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Bakgrund: När botande vård inte längre är möjligt krävs en klar och noga övervägd vård för 

att hjälpa både patient och närstående. Inom den palliativa vården ses döden som ett normalt 

skeende, och varken påskyndar eller skjuter upp döden. Vården ger individer stöd att leva 

med värdighet och bästa möjliga omvårdnaden i livets slutskede. I palliativ vård ses patienten 

och närstående som en helhet för att möjliggöra att de får den bästa möjliga vården. Syfte: 

Syftet är att utifrån ny forskning beskriva kommunikationen mellan sjuksköterska och 

närstående i palliativ vård. Metod: En litteraturöversikt som inkluderar både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar. Resultat: Genom hela studien är hoppet en viktig aspekt, som diskuteras 

av både närstående och sjuksköterskor. Hoppet är viktigt för att hantera upplevelsen av död 

samt för att skapa en god relation mellan sjuksköterskor och närstående. En god relation 

kräver tid för samtal och förståelse. Resultatet presenteras i fem kategorier som tillsammans 

skapar en god helhetsbild av studien. Konklusion: Det är viktigt att sjuksköterskan är 

medveten om värderingar som är viktiga för de närstående då de kommunicerar. 

Sjuksköterskan ska leda konversationen, men närstående ska ges tolkningsföreträde. 
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Background: When curing care is no longer possible it requires a personal and deliberate 

approach in care to help both patient and relatives. In palliative care death is seen as a normal 

process, palliative care neither speed up or postpone death. Palliative care support people to 

live with dignity and welfare in the end of life. In palliative care patient and relative is seen as 

a unit, to guarantee that they receive the best care possible. Aim: To describe communication 

among nurse and relative in palliative care. Method: A literature review that includes both 

qualitative and quantitative articles. Result: Through the study hope is a great aspect of 

importance, discussed by both relatives and nurses. Hope is an important factor to deal with 

experiences of death and to create a good relation between nurses and relatives. A good 

relation requires time for conversation and understanding. The result is present in five 

categories that explain aspects of importance in communication. Conclusion: It´s important 

that nurses is aware of relative’s values of importance when they communicate. A nurse is 

supposed to guide the conversation but relatives should be given priority of interpretation. 
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INLEDNING 

Denna studie handlar om sjuksköterskans kommunikation med närstående i palliativ vård. 

Kommunikation omfattar såväl information som samtal med närstående. Genom detta 

kommer studien att belysa fördjupade kunskaper inom kommunikation för sjuksköterskor, för 

att skapa en god relation till patienten och närstående. Ämnesvalet till denna studie har 

påverkats av att palliativ vård inte har berörts i någon större utsträckning under de kliniska 

studierna. Genom denna studie lyfts den teoretiska biten kring kommunikation med 

närstående i palliativ vård. Detta bidrar till att sjuksköterskan ska kunna möta närstående på 

ett adekvat sätt. Grunden är därför att öka tryggheten i situationen och kunna öppet och 

sympatiska möta närstående och patienter med hjälp av kommunikation. Studien grundar sig 

på redan befintlig forskning inom området. Denna kunskap kan ge oss en bättre beredskap 

inom denna vård. Genom att arbeta med palliativ vård erhåller sjuksköterskan kunskap att se 

hela människan samt att utforma vården utifrån varje enskild individ. På så viss ges 

närstående och patienten möjlighet att möta döden med harmoni. Detta är viktigt eftersom det 

är oundvikligt för människan att undkomma döden, eftersom döden kommer att drabbas oss 

alla.  

 

Lavoie, Blondeau och De Konick (2008) menar att det är viktigt att se hela människan, även 

under den sista tiden i livet (a.a.). Richardsson (2002) belyser att det kanske viktigaste är att 

vården utformas utifrån patientens uttryckta önskemål. Det är också av stor vikt att 

sjuksköterskor arbetar hälsofrämjande under patientens sista tid i livet (a.a.). Detta eftersom 

döden är en del av varje människas liv, något som berör varje individ (SOU 2001:6). SOU 

2001:6 menar att den palliativa vården i livets slutskede ska bygga på fyra hörnstenar. Dessa 

hörnstenar är symtomkontroll, samarbete av ett mångprofessionellt arbetslag, kommunikation 

och relation samt stöd till närstående. Hörnstenarna syftar till att uppnå en så god vårdkvalité 

som möjligt där livskvalité, relation och kommunikation främjas. I samverkan med närstående 

ska stödet och kommunikationen sträcka sig genom hela sjukdomstiden samt kvarstå efter att 

dödsfallet inträffat (a.a.). Närstående och familjen är inte en enhet utan är en samling 

individer med unika behov, hopp och rädslor, antingen förenade genom blodsband eller av 

mindre formell och diffus struktur (Maher & Hemming, 2005). I den här studien kommer 

dessa två begrepp ha samma innebörd i, såväl begreppet familj som närstående innefattas 

också den svårt sjuka individens vänner. För att tydliggöra studiens problemområde kommer 

bakgrunden att beskriva områdena kommunikation, palliativ vård samt sjuksköterskan och 

omvårdnaden. Rubriken palliativ vård delas in i underrubrikerna döden och döendet i ett 

historiskt perspektiv; palliativ vård inom olika seder, ritualer och kulturer samt 

utbildningsbehov och utbildning. 

 

BAKGRUND 

Kommunikation 

Nationalencyklopedin (2010a) menar att kommunikation är en förutsättning för att människor 

ska kunna utvecklas psykiskt, socialt och kulturellt. För detta krävs ett språk eller kod med 

vilket information kan överföras mellan individer. Behovet av kommunikation finns med 

människan redan från födseln och följer sedan människan under resten av livet. 

Kommunikation kan uttryckas både verbalt och icke-verbalt samt vara avsiktlig eller 

oavsiktlig. Den avsiktliga kommunikationen är det som förmedlas skriftligt eller muntligt, 

medan den oavsiktliga kommunikationen är den som kan utläsas utifrån ansiktsuttryck och 
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omedvetet kroppsspråk. Huvudsyftet med kommunikation är att förmedla information, 

införskaffa information genom att ställa frågor samt att vägleda andra. Allt som 

kommuniceras tolkas av lyssnaren utifrån dennes världsbild, vilket påverkar den respons som 

ges (a.a.). Enligt Socialstyrelsens (2005) Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

är information och undervisning en viktig del i sjuksköterskans profession. Som sjuksköterska 

är det av vikt att ha goda kunskaper kring kommunikation. Att på ett respektfullt, lyhört och 

empatiskt sätt förmedla information till patient och närstående. Sjuksköterskan ska genom att 

kommunicera med patient och närstående förvisa sig om att den givna informationen blir 

förstådd. Även genom samtal med patient och närstående ska sjuksköterskan kunna erbjuda 

stöd och vägledning som medger deras delaktighet i omvårdnaden. Genom adekvat 

informationsöverföring kan sjuksköterskan öka kommunikationens kvalité och stärka 

omvårdnaden (a.a.). 

 

Enligt Baggens och Sandén (2009) innebär kommunikation en ömsesidig påverkan mellan 

individer. I kommunikation sänds en signal ut från en person till en annan. Hur denna signal 

tolkas beror på vilket sammanhang kommunikationen används i samt hur yttrandet utformas. I 

den kroppsliga kommunikationen förmedlas olika känslor och sinnesstämningar. Genom 

kroppsspråket framkommer attityden till den andra personen samt det samtalsämnet som 

diskuteras. Som sjuksköterska kan den kroppsliga kommunikationen användas när den 

verbala kommunikationen inte räcker till. Baggens och Sandén (2009) menar att människor i 

grunden är i behov av kroppslig beröring för att känna värme och tröst, men även för att 

känna gemenskap och närvaro med andra människor. I vården är det viktigt att framföra 

information genom verbal kommunikation, för att samspela med människor som berörs av 

vården på något sätt. För patienter och närstående blir den verbala kommunikationen ett sätt 

att uttrycka meningsfulla ord i sina uttalanden, vilket kan öka sjuksköterskans förståelse för 

deras upplevelser. Som sjuksköterska är det viktigt att tänka på hur meningarna byggs upp 

samt vilket tonläge som används. Samma ord kan få olika innebörd om ljudet eller 

sammansättingen av orden används på olika sätt. Innebörden kan även uppfattas olika 

beroende på vem som säger det eller i vilken situation det sägs (a.a.). Carlsson (2009) belyser 

att förenta nationernas deklaration om mänskliga rättigheter innehåller en del som beskriver 

att det är grundläggande att individen får uttrycka sina åsikter i kommunikation. Här har 

sjuksköterskan stora möjligheter men även skyldigheter att ge alla individer stöd, trygghet och 

delaktighet. Inom kommunikationen finns det fyra viktiga punkter för detta. Dessa punkter 

trycker på att sjuksköterskan ska skapa en relation baserad på kompetens och pålitlighet. 

Sjuksköterskan ska också kunna klargöra och möta patientens upplevda behov samt ta till vara 

på patientens egna resurser. För en så bra kommunikation som möjligt behöver de båda 

parterna ta del av varandras önskemål, åsikter och erfarenheter. Sjuksköterskan bör också ta 

sig tid att skapa en bra miljö där mötet sker ansikte mot ansikte och en tydlig information ges 

(a.a.). Kommunikation mellan sjuksköterska och närstående omfattar flera olika delar. En del 

i kommunikationen är att framföra information medan en annan är att genom samtal föra en 

ömsesidig dialog. Kommunikation innebär med andra ord såväl att tala som att lyssna. 

 

Palliativ vård  

Enligt Nationalencyklopedin (2010b) innebär palliativ vård den omvårdnad och medicinska 

behandling som ges till en patient i syfte att förbättra dennes livskvalitet samt lindra 

sjukdomssymtom utan att sjukdomens händelseförlopp förändras. Palliativ vård ges endast till 

svårt sjuka individer som inte förväntas ha lång tid kvar att leva. Denna vård utesluter inte att 

behandlingsåtgärder vidtas, då dessa kan ha symtomlindrande effekt. Vården kan ges på 

sjukhus, hospice eller i patientens hem och ska utformas i samråd med patienten och dennes 
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närstående (a.a.). SOU 2001:6 menar att palliativ vård säkerställer de döendes behov av god 

omvårdnad, trygghet och omtanke. En vård med utgångspunkt i en etisk grundsyn där 

människovärdesprincipen vägleder ord och handling. Vården håller också en god kvalité och 

tillgodoser individens behov samtidigt som autonomi och integritet respekteras. Vidare kan 

den palliativa vården delas in i både en tidig och en sen fas. Den tidiga fasen kan vara relativt 

lång medan den sena fasen är mer tidsbegränsad, dock kan det vara svårt att fastställa en 

brytpunkt mellan de båda faserna. Den sena fasen omfattar med andra ord den vård som ges i 

livets slutskede. Vidare påpekas att patienter och närstående ses som en helhet ur 

vårdsynpunkt, eftersom närstående behöver stöd för att orka förmedla stöd till patienten (a.a.). 

Därmed är det viktigt att den palliativa vården i livets slutskede kombinerar en aktiv och 

deltagande behandling. Detta för att kunna ge stöd och tröst åt patienter och familjer som 

lever med en livshotande sjukdom (Matzo & Witt Sherman, 2001). 

 

Fallowfield, Jenkins och Beveridge (2002) beskriver att god palliativ vård representerar 

omvårdnad, kommunikation samt en emotionell utmaning för sjuksköterskor. En väl utförd 

palliativ vård är omfattande, tillfredställande, professionell samt individuellt utformad. Dock 

underskattas ofta patientens informationsbehov och brist på information skapar ofta rädsla hos 

patienten. Därför är det viktigt att försäkra sig om att patienten förstått den givna 

informationen, då feltolkningar skapar onödigt lidande. En god kommunikation som leder 

fram till förståelse kan bespara patienten påfrestande behandlingar och istället ge möjlighet 

till en värdig sista tid i livet. Om patienten innehar kunskap om palliativ vård kan hoppet om 

en behaglig sista tid i livet byggas upp och familjen ges möjlighet att konfrontera verkligheten 

(a.a.). 

 

Det är bra om sjuksköterskan reflekterar över den palliativa vårdens utgångspunkter. 

Utgångspunkterna som Lavoie, et al. (2008) belyser är att basen till den mänskliga 

upplevelsen grundar sig i både mörka och ljusa stunder som förekommit i livet. Mörka 

stunder kan innebära saker som aggressivitet, lidande och död medan de ljusa tingen i livet 

består av det vackra såsom kärleken. Dessa centrala upplevelser är sådant som leder fram till 

oundvikliga frågor för patienter i livets slutskede. Lavoie, et al. (2008) belyser detta som en 

viktig del att uppmärksamma i kommunikationen mellan sjuksköterska och patient. Vid 

tanken på döden är det viktigt att alla parter inom vården tar ställning till sitt eget förnuft, sin 

frihet samt att människan strukturerar upp sitt eget liv. Denna vägledning är ett redskap till att 

förstå, urskilja och analysera sitt eget liv. Att åter igen styra över sitt eget liv och att själv få 

besluta om hur den sista tiden i livet ska se ut. Genom att respektera detta görs vården 

förnuftig, befriande och fullständig. Sjukvården skapar därmed nödvändiga slutsatser för en 

respektfull vård som bygger på patienten och närståendes önskemål (a.a.). Dahlberg och 

Segesten (2010) förklarar att hälsa och välbefinnande ofta hålls samman. Välbefinnandet kan 

infinna sig även hos en individ som lider av sjukdom eller annan ohälsa. Att ha hälsa kan 

definieras som att individen mår bra och är kapabel till att utöva det som är av vikt i dennes 

liv. Detta gäller så väl små som stora ting som är av värde för individen. Varje individ är fri 

att bestämma hur denne vill se på sin situation samt hur mycket denne tillåter situationen 

begränsa vardagen. Detta val kan vara svårt att se för den sjuka individen, men med god 

professionell vård kan denna aspekt belysas (a.a.). Genom en god kommunikation inom den 

palliativa vården kan sjuksköterskan förmedla hopp till patient och närstående. En känsla av 

hopp kan vägleda patient och närstående genom sjukdomstiden och bidra till ett ökat 

välbefinnande.  
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Döden och döendet i ett historiskt perspektiv 

Matzo och Witt Sherman (2001) påtalar att döden idag är något som är dolt i det mystiska, 

som betraktas med rädsla samt kopplas samman med smärta. Detta är en inställning som 

människor inte hade i början av 1900-talet. De uppfattade det istället som att det fanns en tid 

att leva och en tid att dö. Döden var något vanligt förekommande som accepterades och 

familjen värnade om möjligheten att vårda sina älskade i livets slutskede. Individen tilläts dö i 

sitt eget hem med sina närmaste omkring sig. Det förändrade synsättet gjorde entré under 

senare delen av 1900-talet, då en mer avancerad vård med botemedel utvecklades och 

utmanade döden. Döden blev något som sågs som ett medicinskt misslyckande, något som 

försöktes skjutas upp. Matzo och Witt Sherman (2001) beskriver att botande åtgärder ses som 

en rättighet. Dock är det upp till sjuksköterskan att förmedla en helhetsbild där risker och 

fördelar vägs mot varandra. Att ta ställning till om livskvalitén eller livslängden är viktigast 

för individen (a.a.). Om de döende värderar livskvalitén tar de en dag i taget och får en bättre 

förståelse för att livet snart är slut. Det är viktigt att inte ignorera döden och se den som något 

som enbart drabbar andra. Att som människa våga möta döden och inte se den som något 

overkligt (Lavoie et al., 2008). 

 

Palliativ vård inom olika seder, ritualer och kulturer 

Kemp (2005) uttrycker att kultur innebär lärd och delad tro, värderingar och livsstil. Alltså det 

som påverkar hur någon tänker eller agerar. En kulturell kompetens samt kunskaper att möta 

individer ur andra kulturer kan erhållas genom att söka skriven information eller genom att 

betrakta människor ur denna kultur. Det är av värde att samtala med individer och familjer för 

att börja förstå hur de tolkar den kultur de lever i. Dock bör sjuksköterskan känna till att det 

finns kulturella skillnader såväl mellan grupper som i grupper. Kemp (2005) lyfter fram ett 

exempel om att i vissa kulturer ses begravningen som en spirituell vägledning, medan 

begravningen i andra kulturer ses som ett sätt att bjuda in lidandet. Därför är det som 

sjuksköterska viktigt att fråga om deras önskemål kring de kulturella sedvanorna. För en 

immigrant är det mesta helt främmande och ett välkänt problem är språkhindret som försvårar 

den palliativa vårdens viktiga kommunikation. Kemp (2005) påpekar att om en tolk används 

går viss förståelse förlorad, då denna tredje part inte känner till patientens bakgrund. 

Sjuksköterskan vill försäkra sig om att patientens autonomi bevaras samt att information ges 

till rätt personer. Det är också viktigt att känna till om familjen vill vara delaktiga i 

omvårdnaden samt hur de på bästa sätt engageras i densamma. Att förklara hur vården 

fungerar samt förbereda stöd till familjen med utgångspunkt i deras tro och värderingar. Hur 

mycket patienten och familjen önskar att vården ska präglas av tron och det spirituella är 

också viktigt att känna till. Kanske vill familjen engagera denna aspekt i stor utsträckning, 

kanske vill de utesluta den helt. Sjuksköterskan bör samtala med närstående om vad de önskar 

ska hända efter att döden inträffat, så att familjen kommer ifrån den oro som skapas av 

ovishet. Dessa samtal kan beröra aspekter såsom omhändertagande av den döda individen, 

begravning och sorgehantering (a.a.). Som sjuksköterska är det viktigt att ta hänsyn till 

individens tankar och önskemål, för att den palliativa vården ska kunna utformas individuellt i 

varje enskilt fall.  

 

Utbildningsbehov och utbildning 

Frogatt och Hoult (2002) tar upp att sjuksköterskor på vårdhem och speciella boenden främst 

arbetar med de akuta behoven som uppstår inom palliativ vård. De menar att det är få 

arbetsplatser som arbetar för att stärka den palliativa vården eller öka förståelsen för denna 

vård. Frogatt och Hoult (2002) anser att det finns ett behov av utbildning inom palliativ vård. 
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En utbildning som regelbundet bör återkomma, där sjuksköterskor med god kunskap inom 

området delar med sig av denna kunskap till sina medarbetare (a.a.). Detta bekräftas av 

Shipman, Burt, Ream, Beynon, Richardson och Addington-Hall (2008) som menar att 

sjuksköterskor genom utbildning i palliativ vård ökar sitt självförtroende i att tillhandhålla 

denna vård. En tillräcklig kunskap ökar sjuksköterskornas förståelse för symtom och specifika 

behov. Det har också visat sig att kommunikationen mellan sjuksköterska och patient har 

förbättrats i samband med den palliativa utbildningen. Genom utbildning inom palliativ vård 

har kunskapens grundnivå ökat bland omvårdnadspersonal, vilket medför att en ökad känsla 

av trygghet för patienten kan uppnås (a.a.). 

 

Även patienter och närstående behöver kunskap om palliativ vård, eftersom döden inte ses 

som något naturligt. Ibland ser patienter och närstående palliativ vård som en vård där inget 

görs. Detta synsätt har börjat förändras genom en ökad tillgång på information via internet, 

men större förändring behövs. Sjuksköterskor har ett stort jobb framför sig att utveckla och 

introducera denna vård, att visa att den bidrar till ökad livskvalitet i livets slutskede. Palliativ 

vård är ett sätt att bidra till en fridfull och respektfull sista tid innan döden inträffar samt ett 

sätt att påvisa att omvårdnaden existerar bortom botandet. Att kunna erbjuda patienten 

trygghet och stöd som bidrar till livskvalitet genom hela sjukdomen (Matzo & Witt Sherman, 

2001). 

 

Sjuksköterskan och omvårdnaden 

Enligt Richardsson (2002) bidrar samspelet med sjuksköterskan till en känsla av välbehag hos 

patienten. En möjlighet för patienten att känna sig viktig genom att sjuksköterskan tar sig tid 

att lyssna, visar intresse för det som sägs samt är behjälplig. Patienten värderar 

sjuksköterskans personliga kvalitéer eftersom dessa bidrar till en känsla av tillförlitlighet, 

ärlighet och äkthet. Sjuksköterskan kan bidra till att skapa ett nytt perspektiv på sjukdomen 

och ge patienten en känsla av att nya möjligheter öppnar sig. Möjligheten att få prata om sina 

innersta farhågor hjälper till att öka patientens välbefinnande (a.a.). Mok och Chiu (2004) 

beskriver vikten av att öka såväl det psykiska som fysiska välbefinnandet hos patienten. Det 

psykiska välbefinnandet kan ökas bland annat genom att patientens stress minskas. Detta kan 

göras genom att en förtroendefull relation byggs upp mellan patient och sjuksköterska och 

känslor kan diskuteras. Relationen kan även bidra till ny energi samt en känsla av att livet är 

betydelsefullt (a.a.). Pavlish och Ceronsky (2009) beskriver att sjuksköterskans arbete ska 

präglas av en god helhetssyn, där patientens egna mål tillåts framträda och närstående ges 

möjlighet att sörja. Detta bidrar till en god vård i livets slutskede. Det hjälper patienten och 

dennes närstående att finna sig själva och kunna kommunicera under patientens sista tid i 

livet. Patienten får också hjälp att genom sjuksköterskans stöd och omvårdnad acceptera det 

oundvikliga (a.a.). 

 

Studier har visat att patienter som vårdas palliativt och befinner sig i livets slutskede, har svårt 

att hantera situationen rent psykiskt. Om patienten vårdas i sin hemmiljö av sina närstående 

kan detta enligt Wilkes och White (2005) resultera i att familjen känner av den döendes 

psykiska stress. Denna stress kan lindras genom att familjen får praktisk hjälp från erfaren 

personal. Detta innebär oftast hjälp med smärtlindring och andra basala behov som patienten 

behöver få tillgodosedda. Familjer som ger palliativ vård i livets slutskede i hemmet bör ges 

möjlighet att få stöd från utbildad personal 24 timmar om dygnet.  Dock är erbjudandet om 

detta stöd något som sällan finnas tillgängligt (a.a.). Detta berör även Matzo och Witt 

Sherman (2001) genom att förtydliga hur viktigt det är att familjen inte ska tvingas ta på sig 

mer än de orkar, utan de ska kunna få hjälp av vårdpersonal som bidrar till en så bra sista tid 
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som möjligt för den döende individen (a.a.). Monterosso och Kristjanson (2008) beskriver att 

en livshotande sjukdom påverkar hela familjens välbefinnande. Även om de anser sig ha god 

hälsa framkommer det att situationen ökar känslan av depression, ångest och ängslan. Dessa 

känslor brukar enligt Monterosso och Kristjanson (2008) uppkomma då närstående tror att 

palliativ vård innebär att patienten kommer att dö inom en snar framtid, vilket inte alltid 

behöver vara fallet. Detta kräver en god kommunikation mellan sjukvårdspersonalen och 

familjen. Kommunikationen måste baseras på sanning och ärlighet, ingen får ges falska 

förhoppningar. I livets slutskede har det visats att familjer önskar få tillbringa mycket tid 

tillsammans med den döende. På så vis ges familjen möjlighet att sörja samt förbereda sig 

inför avskedet. För att i efterhand öka familjens positiva upplevelser av den vård som getts 

den avlidne är det en fördel om sjukvårdspersonalen gör en uppföljning (a.a.). 

 

Problemformulering 

Palliativ vård ges endast till svårt sjuka individer som inte förväntas ha lång tid kvar att leva. 

Vården kan ges på sjukhus, hospice eller i patientens hem och ska utformas i samråd med 

patienten och dennes närstående. Palliativ vård syftar till god omvårdnad, trygghet och 

omtanke både till patient och närstående. En livshotande sjukdom påverkar hela familjens 

välbefinnande och det gör att närstående behöver stöd för att orka förmedla stöd till den 

döende. Patientens informationsbehov underskattas ofta, vilket gör att sjuksköterskan måste 

öka tillgången till information för att utveckla och introducera den palliativa vården. Den 

givna information och kommunikationen måste därmed baseras på sanning och ärlighet, ingen 

får ges falska förhoppningar. Sjuksköterskans arbete ska präglas av en god helhetssyn, där 

patientens egna mål tillåts framträda och närstående ges möjlighet att sörja.  

 

Målet med denna studie är att försöka klargöra hur sjuksköterskan kan bemöta samt 

kommunicerar med närstående på ett adekvat sätt. Palliativ vård är något som sjuksköterskan 

allt mer frekvent kommer i kontakt med. Trots det är detta ett problemområde som inte 

belysts särskilt mycket under utbildningen. Därför vill författarna med denna studie beskriva 

sjuksköterskans kunskap om kommunikation med närstående som berörs av palliativ vård. Ett 

bidrag till att öka sjuksköterskans förståelse i att utöva denna vård i ett gott samspel med 

patienter och närstående. 

 

SYFTE  

Syftet är att utifrån ny forskning beskriva kommunikationen mellan sjuksköterska och 

närstående i palliativ vård.  

 

METOD 

Denna uppsats är en litteraturöversikt som utgått ifrån Fribergs (2006) beskrivning av en 

litteraturöversikt. Precis som Friberg (2006) påtalar är uppsatsen utformad med hjälp av redan 

befintlig forskning inom det valda området. En litteraturöversikt har valts eftersom det är av 

intresse att utforska både kvalitativa och kvantitativa studier. Ett bredare perspektiv på 

området erhålls. En litteraturöversikt kan göras både som en slutprodukt eller som en 

förberedelse inför vidare forskning, vilket gör att detta material kan vidareutvecklas i framtida 

forskning. Uppsatsens resultat bygger på enbart vetenskaplig forskning inom ett välutforskat 

område med stor tillgång till ny forskning. Eftersom området palliativ vård är välutforskat är 
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det relevant att använda sig av en litteraturöversikt (a.a.). Studien har bearbetats under åtta 

veckors tid, då alla steg i forskningsprocessen har genomgåtts. 

 

Urval 

För att nå studiens syfte är litteraturöversikten uppbyggd av vetenskapliga artiklar, vilket 

Friberg (2006) påtalar som den mest aktuella litteraturen i sammanhanget (a.a.). För detta 

ändamål har urvalet begränsats till vetenskapliga artiklar som publicerats mellan år 1999-

2010. Alla artiklar som har valts ut har varit peer-rewiew före publicering, vilket innebär att 

de är kvalitetsgranskade. Kvalitetsgranskade artiklar har valts för att studien ska bli trovärdig. 

För att godkänna artiklarna har ett antal inklusions- och exklusionskriterier använts. 

Inklusionskriterier omfattar krav på att artiklarna inte ska vara äldre än elva år, artiklarna ska 

vara empiriska och engelskspråkiga samt innehålla ett abstract. Kriterierna har används för att 

studien ska vara baserat på vetenskapliga artiklar med tillförlitlig och relevant information. 

Artiklarna kan vara såväl kvalitativa som kvantitativa. Artiklarna berör ämnet kommunikation 

mellan sjuksköterska och närstående inom omvårdnad. Utöver sjuksköterskor har också 

artiklar om sjuksköterskestudenter med erfarenhet från klinik inkluderats. 

Exklusionskriterierna var att artiklar som har utgått ifrån ett läkarperspektiv eller handlat om 

barn har uteslutits. I bilaga ett presenteras sökningarnas tillvägagångssätt och avgränsningar.   

 

Datainsamling 

De databaser som har använts är CINAHL samt Medline och de sökord som använts har varit: 

communication, conversation, conflict, needs, nursing, nursing care, professional, support, 

end-of-life care, palliative care, family och relative. Sökorden har använts i olika 

kombinationer för att nå det mest relevanta urvalet av artiklar inom sökområdet. Trunkeringar 

(*) har skrivits ut på vissa sökord, för att databasen även ska söka artiklar som har använt 

andra former av det sökta ordet. För att koppla ihop sökord med varandra samt för att få en 

mer definierad sökning har författarna valt att använda AND. Om två sökord med samma 

innebörd ska kopplas ihop har detta gjorts genom att skriva OR. Efter att ha läst ett hundratal 

abstract har artiklar med abstract av hög relevans valts ut. De abstract som bedömts som 

relevanta är de som kunnat knytas till studiens syfte. Innan artiklarna valdes ut genomfördes 

en första genomläsning där en inventering av artiklarnas utmärkande kännetecken gjordes. 

Dessa kännetecken har valts ut genom att titta på likheter och skillnader i artiklarnas resultat, 

för att därmed få ett bredare perspektiv på hur det valda området bäst kan avgränsas utifrån 

studiens problemformulering och syfte. Genom att utgå ifrån Friberg (2006) har en helhetsbild 

skapats för att inte i ett tidigt skede låsa sig vid detaljer i artiklarna. Istället har studiens 

författare försökt att se olika delar i artiklarna som är speciellt utmärkande för det valda 

forskningsområdet. Därefter har specifika kännetecken lyfts fram för att en god förståelse för 

kommunikation vid palliativ vård ska framträda. Ett brett fokus har anlagts inför vidare analys 

av artiklarnas innehåll (a.a.).  

 

Dataanalys 

Som Friberg (2006) beskriver i sina tre steg för dataanalys har artiklarna till en början lästs 

igenom upprepade gånger för att få en tydlig överblick av innehållet, att få en känsla för 

artiklarnas innebörd (a.a.). Därefter har likheter och skillnader i de olika artiklarnas resultat 

noterats för att kunna utarbeta studien efter syftet. Vidare har materialet delats in i kategorier 

utifrån de aspekter som belyser artiklarnas likheter och skillnader. Det första steget där 

genomläsning av artiklarna genomförs, möjliggör en opartisk sammanställning av deras 
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innehåll (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Innehållet har granskats efter inläsning av en 

rad frågor som Willman, et al. (2006, s.92-94) anser vara användbara för att bedöma 

artiklarnas kvalité. Frågorna har inte ställts en och en utan istället funnits med i tanken vid 

genomläsning och analys (a.a.). De 18 artiklar som valts ut till syftet presenteras kortfattat i 

bilaga två. Dessa artiklar har för enkelhetens skull markerats med en stjärna i referenslistan 

för att lätt kunna få en överblick över vilket material som kan återfinnas i bilaga två.          

 

Etiskt ställningstagande 

Vid all forskning som genomförs finns det grundläggande principer att ta hänsyn till. Dessa 

principer är autonomiprincipen, godhetsprincipen, principen att inte skada och 

rättviseprincipen. Autonomiprincipen innebär att visa respekt för individers 

självbestämmande och integritet. Godhetsprincipen och principen att inte skada innefattar att 

göra gott samt att förebygga skador. Rättviseprincipen beskriver att alla individer bör 

behandlas lika om skillnader mellan dem inte föreligger. Skillnaden kan exempelvis bestå i 

ålder eller handikapp (Medicinska forskningsrådet, 2002).  Denna studie är utformad som en 

litteraturöversikt, då detta slag av studie inte medför risk att utsätta individer för obehag.  

 

Medicinska forskningsrådet (2002) påtalar att det är av största vikt att oredlighet inte 

förekommer i arbetet, då en litteraturöversikt genomförs (a.a.). Det innebär att fusk och 

ohederlighet inte förekommer i denna studie, utan materialet som presenteras är tillförlitligt. 

Den använda litteraturen har inte plagierats eller förvrängts. Författarna har inkluderat artiklar 

som är peer-rewiewed, vilket innebär att artiklarna är granskade av forskare innan 

publicering. Vid översättning från engelska till svenska, har författarna valt att göra detta 

noggrant och läst igenom artiklarna flera gånger för att förstå dess innebörd. Stor vikt har 

lagts vid utförandet av forskningsprocessen för att inhämta adekvat kunskap inom området.  
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RESULTAT 
Utifrån det insamlade materialet som godkänts utifrån studiens syfte har författarna delat in 

resultatet i fem kategorier. Dessa kategorier är att skapa en förtroendefull relation; att skapa 

en rofylld död; att ge ärlig, direkt och tidsenlig information; att skapa samförstånd samt att 

avsätta tid. Samtliga kategorier är utvalda för att de tillsammans ger en god helhetsbild av vad 

som anses vara viktiga faktorer vid kommunikation i livets slutskede. Vilka artiklar som ingår 

i varje kategori presenteras i figur ett nedan. Kategorierna ger en överblick av det som belyses 

av närstående och sjuksköterskor i materialet som ligger till grund för studiens resultat. 

Genom hela studien är hoppet en återkommande aspekt av stor betydelse, som diskuteras av 

såväl sjuksköterskor som närstående. Hoppet har betydelse för såväl hanteringen av en rofylld 

död som för närståendes relation till sjuksköterskan. För en god relation mellan närstående 

och sjuksköterska är det också av vikt att tid avsätts och att samförstånd skapas. 

 

 

Figur 1. Artiklar under varje kategori 

 

Att skapa en förtroendefull relation 

I studien av Benzein och Saveman (2008) beskriver närstående att en förtroendefull relation är 

avgörande för hur samtalet med sjuksköterskan blir. Om sjuksköterskan lyckas etablera en 

god kontakt är det lättare för närstående att ta upp känsliga ämnen till diskussion. Även om 

det enligt närstående i studien är bra om sjuksköterskan bjuder in till samtal, är det viktigt att 

deltagandet i dessa samtal är frivilligt. Upplevelsen av samtalet blir enligt de närstående bättre 

om en dialog förs än om sjuksköterskan frågar ut de närstående. Detta uttrycks av närstående i 

Benzein och Savemans (2008) studie på följande sätt:  

 

We appreciated that they did not tell us how to lead our lives, they listened to us in 

order to try to understand us… (a.a., s. 441). 

 

Yes, and I could finish what I had to say, I appreciated that (a.a., s. 441). 

 

Närstående i Benzein och Savemans (2008) studie menar att dessa samtal blir en bekräftelse 

av en vänskaplig relation. Närstående uttrycker också att relationen till sjuksköterskan blir bra 

om sjuksköterskan visar engagemang, har ett öppet sinne, är en god lyssnare samt är 

anpassningsbar. Studiens resultat visar att samtal med sjuksköterskan kan göra skillnad för 

närstående, eftersom samtalen med sjuksköterskan upplevs ha symtomlindrande effekt och 

kan jämföras med medicin eller ett renande bad. Att få lätta sitt hjärta medför att även okända 

Kategori/Artikel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Att skapa en 

förtroendefull 

relation 

   X          X    X 

Att hantera en 

rofylld död 
 X X   X X   X  X X    X  

Att ge ärlig, 

direkt och 

tidsenlig 

information 

X X   X X    X X    X X   

Att skapa 

samförstånd 
 X X  X X X    X  X X X    

Att avsätta tid   X  X X X X X  X   X X X   
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bördor lättas och välbefinnandet ökar hos de närstående. Närstående uttrycker att samtalen ger 

en möjlighet att finna en balans mellan hopp och lidande inom den palliativa vården.  

 

In the conversation about hope and suffering, it was not a question of one or the other 

but of both and it was like an ongoing melody – hope as a counter balance to the 

disease, which has now lain down and gone to sleep so that I can start to fight again. 

It is good to have those with me – suffering and hope they can dance together 

(Benzein & Saveman, 2008, s.441). 

 

Närstående uttrycker att de genom samtal med sjuksköterskan ges möjlighet att lätta sina 

hjärtan, vilket bidrar till att en ny helhetsbild framträder och nya perspektiv kan belysas. Att 

tala om hopp beskrivs av närstående som ett sätt att pausa vardagen och få tid till eftertanke 

(Benzein & Saveman, 2008).  

 

I ett par artiklar poängterar närstående att det är stödjande om all hälso- och sjukvårdspersonal 

tänker hur de uttrycker sig. Närstående beskriver vikten av att sjuksköterskor aldrig ska inge 

falska förhoppningar samtidigt som hoppet inte får glömmas bort (Wenrich, Curtis, Ambrozy, 

Carline, Shannon & Ramsey, 2003; Norton, Tilden, Tolle, Nelson & Talamantes Eggman, 

2003). Vidare beskriver närstående i Nortons, et al. (2003) studie att de kan känna besvikelse 

och ett minskat förtroende för sjuksköterskor då falska förhoppningar ges till de närstående. 

Samtidigt är det viktigt att sjuksköterskor inte undviker att tala om hopp eftersom närstående 

och patient annars slutar kämpa (a.a.).  

      

Att skapa en rofylld död 

I Munns, Dobbs, Meiers, Williams, Biolas och Zimmermans (2008) studie diskuterar 

sjuksköterskor och närstående vad en god död innebär. En god död kännetecknas enligt dessa 

deltagare av att finna tröst och värdighet samt få en fin avslutning i livet. Sjuksköterskorna i 

denna studie lyfter fram att de känner sig ansvariga för familjemedlemmarnas emotionella och 

andliga stöd. Sjuksköterskorna framhåller också att de utöver att ge stöd till 

familjemedlemmarna även måste stötta varandra som kollegor i de känslomässiga och andliga 

frågor som kan uppkomma med närstående. Sjuksköterskor menar att de genom 

kommunikation kan göra familjer medvetna om att det är acceptabelt att gråta, röra vid och 

samtala med den döende. En sjuksköterska i studien styrker detta genom att säga:   

 

…Making them [family] feel that it‟s okay; to cry, it‟s okay to touch them, it‟s okay to 

talk to them because they still hear you (a.a., s. 490).  

 

I Spichigers (2009) studie lyfter familjemedlemmar fram olika teman rörande bland annat 

lidande och engagemang. Familjemedlemmarna i studien åskådliggör att det är svårt för dem 

att se patienten lida. Ett starkt engagemang i patientens vård ökar familjens förståelse för 

patientens lidande och familjen vill då befria patienten från detta. I Spichigers (2009) studie 

poängterar en sjuksköterska att de med hjälp av samtal kan påverka närståendes upplevelser 

av vården i livets slutskede i en positiv riktning. En positiv upplevelse kan exempelvis infinna 

sig då närstående har möjlighet att besöka sina käraste när de själva önskar. Dessutom upplevs 

det positivt om närstående kan ringa till avdelningen för att få information samt om de tillåts 

vara engagerade i patientens vård. I samma studie uttrycker närstående att de uppskattar om 

sjuksköterskan öppet uttrycker för dem att de är betydelsefulla i omvårdnaden av patienten. 

Närstående betonar att bekräftande av närstående är viktigt. 
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I was glad that I could still help her a bit. She was dying, but thanks to his care, she 

suffered less pain and less embarassement – a consoling thought (Spichiger, 2009, s. 

336).  

 

Vidare beskriver sjuksköterskorna att det är positivt då omgivningen vid patientens död är 

rofylld och harmonisk (Beckstrand, Moore, Callister & Bond, 2009). Detta påtalar också 

närstående som en viktig del i att skapa en rofylld död för patienten (Beckstrand & Kirchoff, 

2005). Sjuksköterskorna i Engström och Söderbergs (2007) studie beskriver vikten av att låta 

närstående hoppas, utan att inge falska förhoppningar. De uttrycker att hoppet bör riktas mot 

en fridfull död. Denna kommunikation är väsentlig och uttrycks av en sjuksköterska i studien 

på följande vis: 

 

One hope can be for a good death, if we support them and all the close relatives can 

get here in time it can be a fine end. It´s a kind of hope knowing the ill person will not 

suffer any more (a.a., s. 1654). 

 

Genom kommunikationen hjälper också sjuksköterskor till att ge närstående en tydligare 

överblick av situationens helhet. De flesta sjuksköterskorna i studien beskriver att de ger stöd 

till familjer och att de ser familjen som en del i sitt arbete. I samverkan med dessa 

sjuksköterskor ges närstående ett bra stöd inför patientens död (Liaschenko, O´Connor-Von & 

Peden-MacAlpine, 2009). 

 

Bouchers, et al. (2010) studie berör att närstående i kommunikation uttrycker en önskan om 

att patienten ska få en fridfull död kännetecknad av värdighet och respekt. De närstående vill 

få möjlighet att ta farväl av patienten innan denne avlider samt få möjlighet att finnas på plats 

då döden inträffar (a.a.). I Norris, Merriman, Curtis, Asp, Tuholske och Byock (2007) studie 

poängterar närstående att det är positivt att vara delaktig i en kompletterad terapi tillsammans 

med den döende patienten. Exempel på kompletterad terapi är att få vara ute i friska luften 

eller att ges möjlighet att komma i kontakt med konst eller musik. Ett annat alternativ är att 

dessa patienter och närstående kunde gå till kyrkan på gudstjänst eller få besök av en präst för 

att därefter kunna möta döden fridfullt. Dessa kompletterande terapier ger närstående 

möjlighet att samtala om något vackert med sjuksköterskan efter att patienten har avlidit. Att 

vara delaktig i denna sorts terapi upplevdes av flertalet närstående i studien som positivt. De 

närstående upplevde då att de gavs möjlighet att förlika sig med den annalkande döden (a.a.).  

   

Att ge ärlig, direkt och tidsenlig information 

De närstående som deltog i Royak-Schaler, Gadalla, Lemkau, Ross, Alexander och Scotts 

(2006) studie menar att det är viktigt att erhålla omsorgsfull och aktuell information av kunnig 

och empatisk personal. Vidare uttrycker de närstående i studien att tydlig information och 

hjälp uppskattas. Information anses av närstående bidra till en ökad uppskattning av 

personalen, medverka till en positiv bild av vården samt öka förståelsen för hela situationen. 

En närstående i Royak-Schaler, et al. (2006) uttrycker: 

 

Everyone that we had to deal with was kind and considerate, and they answered our 

questions and they helped us to understand what was going on, what his options were 

(a.a., s. 756). 

 

Två studier beskriver närstående att begränsad information som inte bidrar till förståelse för 

den upplevda situationen skapar en känsla av bedrövelse. Vidare berör närstående att den 
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information som personalen ger kan vara svår att förstå. Närstående uttrycker att detta beror 

på att personalen använder för mycket terminologi när de kommunicerar med närstående. 

Brist på förståelse medför att de närstående inte känner sig trygga i att fatta beslut rörande 

patientens vård. För att närstående ska ges möjlighet till delaktighet i vården uttrycker de att 

sjuksköterskor behöver ha riktlinjer för att stärka kvalitén på kommunikationen. Det viktiga är 

att informationens budskap når fram och blir förstådd av de närstående (Royak-Schaler, et al., 

2006; Bijttebier, Vanoost, Delva, Ferdinande & Frans, 2001). I flera studier beskriver 

närstående att det är positivt om sjuksköterskan håller de närstående uppdaterade om vad som 

händer med patienten när livets slut närmar sig (Marco, Buderer & Thum, 2005; Bijttebier, et 

al., 2001; Pierce, 1999). Närstående beskriver kommunikationen som negativ om 

informationen är otydlig, inte kommer vid rätt tidpunkt samt ger dubbla budskap eller 

motsägelsefulla råd (Boucher, et al., 2010; Pierce, 1999). Närstående beskriver även att 

upplevelsen blir negativ om information ges till patienten, då närstående inte är närvarande 

och kan vara till hjälp (Boucher, et al., 2010 ). Även sjuksköterskor i Liaschenko, et al. (2009) 

studie beskriver vikten av att förmedla en omsorgsfull och fortlöpande information samt att 

det är viktigt att de arbetar nära familjen och patienten. På så vis skapar sjuksköterskan en god 

kommunikation där de lär känna familjens prioriteringar.  

 

Närstående i Pierce (1999) studie beskriver att det är en självklarhet att informationen som 

framförs från personalen ska vara direkt och baserad på ärlighet (a.a.). Dessa faktorer 

tillsammans med att informationen är öppen och lättförståelig bidrar till att öka 

kommunikationens kvalité (Beckstrand & Kirchhof, 2005). Närstående i en studie av 

Bijttebier, et al. (2001) förklarar även att personalen ska kunna svara med ärlighet på 

närståendes frågor (a.a.). En förälder i studien av Pierce (1999) var upprörd över hur vårdarna 

inte gav någon direkt information om sonens hälsa och uttryckte följande:  

 

Why are they so afraid to talk with you what they think might be happening? I wish 

they had told me sooner that they thought my son was dying… the sooner the better 

(a.a., s. 10). 

 

Närstående i Addington-Hall och O’Callaghans (2009) studie som varit i kontakt med såväl 

sjukhusvård som hospicevård upplever att kommunikationen på hospice är bättre än den 

kommunikation som sker på sjukhus. De närstående anser att de själva och patienten blivit 

bättre bemötta av personal på hospice jämfört med sjukhus. Av de tillfrågade närstående 

tycker nio av tio att sjuksköterskor ger information klart och tydligt på hospice, medan fyra av 

tio närstående tycker att de får tillfredsställande information på sjukhus. Närstående 

poängterar också att den information som ges av sjuksköterskor på hospice är mer 

lättförståelig än den information som ges på sjukhus. Genom detta har flera närstående 

uttryckt att de känt mer tillit till sjuksköterskor på hospice jämfört med sjuksköterskor som 

jobbar på sjukhus (a.a.). 

 

Att skapa samförstånd 

Sjuksköterskor i Engström och Söderbergs (2007) studie anser att närstående är viktiga i 

vården, då de närstående genom kommunikation kan förmedla en bild av patientens sanna jag. 

Dock berör sjuksköterskorna också att närstående kan vara krävande och inte alltid förstår 

allvaret i den information som ges. Samtidigt påtalar sjuksköterskorna i studien att det är 

viktigt att samtala med de närstående för att möjliggöra deras delaktighet i vården. Detta 

eftersom det är väsentligt att familjen inte känner sig i vägen då de är i närheten av patienten 

(a.a.). I flera artiklar beskriver närstående att kommunikation är en viktig fråga för dem. De 
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närstående beskriver att kommunikationen behövs för att framföra information om vilka 

förväntningar som finns rörande vården i livets slutskede. Närstående värderar också att bli 

behandlade med värdighet och respekt i vården och uttrycker att detta kan göras både genom 

verbal- och icke-verbal kommunikation (Boucher, et al., 2010; Marco, et al., 2005; Bijttebier, 

et al., 2001; Pierce, 1999). Enligt de närstående i Pierces (1999) studie är det viktigt att 

sjuksköterskor tänker på hur de uttrycker sig i kommunikationen med närstående. Följande 

citat kommer från en närstående som blivit illa berörd över hur en sjuksköterska uttryckte sig:  

 

One of the hardest things – that is burned indelibly right in my brain- is what a nurse 

said to me when I questioned why Ben had a feeding tube. She said: “These patients 

do better when they are fed early”- these patients! - these patients!..... I‟ll never forget 

it - I wanted to scream: “He‟s not a these „patients!‟”- He‟s Ben - He‟s my husband 

(a.a., s. 9). 

 

Marco, et al. (2005) visar i sin studie att närstående som deltagit i studien upplever sig vara 

nöjda med helhetsvården. Dessa närstående påtalar att en god vård utmärks av personalens 

ansträngningar och kommunikation. De närstående i studien som hade negativa erfarenheter 

beskriver att de upplever personalen som inkompetent och saknar en vårdande attityd. De 

närstående som beskriver en positiv bild av vården uttrycker också att omvårdnaden stärks om 

sjuksköterskan har en kontinuerlig kommunikation med närstående. Närstående i denna studie 

uttrycker också att en god kommunikation som ger svar på frågor bidrar till en positiv 

upplevelse. Tre fjärdedelar av de närstående uttrycker dessutom att de upplever att deras 

önskemål tas till vara och efterföljs av personalen (a.a.). 

 

Brist på adekvat kommunikation från vårdpersonalens sida beskrivs av närstående i Norris, et 

al. (2007) studie som ett problem. Detta belyser närstående genom att uttrycka att 

sjuksköterskan inte behandlade patientens symtom på ett hjälpfullt sätt. De närstående 

upplevde dessutom att sjuksköterskan kunde ha gjort mer för att lindra patientens symtom. En 

femtedel av de närstående i Norris, et al. (2007) studie poängterar att den palliativa patienten 

mår bättre av att vårdas på sjukhus jämfört med i hemmet. Detta område behöver diskuteras 

mer djupgående med vårdpersonal för att nå en förbättring. Dock tillägger närstående i 

studien att sjuksköterskor är bättre på att ge information än övrig vårdpersonal (a.a.). 

Sjuksköterskor som vårdar palliativa patienter, har i Beckstrands, et al. (2009) studie 

framhållit att deras omvårdnadsarbete kan påverkas negativt av yttre faktorer. Sjuksköterskor 

i studien belyser att deras arbete med patienten kan förhindras då de måste hantera arga, 

ängsliga och ledsna närstående. Om de närstående inte kan acceptera att patienten har en dålig 

prognos, kan det bli svårt för sjuksköterskorna att genomföra omvårdnadsarbete av den 

palliativa patienten. Brister i den palliativa omvårdnaden kan också uppstå om det saknas 

riktlinjer för denna vård samt kontakten med närstående. I Beckstrand, et al. (2009) studie 

påpekar sjuksköterskor även att begränsat med tid kan resultera i att omvårdnad av patienten 

och dess närstående blir lidande (a.a.).   

 

I Pierce (1999) studie framkommer det att närstående tycker att det är viktigt att personal 

möter dem med respekt och värdighet. Närstående menar att respekt och värdighet kan infinna 

sig om sjuksköterskor ser varje patient och närstående som unika människor. Närstående 

belyser också att det är positivt om sjuksköterskans kommunikation är personlig. Dessutom 

kan en tydlig kommunikation från sjuksköterskan bidra till att närståendes stress minskar och 

att en känsla av kontroll infinner sig. Vidare beskriver närstående i Pierce (1999) studie att 

sjuksköterskor inte bör stirra sig blinda på sina rutiner, utan att det är bra om de tar vara på 

närståendes erfarenheter och kunskap (a.a.). Närstående beskriver också att all vårdpersonal 
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bör vara införstådd med samma information gällande omvårdnaden. Missförstånd hos 

närstående och patient kan öka om olika budskap och information når fram till dem (Norton, 

et al., 2003; Pierce, 1999). 

 

Det framkommer i Beckstrand, et al. (2009) studie att sjuksköterskor inom den palliativa 

vården tycker att omvårdnaden underlättas om kommunikationen mellan läkare och 

sjuksköterska fungerar. Sjuksköterskor poängterar att det i dessa samtal är viktigt att läkare 

och sjuksköterska är överens om den vård som ska ges till patienten. I studien förklarar även 

sjuksköterskor att kommunikationen måste fungera mellan närstående och vårdpersonal. Detta 

för att närstående ska förstå den givna informationen, annars är det lätt att det uppstår 

missförstånd mellan parterna (a.a.). Sjuksköterskorna anser att motstånd kan uppstå i den 

palliativa vården om arbetet av olika anledningar blir avbrutet. Om närstående upprepade 

gånger påkallar sjuksköterskans uppmärksamhet för att erhålla information försämras 

omvårdnaden. Sjuksköterskor anser även att hinder skapas i den palliativa vården, om läkare 

och sjuksköterskor är oense om vården kring patienten. För att förebygga att dessa motstånd 

uppstår tycker sjuksköterskor i denna studie att det är viktigt att utbilda vårdpersonal inom 

kommunikation. På detta sätt menar sjuksköterskor i studien att närstående blir mer 

införstådda i patientens tillstånd (Beckstrand & Kirchhof, 2005).  

 

Att avsätta tid 

Sjuksköterskestudenterna i Hjörleifsdottir och Carters (2000) studie beskriver att 

kommunikationen med närstående försämras om de inte får tillräcklig information från sin 

handledande sjuksköterska om patientens tillstånd. Studenterna menar att de inte kan besvara 

de frågor som uppkommer om de inte känner till patientens tillstånd tillräckligt väl. Studiens 

resultat beskriver hur sjuksköterskestudenterna anser att en god relation kräver delaktighet i 

hela vården. Utan denna delaktighet uttrycker studenterna att närstående inte kommunicerar 

om känslor och upplevelser, utan enbart samtalar om patientens sjukdom. Dock trycker 

sjuksköterskestudenterna på att en god information kring detta krävs för att närstående ska 

kunna känna sig trygga i situationen. För att uppnå denna trygghet beskriver studenterna att 

det är av vikt att kommunikationens budskap når fram samt att tid avsätts för samtal (a.a.). I 

Engström och Söderberg (2007) studie uttrycker sjuksköterskor att de ibland kan uppleva en 

känsla av otillräcklighet, men att de har en vilja att hela tiden göra ett bättre jobb (a.a.). 

Närstående i Royak-Schaler, et al. (2006) studie uttrycker att vårdkvalitén till stor del 

påverkas av hur kommunikationen upplevs. Som exempel beskriver de närstående att 

upplevelsen blir positiv om personalen är tillgänglig, medan upplevd tidsbrist gör att de 

ifrågasätter personalens kompetens. En närstående i Royak-Schalers, et al. (2006) studie 

uttrycker: 

 

I have to say that [the hospital staff] were all very caring, but I felt that we got a lot of 

conflicting information and they didn´t always do what they said they were going to do 

(a.a., s. 756). 

 

Närstående poängterar att de känner sig väl omhändertagna om sjuksköterskan försöker ta sig 

tid att lyssna på deras frågor och funderingar (Norton, et al., 2003; Pierce, 1999). Vidare 

betonar närstående vikten av att sjuksköterskor är goda lyssnare, finns tillgängliga, uttrycker 

intresse och känslighet samt är tröstande och behjälpliga (Boucher, et al., 2010; Marco, et al., 

2005; Bijttebier, et al., 2001; Pierce, 1999). Sjuksköterskor beskriver att dessa aspekter 

förbättras om de har gott om tid att kommunicera med patient och närstående. Detta eftersom 

sjuksköterskan då kan ge en tillräcklig och mer förståelig information. Den palliativa vården 
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kan också stärkas genom att sjuksköterskor erbjuder närstående adekvat ensamtid med 

patienten. Detta ger närstående möjlighet att finna en känsla av kontroll över 

omvårdnadssituationen (Beckstrand, et al., 2009). 

 

Närstående i Fridh, Forsberg och Bergbom (2007) studie belyser att de sällan eller aldrig 

blivit kontaktade av vårdpersonal efter att deras käraste avlidit. Det är vanligare att 

vårdpersonalen uppmanar de närstående att ta initiativ till en uppföljande kontakt med 

avdelningen efter förlusten. Närstående tycker det skulle vara önskvärt att sjuksköterskor 

avsätter tid för att kontakta dem och följa upp tankar och funderingar en tid efter patientens 

bortgång. I studien framkommer det att enbart hälften av de 79 deltagande 

intensivvårdsavdelningar har som rutin att kontakta närstående via brev, telefonsamtal eller 

inbokade möten efter patientens bortgång. Detta trots att en fortsatt kommunikation kan ge en 

positiv bild till närstående även efter att deras käraste avlidit. I Fridh, et al. (2007) studie har 

närstående visat att en sista kontakt med avdelningen kan vara en viktig del för dem i sin sorg. 

Närstående menar att om de tillsammans med avdelningens personal kan ”knyta ihop säcken”, 

ges möjligheten att skapa ett bra avslut (a.a.).  

 

Sammanfattning 

Genom att sjuksköterskan bjuder in närstående till samtal ges de närstående möjlighet att 

samtala om sina tankar och funderingar. Då närstående känner förtroende för sjuksköterskan 

kan samtalen fördjupas och känslosamma ämnen diskuteras. På så vis kan en god relation 

skapas mellan sjuksköterska och närstående och sjuksköterskan kan genom sin 

kommunikation förmedla hopp till de närstående. Det är viktigt att hoppet finns med som en 

del i omvårdnaden, utan att falska förhoppningar inges. Närstående ska inte behöva känna att 

sjuksköterskans kommunikation gör dem besvikna, utan kommunikationen ska vara en 

bekräftelse på en vänskaplig relation. Genom sin kommunikation kan sjuksköterskan leda 

närståendes hopp till att patienten ges en värdig och rofylld död. Sjuksköterskan kan bidra till 

detta genom att ge närstående andligt och emotionellt stöd under patientens sista tid i livet. 

Detta kan göras bland annat genom att närstående tillåts vara delaktiga i omvårdnaden samt 

ges möjlighet till regelbunden kontakt med sjuksköterskan. Närstående tycker att det är viktigt 

att sjuksköterskan ger dem omsorgsfull och aktuell information. Der är också viktigt att 

informationen är lätt att förstå, så att de närstående känner sig trygga i att fatta beslut kring 

patientens vård och inga missförstånd uppstår. En rak och ärlig kommunikation bidrar också 

till att samförstånd kan skapas mellan sjuksköterska och närstående. Det är av vikt att 

närstående får sina frågor besvarade, då detta kan minska stress samt skapa en känsla av 

kontroll. Samförståndet ökar dessutom om sjuksköterskan behandlar patient och närstående 

med respekt och kommunicerar med dem på ett personligt sätt. Om detta görs i lugn och ro 

där sjuksköterskan avsätter gott om tid för samtal blir närstående trygga i situationen. 

Närståendes trygghet ökar också om sjuksköterskan har god kunskap kring patientens 

situation samt är delaktig i hela patientens vård.  

 

DISKUSSION 

Studiens diskussion består av två delar. Den ena delen är metoddiskussionen där 

forskningsprocessen diskuteras mot syftet och arbetets tillvägagångssätt. Del två är 

resultatdiskussionen där studiens resultat diskuteras mot bakgrunden och syftet, för att öka 

förståelsen för det bearbetade materialet. 
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Metoddiskussion 

Syftet med studien har varit att beskriva kommunikationen mellan sjuksköterska och 

närstående i palliativ vård. För att nå syftet har en litteraturöversikt genomförts, vilket Friberg 

(2006) beskriver som en bra metod vid utformande av ett examensarbete på kandidatnivå 

(a.a.). Författarna upplever att denna metod varit ett bra arbetssätt i sammanhanget då tiden 

för studien varit begränsad. Om studien hade fått ta mer tid i anspråk hade författarna gärna 

genomfört en empirisk studie för att erhålla förstahandsinformation från parter som berörs av 

ämnet. Som Friberg (2006) medger har författarna valt att använda såväl kvalitativa som 

kvantitativa studier för ändamålet, vilket medför att ett bredare perspektiv över området kan 

erhållas (a.a.). Författarna anser att kvantitativa studier är ett bra komplement till de 

kvalitativa. Dock måste de kvalitativa studierna ligga till grund för resultatet för att närstående 

och sjuksköterskors erfarenheter ska framträda. Den kvantitativa statistiken kan stärka dessa 

uppgifter, genom att visa vad majoriteten i en större grupp deltagare anser om kommunikation 

i palliativ vård. För att erhålla det mest aktuella och relevanta materialet har författarna valt 

att begränsa urvalet bland annat med hjälp av artiklarnas publiceringsår. Detta har bidragit till 

att studiens resultat bygger på de senaste årens forskning inom området, vilket bidrar till ett 

trovärdigt resultat. Författarna har inte haft problem att hitta aktuell forskning som kan knytas 

till studiens syfte. Vidare har författarna valt att använda artiklar som utgår ifrån både 

närståendes och sjuksköterskors perspektiv. Detta för att få en bättre helhetsbild av hur vidare 

forskning kan utformas. En artikel om sjuksköterskestudenter på klinik har också valts ut för 

att ytterligare stärka bilden av kommunikation på vårdavdelningar. Artikelns innehåll är 

adekvat för studiens syfte.        

 

Vid insamlandet av material för studiens ändamål har författarna valt att använda sig av två 

databaser; CINAHL och Medline. Genom att använda två databaser har möjligheten till ökad 

objektivitet givits, då dessa två databaser har kunnat komplettera varandra. Genom att 

författarna har använt ett flertal sökord i olika sökkombinationer har ett brett perspektiv 

anlagts vid inhämtandet av artiklarna. För att inte i ett tidigt skede begränsa möjligheten att 

hitta relevant forskning har författarna valt att inte begränsa sökningarna allt för mycket. Om 

antalet träffar inte överstiger 250 titlar har sökningen inte begränsats med fler sökord utan alla 

titlar har lästs igenom. Författarna har först tittat på artiklarnas titlar för att avgöra om titeln 

stämmer överens med studiens syfte. Därefter har författarna valt att läsa de abstract som 

ingår i artiklar som bedömts ha en relevant titel. I flera av de abstract som lästs har innehållet 

inte överensstämt med artikelns verkliga innehåll. På så vis har flera artiklar blivit godkända 

utifrån sitt abstract, men blivit förkastade efter läsning av artikeln eftersom de inte kunnat 

knytas till studiens syfte. Författarna anser att det arbetssätt som använts för att hitta de mest 

relevanta artiklarna har fungerat bra.  

 

Översättning och sammanfattning av artiklar har därefter utförts, för att på så sätt få en bättre 

helhetsbild av innehållet. Artiklar som ansågs ha relevant innehåll för studien valdes ut efter 

diskussion med samtliga författare. Mycket tid har lagts ner på att förstå det engelska språket. 

För att översätta artiklarna från engelska till svenska har författarna tagit hjälp av engelsk 

ordbok och på bästa sätt försökt att inte låta budskapet i artiklarna försvinna. Innebörden av 

artiklarna kan i vissa meningar försvinna efter översättning till svenska, detta kan i sin tur 

påverka studiens resultat. Därför har författarna valt att översätta artiklarna med stor 

noggrannhet. Efter att artiklarna översatts har genomläsning av hela artikeln gjorts flera 

gånger för att få en överblick av innehållet samt en förståelse för innebörden. Likheter och 

skillnader i samtliga artiklar har sedan valts ut av författarna för att på så sätt få en helhetsbild 

över närstående och sjuksköterskors positiva samt negativa erfarenheter av kommunikation 

inom palliativ vård. Utifrån detta har författarna valt att utgå ifrån ett induktivt arbetssätt och 
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på så vis skapat de fem kategorierna som återfinns i resultatet. Dessa kategorier har visat sig 

varit betydelsefulla i kommunikationen mellan sjuksköterska och närstående i palliativ vård. 

 

Diskussion har förts kring en artikel som utgått ifrån tankar och åsikter som 

sjuksköterskestudenter uttryckt. Artikelns innehåll har efter diskussion bedömts vara till stor 

nytta för studiens resultat, varför den valts ut för studiens ändamål. Innehållet har speglat 

studiens syfte på ett bra sätt samt möter flera av de övriga artiklarnas innehåll väl. Dessutom 

har studien utgått ifrån snart färdigutbildade studenter med god erfarenhet från klinik. Därför 

anser författarna att studenternas åsikter kan jämställas med det som uttrycks av färdiga 

sjuksköterskor. Därmed kan studenternas uttalanden ses som en del i 

sjuksköterskeperspektivet, istället för att utgöra ett tredje perspektiv i studiens resultat.  

 

Resultatdiskussion 

Författarna presenterar resultatet i fem kategorier, dessa kategorier är att skapa en 

förtroendefull relation; att skapa en rofylld död; att ge ärlig, direkt och tidsenlig information; 

att skapa samförstånd samt att avsätta tid. Kategorierna valdes utifrån artiklars utmärkande 

kännetecken och präglas av de aspekter som återkommer i de olika artiklarna. De valda 

kategorierna är baserade på närstående och sjuksköterskors egna uttalanden kring tankar och 

synpunkter inom palliativ vård, som lyfts fram i de valda artiklarna.  

 

Resultatet lyfter fram att hoppet är en vanligt återkommande aspekt i flera artiklar. Både 

närstående och sjuksköterskor framför detta som en viktig del inom palliativ omvårdnad. 

Närstående beskriver att samtal om hoppet kan ge tid för dem att samla sina tankar, en chans 

för närstående att finna balans mellan hopp och lidande. Närstående beskriver vikten av att 

sjuksköterskor inte ska inge falska förhoppningar samtidigt som hoppet inte får glömmas bort. 

Därför är det sjuksköterskans uppgift att tänka på hur kommunikationen framförs. Författarna 

har förstått att hoppet är en viktig del för både patient och närstående. En förståelse har 

erhållits över att hoppet ska behållas in i det sista. Sjuksköterskan måste även i sitt vårdande 

kunna inbringa hoppet som en del i att stärka relationen och tilliten till patient och närstående. 

Sjuksköterskor framför att med rätt information kan hoppet om en behaglig sista tid för 

patienten stärkas och rädsla och oro minskas bland närstående. Närstående uttrycker ett behov 

av en förtroendefull relation med sjuksköterskan för att en ömsesidig dialog ska kunna föras. 

För att skapa en god relation anser närstående även att det är viktigt att sjuksköterskan 

engagerade sig samt är en god lyssnare. Författarna är överens om att en god relation påverkar 

kommunikationen i en positiv riktning. Om tillit infinner sig i relationen underlättas 

kommunikation kring känsliga ämnen och individen ges möjlighet att lätta sitt hjärta utan att 

tvivla på den andra individens avsikter. Ett gott stöd där avsikterna är goda kan vara en källa 

som i sig ökar hoppet i svåra situationer. I omvårdnadssituationer där personkemin inte 

överensstämmer mellan parterna kan det vara ett bra alternativ för sjuksköterskan att byta 

patient med en kollega, om möjligheten finns. Detta för att ge patient och närstående goda 

möjligheter att utveckla en bra relation till vårdgivaren i livets slutskede. Detta bidrar till att 

den sista tiden i livet symboliseras av ro och harmoni och att närstående kan ges ett bra avslut 

i samverkan med sjuksköterskan.    

 

Närstående berör att en god död präglas av tröst och värdighet i livets slut. Sjuksköterskan 

kan bidra till detta genom emotionellt och andligt stöd, samt genom kommunikation. 

Dahlberg och Segesten (2010) belyser att patient och närstående blir en helhet ur 

vårdsynpunkt och att den palliativa vården ges i syfte att ge en bättre livskvalité. En god 

kvalité innebär att behov tillgodoses och att autonomi och integritet respekteras (a.a.). Även 
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om mycket litteratur framhäver dessa aspekter ur patientsynpunkt, så anser författarna att 

studiens resultat berör att detta är viktiga aspekter även i samverkan med närstående. 

Eftersom närstående berörs av denna vård i samma utsträckning som patienten är deras 

upplevelser av omvårdnaden lika viktig. Vidare berörs att det är av vikt att närstående inbjuds 

till att samtala om döden, eftersom detta är något som varje individ kommer att mötas av 

någon gång i livet. Det ställer dock krav på att sjuksköterskan har reflekterat över sina egna 

värderingar och tankar kring döden. Att på förhand vara medveten om att tankar och 

funderingar kring döden kan framföras av närstående. Då är det bra att vara förberedd på att 

möta detta utan att egna värderingar framträder. Detta för att som sjuksköterska vara objektiv 

och tillåta närstående få fokusera på de egna känslorna och funderingarna. På så vis kan en 

god professionell omvårdnad utformas där närstående ges en framträdande roll.      

  

Information som är lätt att förstå och inte innehåller terminologi bidrar till att 

kommunikationens budskap framträder tydligt. Att erhålla omsorgsfull och tidsenlig 

information som anses vara tillräcklig för den egna förståelsen bidrar enligt närstående till en 

positiv bild av hela omvårdnadssituationen. Fallowfield, et al. (2002) belyser 

informationsbehovet fast ur ett patientperspektiv. Det betonas att ett underskattat 

informationsbehov leder till onödigt lidande som exempelvis stress och oro (a.a.). Författarna 

har genom studiens genomförande förstått att informationens innebörd är av större vikt än vad 

sjuksköterskor ofta tror. Bara denna aspekt bidrar med mycket kunskap samt en ökad 

möjlighet att utveckla kommunikationsförmågan i samband med palliativ vård. Författarnas 

egna tankar styrks av Carlsson (2009) som beskriver att sjuksköterskan genom sin 

kommunikation har goda möjligheter att påverka den andra partens delaktighet och inflytande 

(a.a.). En rak och ärlig kommunikation kan vara en styrka att kunna förmedla som 

sjuksköterska. Denna kommunikation kan då öka möjligheten för närstående att vara delaktig 

i beslut rörande patienten samt bidra till att hoppet stärks. Författarna ser detta som en mycket 

viktig del i sjuksköterskans arbete. Därför borde sjuksköterskor vara måna om att avsätta gott 

om tid till kommunikation med närstående. Tiden ska medge utrymme för frågor och väl 

genomtänkt information, som skapar en tydlig bild av den situation som närstående befinner 

sig i. För en god kommunikation påtalade närstående att det är av vikt att sjuksköterskor finns 

tillgängliga, är goda lyssnare samt visar intresse för det som sägs. Detta kan bidra till en 

känsla av värdighet och respekt hos närstående inom vården. Om dessa faktorer uteblir blir 

bilden istället negativ, vilket den också riskerar att bli om närstående upplever att 

sjuksköterskan inte avsätter tillräckligt med tid för samtal. 

 

En annan negativ aspekt som författarna noterat, genom resultatet, är att kommunikationen 

kan begränsas av språksvårigheter. Detta berörs av Kemp (2005) som uttrycker att 

språkhindret är ett välkänt problem som försvårar den så viktiga kommunikationen inom 

palliativ vård. Ett hinder att diskutera vad som är viktigt för individen och dennes familj i 

livets slutskede (a.a.). Den kulturella aspekten är något som författarna valt att behandla i 

bakgrunden eftersom det betraktades som en viktig del i den palliativa vården. Dock har det i 

studiens resultat visats att kultur och religion är något som sällan eller aldrig berörs i de valda 

artiklarna. Detta tolkar författarna som att det beror på att individer som inte kan landets språk 

(landet där studien är gjord) exkluderats vid studiens genomförande. Med andra ord har de 

flesta forskare valt att bortse från dessa individers åsikter. Vilket kan vara orsaken till att 

religion inte är något som präglat resultatets utvalda artiklar. Trots att den kulturella aspekten 

inte framkommer i någon större utsträckning i resultatet har författarna ändå valt att behålla 

denna del i bakgrunden. Detta eftersom författarna tycker att detta är viktigt att ta hänsyn till. 

En möjlighet som författarna ser är att en studie med tvåspråkiga forskare genomförs. På så 
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vis kan fler individer inkluderas i vetenskapliga studier och ett bredare kulturellt perspektiv 

kan erhållas på kommunikation inom palliativ vård.     

 

Författarna har valt att presentera studien ur ett närstående- samt sjuksköterskeperspektiv, 

eftersom detta ger en bredare bild över det som anses vara viktigt inom den palliativa vården.  

Eftersom studiens syfte är att beskriva kommunikation mellan sjuksköterska och närstående 

upplever författarna att de båda perspektiven behövs för en fullständig förståelse. Detta ger en 

god helhetsbild över kommunikationen mellan sjuksköterska och närstående. Författarna är 

även medvetna om att patienten lyfts fram i studien. Dock är detta ofrånkomligt i 

sammanhanget, eftersom sjuksköterskan inte kommer i kontakt med närstående om de inte 

vårdar patienter. Därför menar författarna att det är av vikt att även lyfta fram patienten i 

denna studie. Studien hade inte fått samma nytta om patienten helt uteslutits, eftersom 

närstående och sjuksköterska förenas genom omvårdnaden av patienten. 

 

Genom denna litteraturöversikt har författarna kunnat konstatera att hoppet är en viktig del av 

den palliativa vården. Detta är något som studien valt att fokusera på, då detta är en viktig 

aspekt att belysa i sammanhanget. Därför har en vetenskapligt godkänd litteraturstudie valts ut 

för att stärka de egna tankarna hos författarna. Duggleby och Wright (2007) studie framför att 

sjuksköterskor upplevde hoppet som ett hjälpmedel att förmedla tröst till patienter och 

familjer. Hoppet kunde också främja en god kommunikation och en positiv relation med 

patienter och familjer. En möjlighet för sjuksköterskan att göra skillnad samt skapa en bättre 

framtid för familjen och en mer hoppfull sista omvårdnad för patienten. Genom att förmedla 

hopp till familjen kan sjuksköterskan hjälpa patienten att finna en mening med livet trots den 

svåra situationen. Att skapa ett så bra avslut som möjligt samt att erbjuda professionell hjälp 

till närstående, kan bidra till att hoppet blir en del i den helande processen efter patientens 

bortgång (a.a.). Författarna ser utbildning inom palliativ vård som en viktig del i att kunna 

erbjuda en god vård till patienter och närstående. Denna utbildning skulle kunna ha hoppet 

som en röd tråd för att kunna öka sjuksköterskans förmåga att kommunicera med individer 

som berörs av palliativ vård. Den personal som innehar kunskap inom området skulle genom 

utbildningstillfällen kunna delge sina medarbetare denna viktiga kunskap. Författarnas 

påståenden styrks av det Frogatt och Hoult (2002) poängterar om att utbildning ger en ökad 

förståelse för palliativ vård. Därför anser de att utbildning inom palliativ vård är något som 

borde återkomma regelbundet (a.a.).    

 

Konklusion och kliniska implikationer   

Denna studie har visat att närståendes upplevelse av kommunikationens kvalité beror på flera 

faktorer. Om informationen baseras på ärlighet och ges vid rätt tidpunkt samt uttrycks med ett 

språk som närstående förstår, upplevs kommunikationen som god. För en god kommunikation 

krävs också att en förtroendefull relation har etablerats. Genom denna relation kan tillit växa 

fram och hoppet tillåts framträda. En möjlighet för närstående att ställa djupgående frågor 

som bidrar till en ökad förståelse hos närstående för den givna vården. För detta krävs att 

sjuksköterskan är medveten om såväl de egna som motpartens värderingar för att en 

ömsesidig dialog ska kunna föras. Det är väsentligt att samtalet vägleds av sjuksköterskan, 

men att det är närståendes tankar och åsikter som ges tolkningsföreträde. Med hjälp av 

utbildning ökar kunskapen kring kommunikationens värde i omvårdanden. Sjuksköterskor ges 

en bättre förståelse för hur kommunikationen kan användas som hjälpmedel i arbetet. Då 

sjuksköterskan erhåller en god kunskapsgrund att stå på, blir användandet av 

kommunikationen som hjälpmedel bättre. Vilket bidrar till att hela omvårdnaden ges 

möjlighet att utvecklas i en positiv riktning. Med andra ord skapas en möjlighet för 
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sjuksköterskan att stärka den egna professionens arbete. Det skulle vara en styrka för 

professionen om sjuksköterskorna tog sig tid att vara goda lyssnare istället för talare, då de 

vårdar palliativt.   
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omvårdnad av 

cancerpatienter i 

livets slutskede. 

Sjuksköterskor 

besvarade fråge-

formulär som 

berörde 

uppkommande 

hinder och stöd i 

samband med den 

palliativa 

omvårdnaden av 

patienter. 

 

Kvantitativ 

analys. 

Sjuksköterskor 

arbete hindras av 

arga och ledsna 

närstående. Bäst stöd 

från sjuksköterskan 

upplevdes av 

närstående då de 

erbjöds ensamtid 

med patienten efter 

döden inträffat. 

 

Genom att undersöka 

vad som upplevs som 

positivt respektive 

negativt i vården kan 

en god vård skapas 

och genomföras. 

4.Benzein & 

Saveman. 

 

International Journal  

of Palliative Nursing. 

 

2008. 

Health-promoting 

conversations about 

hope and suffering 

with couples in 

palliative care. 

Att beskriva pars 

upplevelser av 

sjuksköterske-

initierade, 

hälsofrämjande 

samtal om hopp och 

lidande genom 

palliativ vård i 

hemmet. 

Sex stycken par 

intervjuades i sina 

hem. 

 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

En förtroendefull 

relation till 

sjuksköterskan bidrar 

till att närstående 

vågar prata om 

känsliga ämnen. 

Närstående får 

genom dessa samtal 

möjlighet att se en ny 



 

 
 

helhetsbild träda 

fram. 

 

Det finns behov av 

att implementera 

samtal om hopp och 

lidande som en 

naturlig del av en 

vårdande relation 

inom palliativ vård. 

5.Bijittebier, 

Vanoost, Delva, 

Ferdinande & 

Frans. 

 

Intensive Care 

Medicine. 

 

2001. 

Needs of relatives 

in critical care 

patients: 

perceptions of 

relatives, physicians 

and nurses. 

Att identifiera 

familjers 

omvårdnadsbehov i 

samband med 

patienter som 

vårdas på en 

intensivvårdsavdeln

ing. Studien utgår 

ifrån ett närstående 

samt hälso- och 

sjukvårdspersonal 

perspektiv.   

200 närstående 

samt 181 hälso- 

och 

sjukvårdspersonal 

undersöktes med 

hjälp av ett 

frågeformulär, där 

45 behov skulle 

rankas från mest 

viktigast till 

mindre viktigt. 

 

Kvantitativ 

analys. 

Närstående tycker 

det är viktigt att få 

sina frågor ärligt 

besvarade och 

förberedas på vad 

som komma skall. 

De vill vara säkra på 

att god vård ges till 

patienten.   

 

Närståendes behov 

av information har 

underskattats. 

6.Boucher, Bova,  

Sullivan-Bolyai,  

Theroux, Klar,  

Terrien & Kaufman. 

 

Journal of Hospice  

and Palliative  

Nursing. 

 

2010. 

Next-of-kin’s 

perspectives of end-

of-life care. 

Att beskriva nära 

anhörigas 

perspektiv av 

upplevelser i vård i 

livets slutskede 

knutna till en 

familjemedlems 

eller nära väns död.  

186 stycken 

besvarade enkäter 

med öppna frågor 

har använts. 

Denna 

tvärsnittstudie är 

en sekundär 

undersökning till 

en tidigare studie 

med en öppen 

fråga. 

 

Kvalitativ analys 

med ett 

beskrivande  

närmande. 

Kommunikation är 

en viktig fråga. Den 

behövs för att 

framföra information 

samt ta reda på 

förväntningar. 

Sjuksköterskan bör 

vara en god lyssnare 

och visa intresse för 

situationen de 

befinner sig i. 

 

Kommunikationens 

behov genom hela 

omvårdnaden ska 

betonas. 

7.Engström & 

Söderberg. 

 

Journal of Clinical 

Nursing. 

 

2007. 

Close relatives in 

intensive care from 

the perspective of 

critical care nurses. 

Att beskriva 

akutvårds 

sjuksköterskans 

upplevelser av nära 

anhöriga på en 

akutvårds 

avdelning. 

24 stycken 

kvinnliga 

sjuksköterskor 

indelade i fyra 

fokusgrupper för 

diskussion. 

 

Kvalitativ 

tematisk analys. 

Närstående bör ses 

som en tillgång. De 

kan ge en bild av 

patientens sanna jag. 

Närstående ska ges 

möjlighet till 

delaktighet i vården 

samt tillåtas hoppas, 

utan att falska 

förhoppningar inges. 

 

Genom en ömsesidig 

förståelse skapas 

förutsättningar för en 

individuellt utformad 

vård. 

8.Fridh, Forsberg & 

Bergbom. 

 

Nordic College of  

End-of-life care in 

intensive care units 

– family routines 

and environmental 

Att förklara de 

närståendes 

önskemål kring 

omvårdnaden av 

Personal på 

intensivvårds 

avdelningar har 

besvarat 

För att närstående 

ska kunna sörja 

privat är det viktigt 

att patienten tillåts dö 



 

 
 

Caring Science. 

 

2007. 

factors. den döende 

patienten samt lyfta 

fram hur miljön på 

intensivvårds 

avdelningen 

påverkar de 

närstående. 

frågeformulär. 

 

Kvantitativ 

analys. 

i ett enskilt rum. 

Detta är något som 

bör beaktas, men 

som inte är någon 

självklarhet.  Det är 

också av värde om 

avdelningen följer 

upp närståendes 

upplevelser en tid 

efter förlusten. 

9.Hjörleifsdottir 

& Carter. 

 

Nurse Education 

Today. 

 

2000. 

Communicating 

with terminally ill 

cancer patients and 

their families. 

Att undersöka om 

några särskilda 

situationer eller 

faktorer påverkar 

hur sjuksköterske-

studenter 

kommunicerar med 

terminalt sjuka och 

döende patienter 

och deras familjer. 

30 stycken 

sjuksköterske-

studenter 

intervjuades. 

 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Tillräcklig 

information om 

patienten krävs för 

att kunna besvara 

frågor. En god 

delaktighet i vården 

krävs för att kunna 

etablera en god 

relation. 

 

Kommunikation är 

en viktig del i 

omvårdnaden, som 

bör uppmuntras. 

10.Liaschenko,  

O´Connor-Von &  

Peden-MacAlpine. 

 

Dimensions of 

 Critical Nursing. 

 

2009. 

The ”big picture” – 

communicating 

with families about 

end-of-life care in 

intensive care unit. 

Att undersöka vilka 

faktorer som 

påverkar akutvårds 

sjuksköterskors 

inkludering av 

familjer i vård i 

livets slutskede. 

27 stycken 

sjuksköterskor 

indelade i fyra 

fokusgrupper för 

diskussion.  

 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

De flesta 

sjuksköterskor ger 

stöd till familjer på 

resan mot döden. Det 

är viktigt att arbeta 

nära familjerna samt 

lära känna deras 

prioriteringar. 

 

Sjuksköterskan har 

en viktig roll i att 

tillgodose en hög 

vårdkvalité genom 

den sista resan mot 

döden. 

11.Marco, Buderer  

& Thum. 

 

American Journal  

of Hospice and  

Palliative Medicine. 

 

2005. 

End-of-life care: 

perspectives of 

family members of 

deceased patients. 

Att fastställa åsikter 

hos familje-

medlemmar till 

sjuka patienter 

beträffande olika 

aspekter inom vård 

i livets slutskede. 

969 stycken 

närstående har 

besvarat 18 frågor 

i ett instrument 

som komponerats 

utav forskarna. 

 

Kvantitativ analys 

där svaren 

presenteras i antal 

procent av alla 

svar. 

God vård utmärks av 

ansträngningar och 

god kommunikation. 

Att få svar på frågor 

samt som närstående 

vara välinformerad 

om hela situationen. 

 

Närstående upplever 

att sjuksköterskor är 

bra på att 

kommunicera.  

12.Munn, Dobbs, 

Meire, Williams,  

Biola & Zimmerman. 

 

The Gerontological  

Society of America. 

 

2008. 

The end-of-life 

experience in long-

time care: five 

themes identified 

from focus groups 

with residents, 

family members 

and staff. 

Syftet var att se 

patienters, 

närståendes och 

personals 

erfarenheter kring 

långtidsvård under 

livets slutskede för 

att undvika en 

förlängning av livet 

Tio fokus-grupper 

som samtalade 

över en middag. 

Strukturerade 

intervjuer med 

preliminära 

frågeställningar 

genomfördes. 

 

Resultatet beskriver 

patienters, familjers 

samt personalens 

tankar kring 

långtidsvård. 

 

Närstående upplevde 

att sjusköterskorna 

gjort vad de kunde 



 

 
 

innan döden. Kvalitativ analys 

med teman utifrån 

intervjuerna. 

för att ge en god 

vård. Hospice 

upplevdes värdefullt 

i livets slutskede. 

13.Norris, Merriman, 

Curtis, Asp,  

Tuholske & Byock. 

 

Journal of Palliative 

Medicine. 

 

2007. 

Next of Kin 

perspectives on the 

experience of end-

of-life care in a 

community setting. 

Studiens syfte var 

att undersöka 

dödsfall som 

inrapporterats och 

därefter ta reda på 

familj och 

närståendes 

erfarenheter kring 

vården i livets 

slutskede. 

Intervjuer med 

252 deltagare. De 

använde 

instrumentet 

Toolkit och efter-

döden-intervju 

analys. 

 

Kvantitativ analys 

med instrumentet 

post hoc. 

Närstående upplevde 

att sjuksköterskorna 

kunde ha gjort mer 

för patienten. De 

framförde också att 

stöd och 

kommunikation är 

viktigt i vården. 

 

Den upplevda 

livskvalitén var inte 

tillräckligt god. Den 

kunde stärkts om 

möjlighet till 

aktivitet givits. 

14.Norton, Tilden,  

Tollen, Nelson 

& Talamantes- 

Eggman. 

 

American Journal of 

Critical Care. 

 

2003. 

Life support 

withdrawl: 

communication and 

conflict. 

Studiens syfte var 

att närstående fick 

beskriva svårigheter 

i kommunikationen 

med läkare. Detta i 

samband med 

palliativ vård. 

Intervjuer med 

närstående. 20 

stycken intervjuer 

ligger till grund 

för resultatet. 

 

Kvalitativ analys. 

Familjemedlemmar 

anser att 

kommunikationen 

kan förbättras om 

information ges i tid, 

är baserad på ärlighet 

och tydlighet. Det är 

också viktigt att 

vårdpersonal har tid 

att lyssna.  

 

Viktigt att lyfta 

familjens åsikter 

kring 

kommunikation.   

15.Pierce. 

 

Nursing Forum. 

 

1999. 

Improving: end-of-

life care: gathering 

suggestions from 

familymembers. 

Att framföra 

närståendes 

erfarenheter och 

kunskaper till 

vårdpersonal. Att 

förbättra 

vårdpersonalens 

arbetssätt inom den 

palliativa 

omvårdnaden. 

Intervjuer gjordes 

med 29 stycken 

närstående till 

patienter som 

vårdats palliativt. 

 

Kvalitativ analys. 

 

  

Närstående anser att 

det är viktigt att få 

vara fysiskt nära 

patienten samt att ges 

en god information 

kring patientens 

vård. Det är också 

viktigt att personalen 

ser patienten som en 

människa samt att de 

visar närstående 

empati. 

 

Mer forskning 

behövs för en ökad 

vårdkvalité. 

16.Royak-Schaller, 

Gadalla, Lemkau,  

Ross, Alexander 

& Scott. 

 

Oncology Nursing  

Forum. 

 

2006. 

Family perspectives 

on communication 

with healthcare 

providers during 

end-of-life cancer 

care. 

Att utvärdera 

sjukvårdares 

kommunikation om 

vård i livets 

slutskede och 

hospice vård med 

terminalt sjuka 

cancerpatienter och 

deras familjer, ur 

familjens 

24 stycken 

närstående 

indelade i två 

fokusgrupper för 

diskussion. En 

kort enkät fylldes 

också i. 

 

Kvalitativ 

tematisk analys. 

Det är viktigt att 

erhålla omsorgsfull 

och tidsenlig 

information av 

kunnig och empatisk 

personal. 

Informationen bidrar 

till förståelse för 

situationen om den 

uttrycks med ett för 



 

 
 

perspektiv. Enkäten 

sammanfattades 

med deskriptiv 

statestik. 

närstående begripligt 

språk. 

17.Spichiger. 

 

Journal of Palliative 

Nursing. 

 

2009. 

Family experiences 

of hospital end-of-

life care in 

Switzerland: An 

interpretive 

phenomeno-logical 

study. 

Familjens 

perspektiv på 

vården av en 

närstående i livets 

slutskede. 

Tio familjer 

deltog i intervjuer 

för studien. 

 

Kvantitativ 

analys. 

Det är viktigt att 

sjuksköterskor har 

kunskap kring 

familjens situation 

samt tillåter dem att 

vara delaktiga i 

vården kring sin 

käraste.  

 

Genom att tillåta 

närståendes 

delaktighet i vården 

kan en positiv bild av 

vården erhållas. 

18.Wenrich, Curtis,  

Ambrozy, Carline, 

Shannon & Ramsey. 

 

Journal of Pain and 

Symtom 

Management. 

 

2003. 

Dying patients’ 

need for emotional 

support and 

personalized care 

from physicians: 

perspective of 

patients with 

terminal illness, 

families and health 

care providers. 

Studiens syfte var 

att klargöra det 

känslomässiga 

behovet samt de 

personliga behoven 

hos patienter med 

dödliga sjukdomar. 

137 stycken 

deltagare ingick i 

studien. Dessa 

bestod av 

patienter, familjer 

samt hälso- och 

sjukvårdare 

 

Kvalitativ analys 

som presenteras i 

teman.   

Resultatet beskriver 

patienter, familjer 

samt hälso- och 

sjukvårdares tankar 

om läkarens sätt att 

bemöta. Såväl 

positiva som 

negativa aspekter 

berörs. 

 

Forskning som 

klargör patienters 

behov då döden 

närmar sig behövs. 

 


