detta och hade en professionell inställning till kommunikationen. Dunne (2005) menar att 
kommunikationen inte är något som människor gör till varandra utan en process där man 
skapar relationer genom att integrera med varandra. Enligt Eide och Eide (2006) är den 
professionella kommunikationen stödjande och den främjar till en god kontakt och en bra 
relation. Hur sjuksköterskorna skapade kontakten kunde ingen riktigt svara på utan var en 
outtalad känsla av personkemi. Enligt Dunne (2005) upplever närstående det svårt med 
kommunikationen till sjukvårdspersonal och eftersöker bättre information och sättet den 
förmedlas på. Författarna menar, det kanske är så att sjuksköterskorna upplever att 
personkemin inte stämmer alla gånger med närstående och då blir det brister i 
kommunikationen.  
 
Resultatet visar också att en god kommunikation upplevdes som en god relation och 
skapade delaktighet med närstående. Socialstyrelsens (2007) senaste sammanställning om 
forskning kring vård i livets slutskede visade att närstående eftersöker och önskar mer 
delaktighet i vården. Sjuksköterskorna såg de närstående som en stor resurs i den palliativa 
vården men det var viktigt för dem att inte lämpa över vården på de närstående. Eftersom 
forskningen visar på att närstående önskar mer delaktighet och sjuksköterskorna tycker att 
de bjuder in till delaktighet, blir då frågan vad sjuksköterskorna mer kan göra för att skapa 
delaktighet? Är de inte tydliga nog när de bjuder in till delaktighet? Ser de för lite till 
individen och vad varje närstående ser som delaktighet? Sjuksköterskorna såg sig 
angelägna att inkludera de närstående i vården genom att exempelvis visa munvård eller 
låta de närstående stanna hos sina nära så mycket de ville. För de närstående kanske 
delaktighet är att sjuksköterskorna frågar hur de mår. 
 
Vid alla tillfällen fick sjuksköterskorna inte kontakt med närstående detta upplevde de bero 
på olika saker. Vissa närstående hade svårare med att ta till sig informationen och 
informationen fick ofta upprepas, vissa drog sig undan och andra hade svårt för att öppna 
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sig för främmande människor. Det kunde även vara konflikter i familjen eller att 
närstående inte ville släppa taget. Vid dessa tillfällen fick sjuksköterskorna ta sig mera tid 
till kommunikationen. Sjuksköterskorna upplevde detta som frustrerande då de inte fick 
kontakt med närstående trots upprepad information och de kände även en tidspress då de 
hade andra patienter att sköta. Trots att sjuksköterskorna upplevde att de upprepat 
informationen menar Ekströms och Schubert (1997) att även om sjuksköterskorna anser sig 
gett tillräcklig information om patienterna så upplever närstående inte alltid detta. Det 
framkom ur intervjuerna att sjuksköterskorna är medvetna om att de närstående befinner 
sig i en svår och chockartad situation och att mycket av informationen behöver upprepas. 
Författarna anser att de bör ta sig den tiden till närstående och det är detta som är det svåra 
för sjuksköterskorna på somatiska vårdavdelningar jämfört med en palliativ enheter eller 
hospice. Arbetssituationen är annorlunda på hospice eller palliativ enheter, med ett lugnare 
tempo och en annan typ av vårdfilosofi. Wallerstedt och Andershed (2007) visar i sin 
studie att sjuksköterskor upplever svårigheter med kommunikation när de arbetar under 
tidspress och då de vårdar både palliativa och kurativa patienter. 
 
Resultatet visar också att sjuksköterskorna upplever kommunikationen som att vara ärlig 
och ärlighet varar längst. När sjuksköterskorna inte visste vad de skulle säga var det 
svårare att föra en rak och ärlig kommunikation. Vid dessa situationer var det lättare att 
prata om praktiska och vardagliga saker än om döden. Enligt Berglund, Holst och 
Sparrman (2003) kan det palliativa vården vara svår att hantera då sjuksköterskor kan 
känna en egen sårbarhet och maktlöshet. Ingen av sjuksköterskorna i studien har uttryckt 
att inte veta vad man ska säga berodde på deras egen sårbarhet och maktlöshet. Många 
gånger var det ovissheten om vad och hur mycket de närstående visste och vad läkarna 
hade gett för information. Sjuksköterskornas erfarenheter spelade även roll, med 
erfarenheten blev det lättare. Sheldon, Barrett och Ellington (2006) menar att 
sjuksköterskor som arbetar med patienter och närstående i livsförändringar och emotionell 
stress behöver kunskap om hur sjuksköterskor kan stötta närstående med hjälp av 
kommunikation. Fallowfield, Jenkins och Beveridge (2002) anser att det är viktigt att tala 
sanning i palliativ vård, sjukvårdspersonal berättar inte alltid hela sanningen detta för att 
skydda närstående från svåra, jobbiga och sorgsna besked. Boyle, Miller och Forbes-
Thompson (2007) framhåller i sin studie att närstående önskar raka och enkla svar på sina 
frågor kring sina närståendes kondition och prognos. Att kunna få delaktig information och 
förklaringar som närstående förstår är ett stort behov. Författarna menar att detta kan 
många gånger vara svårt eftersom sjuksköterskorna endast vill berätta om det de vet och 
inte det de tror. Sjuksköterskorna i den här studien upplevde det viktigt att med 
kommunikationen inte inge något hopp hos närstående, det var bättre att vara ärlig och 
säga det man vet istället för att säga det man tror. Det här kan kanske upplevas av 
närstående som att de inte får den information de vill ha. 
 
Vidare i resultatet framkom att sjuksköterskorna upplever kommunikationen som att kunna 
ge stöd, att finnas till hands och visa värdighet. Sjuksköterskorna upplevde att 
kommunikationen var ett sätt att göra den sista tiden värdig både för patient och 
närstående. Visa värdighet för den döende var att inte samtala över huvudet på patienten. 
Sjuksköterskorna som deltog i studien var noga med att påtala för närstående att hörseln är 
det sista sinnet som försvinner och det var därför som inga samtal skulle ske i närhet av 
patienterna. Visa värdighet och inte prata över huvudet på patienterna får sjuksköterskor 
tidigt lära sig i utbildningen och av traditionen vet de att det är något de inte ska göra. 
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Författarna menar att varje situation kanske inte kräver detta, bara för att sjuksköterskor vet 
att det inte är lämpligt att prata över huvudet. Sjuksköterskor bör se till individen, kanske 
den döende känner sig åsidosatt då samtalen sker utanför rummet. Visa värdighet för 
patienter och närstående kan upplevas på olika sätt, det är viktigt att sjuksköterskor ser till 
individen och situationen och inte gamla lärdomar. 
 
Det var viktigt för sjuksköterskorna att tala om för närstående att de fanns till hands för att 
ge sitt stöd. Sjuksköterskorna upplevde att närstående har mycket frågor men inte alltid 
vågar ställa dem och då var det viktigt att visa att de fanns. Stödet behövde inte alltid vara 
att säga något utan bara visa sig och ibland räckte det med att lyssna eller bara hålla en 
hand. Green (2006) menar att om sjuksköterskor förhåller sig teraupetiskt i sin relation till 
närstående vid palliativ vård förbättras kommunikationen. Det teraupetiska 
förhållningssättet är att använda sig av aktivt lyssnande, använda öppna frågor, reflektera 
och i situationer som kräver, våga vara tyst och använda sig av icke verbal kommunikation. 
Sjuksköterskorna i studien upplevde att deras egna erfarenheter av att förlora en närstående 
var till deras hjälp för att kunna ge stöd. De för yrket nya och unga sjuksköterskorna 
upplevde att det var svårare med kommunikationen vid palliativ vård. De hade inte så 
mycket erfarenhet av döende patienter eller att kommunicera med närstående. Franck-
Wihlborg (1996) säger att sjuksköterskornas egna erfarenheter och inställning till döden 
och döendet påverkar kommunikationen. Författarna menar att de oerfarna 
sjuksköterskorna behöver stöd och undervisning i palliativ vård för att ge en professionell 
kommunikation till närstående.  
 
Slutligen visade resultatet att den palliativa vården berörde sjuksköterskorna på många sätt. 
Sjuksköterskorna upplevde att de blev berörda i deras kommunikation med närstående och 
det var ibland svårt för sjuksköterskorna att hålla tillbaka sina egna känslor. De gånger 
sjuksköterskorna hade gråtit tillsammans med närstående upplevde de inte som något 
negativt. Att våga visa känslor såg sjuksköterskorna som en naturlig del i deras arbete. 
Berglund, Holst och Sparrman (2003) visar att sjuksköterskorna möter olika reaktioner från 
patienterna och närstående vid palliativ vård. Sorgen kan visa sig som ilska, nedstämdhet, 
irritation och gråt. Sjuksköterskorna kan själva reagera på det de möter, det kan upplevas 
som rädsla att möta närstående i deras sorg. Författarna anser att det är naturligt och bra för 
sjuksköterskorna att själva kunna visa känslor. Detta är ett sätt för dem att visa sin 
medmänsklighet för närstående, men även för att de inte ska samla på sig för mycket 
känslor själv. Sheldon, Barrett och Ellington (2006) menade att de känslor som 
sjuksköterskorna kan ställas inför i kommunikationen med närstående bör de själv ta 
ställning till om de ska dela det med närstående eller behålla dem för sig själva. Vid 
oväntade dödsfall och när personer är yngre upplevde sjuksköterskorna att det berörde mer 
och det blev svårare med kommunikationen. Det var lätt att de började tänka och relatera 
till sig själv, sin egen familj eller närstående de förlorat. Sjuksköterskorna upplevde att alla 
dödsfall berör, men med erfarenheten fick de ett professionellt förhållningssätt till 
kommunikationen. 
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Konklusion 
Denna studie visade att sjuksköterskorna upplevelser av kommunikationen var att vilja 
skapa relationer, att vara ärlig, att kunna ge stöd och att bli berörd. En ny förståelse har 
framkommit för hur sjuksköterskorna har en medvetenhet att visa värdighet för patienterna 
i deras kommunikation till närstående. En medvetenhet som kanske inte i alla situationer 
skapar den bästa omvårdnaden för patienterna. En ytterligare förståelse som framkom var 
om de svårigheter som sjuksköterskorna upplever med kommunikationen mellan 
professioner, främst mellan läkarna och sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna upplevde även 
en svårighet i kommunikationen då de inte visste hur mycket information de närstående 
hade fått. 

Implikationer för klinisk verksamhet 
Förståelsen och kunskapen av sjuksköterskornas upplevelser av kommunikationen med 
närstående i palliativ vård är viktigt att föra ut på somatiska vårdavdelningar. Detta för att 
förbättra förståelsen för hur det kan upplevas för sjuksköterskor att kommunicera med 
närstående i deras speciella situation. Men det är också viktigt för att öka förståelsen för 
vad som kan vara hinder i kommunikationen. Nya frågor har också väckts i arbetet med 
denna studie. Frågor som handlar om kommunikation och palliativ vård när patienter och 
närstående kommer från andra kulturer eller om sjuksköterskor kommer från en annan 
kultur, hur de då upplever kommunikationen. Det känns viktigt då vi lever i ett 
mångkulturellt samhälle att rikta fokus på forskning som inriktar sig på kommunikationen 
mellan olika kulturer i den palliativa vården.  
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BILAGOR     
 
    Bilaga 1, Inbjudan till studie 
 
 
 
Till avdelningsföreståndare, en förfrågan om deltagande i studie. 
 
Vi är två sjuksköterskestudenter vid Högskolan i Skövde som nu ska påbörja vårt 
examensarbete på 15 poäng. Vi avser att studera kommunikationen mellan Sjuksköterskor 
och närstående till patienter vid palliativ vård. Genom litteraturgenomgång har vi sett att 
detta kan vara en svår uppgift för Sjuksköterskor. Med denna studie hoppas vi kunna 
urbena vilka svårigheter som finns.  
 
Vår förhoppning är att Du ger oss Ditt medgivande till att genomföra fyra intervjuer med 
sjuksköterskor som känner sig ha denna erfarenhet, vi vill även be om Din hjälp att välja ut 
fyra deltagande sjuksköterskor. 
 
Deltagandet är naturligtvis frivilligt och allt material behandlas konfidentiellt vilket 
innebär att det inte kommer framgå vem som sagt vad. Vi vill här poängtera att det inte är 
patienter eller patientuppgifter vi studerar utan Sjuksköterskors uppfattning kring detta 
ämne. Intervjuerna kommer att bandas och användas som rådata material. 
 
Härmed önskar vi göra en förfrågan om det finns ett intresse att delta i studien. Vi 
kontaktar Dig för eventuella bekräftelser om några dagar.  
 
Med Vänliga Hälsningar 
 
 
 
-----------------------------   ------------------------- 
Marie Brandel   Emma Brühn-Wahlström 
 
 
Högskolan i Skövde 
Institutionen för Vård och Natur 
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   Bilaga 2 Brev till informanter/Samtycke 
     
 
Till berörda informanter! 
 
Vi är två sjuksköterskestudenter vid Högskolan i Skövde som nu ska påbörja vårt 
examensarbete på 15 poäng. Vi avser att studera kommunikationen mellan Sjuksköterskor 
och närstående till patienter vid palliativ vård.  
 
 
Med palliativ vård menar vi i detta fall då patienter blir hastigt försämrade och vården 
övergår till palliativ vård. Genom litteraturgenomgång har vi sett att det kan finnas 
svårigheter att kommunicera som sjuksköterska till närstående i dessa situationer. Med 
denna studie hoppas vi kunna beskriva hur Sjuksköterskor upplever kommunikation med 
närstående vid den palliativa vården. 
 
 
Studien kommer att utföras genom bandinspelade intervjuer. Under intervjun som tar ca 30 
min får du svara på ett antal frågor som berör kommunikation vid palliativ omvårdnad. Ditt 
deltagande är frivilligt och kan avbrytas fram till dess att studien är färdig. Allt material 
kommer att behandlas konfidentiellt och ditt deltagande kommer inte att kunna spåras.  
 
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av ovanstående information och delger mitt deltagande. 
 
 
 
--------------------------------------- 
Namn och datum 
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     Bilaga 3 Intervjuguide 
 
Intervjuguide 
 
Varje intervju startade med att Sjuksköterskor fick uppge ålder, antal år i yrket, eventuella 
vidareutbildningar och sysselsättningsgrad. 
 
 
Huvudfråga: 
Kan du berätta om dina upplevelser kring att kommunicera och ge information till 
närstående vid palliativ vård? 
 
 
Utvecklade frågor till huvudfrågan? 
Kan du berätta mera om vad du kände vid något speciellt tillfället? 
Vad var positivt respektive negativt? 
Hur har det påverkat dig? 
Vad tror du att det berodde på? 
Hur menade du? 
 
Upplever du som sjuksköterska att det är viktigt att ge information till anhöriga vid 
palliativ vård? Varför/varför inte? 
 
Prioriterar du att informera och delge anhöriga vid palliativ vård? 
 
 
 
 
 


