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Palliative care is an approach that affirms life and sees death as a normal process and as an 

important end point of life. The palliative care should include symptom control, 

cooperation of multi-professional team, good communication and support for families. 

Palliative nursing put high demands on the nurse, not least in terms of communication 

skills. The aim was to describe nurses' experiences of communication with patients in 

palliative care. The chosen method was a literature based study. The data material 

consisted of 12 qualitative research articles. Three categories and nine subcategories were 

identified. The categories were: conditions in the workplace, the nurse’s readiness to act 

and patient and relatives’ involvement. Conditions in the workplace, such as cooperation, 

care ideology and emotional support are important preconditions for communication. The 

nurse’s experience, ability to manage thoughts and feelings about death and the ability to 

see and understand the patient also affects the communication, as well as the patients’ and 

the relatives’ approach. Opportunity for reflection and clinical supervision, a clear 

ideology of care in the ward as well as education in communication and/or palliative care 

would, according to the results, contribute to better conditions for good communication 

between the nurse and patients in palliative care.  
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Palliativ vård innebär ett förhållningssätt som bekräftar livet och ser döden som en normal 

process och som en viktig slutpunkt av livet. Den palliativa vården bör omfatta 

symtomkontroll, samarbete av mångprofessionellt arbetslag, god kommunikation samt stöd 

till närstående. Palliativ omvårdnad ställer höga krav på sjuksköterskan, inte minst vad 

gäller kommunikativa färdigheter. Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 

kommunikation med patienter i palliativ vård. Metoden som valdes var en litteraturbaserad 

studie. Datamaterialet bestod av 12 kvalitativa, vetenskapliga artiklar. Tre kategorier och 

nio underkategorier identifierades. Kategorierna var: förutsättningar på arbetsplatsen, 

sjuksköterskans handlingsberedskap samt patientens och närståendes medverkan. 

Förhållanden på arbetsplatsen såsom samarbete, vårdideologi och emotionellt stöd är 

betydelsefulla förutsättningar för kommunikation. Sjuksköterskans erfarenhet, förmåga att 

hantera tankar och känslor kring döden samt förmåga att se och förstå patienten påverkar 

också, liksom patientens och de närståendes förhållningssätt. Möjlighet till reflektion och 

handledning, en tydlig vårdideologi på vårdavdelningen samt utbildning i kommunikation 

och/eller palliativ vård skulle enligt resultaten kunna bidra till ökade förutsättningar för en 

god kommunikation mellan sjuksköterskan och patienter i palliativ vård. 
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INLEDNING 

I Sverige avlider drygt 90 000 personer varje år och av dessa beräknas cirka en tredjedel ha 

behov av specialiserad palliativ vård innehållande allt från avancerad smärtlindring till 

psykosocialt stöd (Nationella Rådet för Palliativ Vård [NRPV], 2010a). I Sverige, liksom i 

de flesta andra länder, startade den palliativa vården med inriktning på cancerpatienter i 

livets slutskede. Idag bör palliativ vård omfatta samtliga patienter som har behov av det 

förhållningssätt som palliativ vård innebär, oavsett diagnos (a.a.).  

 

Vård i livets slutskede är ett område där det finns stora brister (Statens offentliga 

utredningar [SOU], 2001; Svenska Palliativregistret, 2009). Bristerna rör främst 

medicinska insatser, bemötande, information och stöd till patienter och anhöriga. Dessa 

brister är faktorer som medför försämrad livskvalitet för patienterna och deras anhöriga 

(Svenska Palliativregistret, 2009). Det är ofta sjuksköterskan som har till uppgift att möta 

och stödja patienten och de närstående i den palliativa vården (Malloy, Virani, Kelly & 

Munévar, 2010). Goda kommunikativa färdigheter i omvårdnaden är avgörande för att 

säkerställa en högkvalitativ vård. Det finns ett stort behov av utökad forskning inom 

palliativ vård och omvårdnad (Malloy et al., 2010; NRPV, 2010a; NRPV, 2010b). I denna 

litteraturstudie belyses förhållanden som ur ett sjuksköterskeperspektiv påverkar 

kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter i palliativ vård. 

BAKGRUND 

Palliativ vård 

Ordet palliativ härstammar från latinets pallium, som betyder mantel eller täckelse (Beck-

Friis & Strang, 2005). Metaforen är en bra beskrivning av begreppet palliativ vård; en 

mantel kan ses som något man skyddar sig med, men den tar inte bort det man skyddar sig 

emot. I palliativ vård är syftet att lindra effekterna av sjukdomen, inte att bota den och 

därmed står begreppet palliativ vård i direkt motsats till kurativ vård (Sandman & Woods, 

2003). Palliativ vård avser inte någon specifik sjukdom, utan omfattar perioden från 

diagnos av långt framskriden sjukdom, till slutet av sorgearbetet (NRPV, 2010b). Tiden 

kan variera från år till veckor och ibland dagar. Det är inte synonymt med terminalvård 

eller vård i livets slutskede men innefattar den vården. Den palliativa vårdens 

förhållningssätt är således tillämpbart både tidigt och sent i ett sjukdomsskede. I ett tidigt 

skede, tillsammans med åtgärder är att förlänga livet, exempelvis genom livsuppehållande 

men inte botande cytostatikabehandlingar eller symtomlindrande medicinering (Österlind, 

2009). Vid någon tidpunkt fattas beslut om enbart palliativ vård (Svenska Palliativregistret, 

2009). Det innebär att från och med detta skede ändrar vården inriktning och mål; från 

livsförlängning och livskvalitet till endast livskvalitet. Det palliativa förhållningssättet 

innebär bekräftelse av livet och en syn på döden som en normal process och som en viktig 

slutpunkt av livet. Att göra gott och att främja den andres självbestämmande utgör en 

viktig grund (Österlind, 2009). 
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Under den tidiga palliativa fasen kan det räcka med enbart riktade insatser för att lindra 

specifika symtom (NRPV, 2010a). Senare i sjukdomsförloppet ökar ofta behovet av stöd 

och symtomlindring. När patienten närmar sig slutet finns ofta behov av specialiserad 

palliativ vård. Med detta menas att det ska finnas tillgång till läkare och sjuksköterskor 

med specifik kompetens i palliativ vård dygnet runt. Basal palliativ vård innebär att 

grundläggande kompetens i vården av svårt sjuka och döende patienter finns. Denna 

kompetens ska finnas hos alla vårdgivare, där individer i livets slutskede vårdas. De så 

kallade palliativa rådgivningsteamen bör kunna konsulteras av vårdavdelningar, 

äldreboenden, hemsjukvård och andra som kan behöva stöd, då den egna kompetensen inte 

räcker till. I de palliativa teamen finns den spetskunskap som kan behövas för optimal vård 

av patienter i livets slutskede. Samverkan mellan den basala palliativa vården och 

konsultteamen ökar förutsättningarna för att alla ska få den vård de behöver i livets 

slutskede, oavsett hemort och boendeform (a.a.). 
 

Kommittén om vård i livets slutskede ger riktlinjer om hur svårt sjuka och döende ska 

vårdas och garanteras samma kvaliteter på vården oavsett var den bedrivs (SOU, 2001). 

Kommittén anser utifrån människovärdesprincipen och WHO:s definition av palliativ vård, 

att den palliativa vården ska vila på fyra hörnstenar; symtomkontroll i vid bemärkelse, 

samarbete av ett mångprofessionellt arbetslag, kommunikation och relation samt stöd till 

närstående. Symtomkontroll i vid bemärkelse innebär att vården ska förebygga och lindra 

lidande genom tidig identifiering, korrekt bedömning och behandling av smärta och andra 

problem, såväl kroppsliga som själsliga och andliga. Den palliativa vården är således 

inriktad på att lindra besvär och möta människan med ett helhetsperspektiv. Samarbete av 

ett mångprofessionellt arbetslag handlar om att arbetet bedrivs genom teamsamverkan, där 

teamet består av personal med adekvat kompetens för att uppnå målen med den palliativa 

vården. Dessa team kan bestå av sjuksköterskor, läkare, kuratorer, präster med flera. 

Kommunikation och relation innebär att en god kommunikation ska upprätthållas inom och 

mellan arbetslag samt med patienten och de närstående, i syfte att skapa goda relationer 

som främjar patientens livskvalitet. Stöd till närstående handlar om att den palliativa 

vårdens förhållningssätt, som strävar efter att förbättra livskvaliteten för patienten, även 

ska innefatta dennes närstående. De anhöriga bör stödjas och erbjudas att delta i vården 

under sjukdomen och efter dödsfallet (a.a.).  

Stöd 

Socialt stöd är det stöd som individen får från familj, vänner och andra närstående (Espvall 

& Dellgran, 2006). I litteraturen råder enighet om att det finns ett positivt samband mellan 

socialt stöd och hälsa (Hinson Langford, Bowsher, Maloney & Lillis, 1997). Däremot finns 

delade meningar om definitionen av socialt stöd. I en analys av begreppet kan dock 

urskiljas fyra gemensamma områden för socialt stöd; känslomässigt, praktiskt, bekräftande 

och informativt. Känslomässigt stöd uppfattas som viktigast eftersom det innebär omsorger 

som förmedlar trygghet, tillhörighet och tillit. Praktiskt stöd innebär hjälp med materiella 

ting och ekonomi. Det bekräftande stödet handlar om att bekräfta den andres handlingar 

och åsikter. Informativt stöd innebär att delge information och kunskaper för att underlätta 

problemlösning. För att det sociala stödet ska fungera krävs en ömsesidighet; den som ger 

socialt stöd förväntar sig att få detsamma i utbyte. Förutsättningarna för att kunna ge och ta 

emot socialt stöd är att individen har ett socialt nätverk och social förankring (a.a.). Social 

förankring innebär att individen har starka band till personer i sitt sociala nätverk såsom 
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familj, släkt, vänner och arbetskamrater. Dessa sociala band förutsätts inkludera ett visst 

utbyte av socialt stöd. De sociala banden är dock ingen garanti för socialt stöd; de kan vara 

konfliktfyllda, kontrollerande och intoleranta (Espvall & Dellgran, 2006). Under sådana 

förhållanden utgör de ett hinder snarare än en resurs för handlande och självförverkligande 

(Espvall & Dellgran, 2006; Hupcey & Morse, 1997). 

 

Professionellt stöd skiljer sig från det sociala stödet genom att den ömsesidighet och 

jämvikt som finns i en social relation saknas i en professionell stödrelation (Hupcey & 

Morse, 1997; Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud, & Fagerberg, 2003). Professionellt 

stöd baseras på de förväntningar som ligger inom ramen för de roller individerna har 

(Hupcey & Morse, 1997), exempelvis sjuksköterska – patient. Sjuksköterskan kan således 

inte förvänta sig att få något i utbyte från patienten. Den professionella stödjande roll som 

sjuksköterskan har innehåller reflektion, till skillnad från sociala relationer (Birgegård, 

2005; Dahlberg et al., 2003). Detta innebär att förförståelse och egna behov inte får ha 

inflytande över relationen.  

  

I den palliativa vården är stöd till patienten och de anhöriga en nyckelkomponent som står 

för en stor del av omvårdnaden (Skilbeck & Payne, 2003). Synen på vad som är bra stöd är 

inte alltid densamma hos sjuksköterskor som hos patient och anhöriga. Enligt Skilbeck och 

Payne (2003) visar studier att patienten och de anhöriga ofta värderar information om 

sjukdomen och patientens fysiska komfort högre än att få ventilera sina känslor. 

Sjuksköterskor å andra sidan, antar ofta att emotionellt stöd; uppmuntran till att få uttrycka 

och tala om sina känslor, är det bästa stödet. Enligt Friedrichsen (2005) är en viktig 

stödjande uppgift i den palliativa vården att på olika sätt underlätta tillvaron för patienten 

och de anhöriga. Att uppmuntra det friska och ta tillvara på möjligheter och glädjeämnen 

är enligt Friedrichsen (2005) ofta betydelsefullt för både patienten och de anhöriga. Likaså 

att uppmuntra och bekräfta de insatser som anhöriga gör för den sjuke. Den stödjande 

funktion som många gånger är viktigast, är att vara närvarande, i bemärkelsen tyst 

gemenskap. Den ordlösa kommunikationen uppskattas av många patienter (a.a.).  

Kommunikation 

Begreppet kommunikation kommer från latinets communicare som betyder ’att göra något 

gemensamt’, ’göra någon annan delaktig’, ’ha förbindelse med’ (Eide & Eide, 1997 s.11-

12). Heap (1995) liknar kommunikation i relationer vid en bro ut från den enes isolering in 

i den andres och att den därför är en förutsättning för gemenskap såväl som för förståelse.  

Kommunikation i en relation innefattar minst två parter (Eide & Eide, 1997). Parterna har 

oftast ett ömsesidigt påverkans- och utbytesförhållande till varandra. Kommunikationen är 

verbal eller icke verbal (Heap, 1995). Verbal kommunikation innefattar förmedling via tal 

eller skrift. Icke verbal kommunikation innebär utbyte av signaler via beröring, 

röstanvändning, tystnad, ögonkontakt, ansiktsuttryck, kroppsrörelser och ljud (Eide & 

Eide, 1997; Heap, 1995). Det icke verbala spelar ofta en stor roll i kontakten mellan 

människor. Inte sällan finns motstridigheter i det som sägs och det som förmedlas genom 

beteende eller kroppsspråk. Detta benämns inkongruent kommunikation (a.a.). 
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Kommunikation i omvårdnaden 

Inom ämnet omvårdnad är begreppet kommunikation centralt. Goda färdigheter i 

kommunikation underlättar kontakten med patienten och ger sjuksköterskan en större 

trygghet i svåra samtalssituationer och är på så vis en förutsättning för en god omvårdnad 

(Eide & Eide, 1997; Malloy et al., 2010). En viktig del i sjuksköterskans roll är 

kommunikationen (Friedrichsen, 2005). Ödmjukhet och respekt för patientens 

beskrivningar och upplevelser är betydelsefullt och professionaliteten ligger i avvägningen 

mellan att tala eller vara tyst, eller att hänvisa till någon annan. För att klara denna 

avvägning krävs ibland fingertoppskänsla. Det fordras teoretiska kunskaper om 

kommunikation, kunskaper om patientens inställning till kommunikation samt ödmjukhet, 

respekt och närvaro (a.a.). 

 

Travelbee (1971) menar att kommunikationen är en förutsättning för att lära känna 

patienten, för att förstå omvårdnadsbehoven och för att hjälpa honom eller henne att finna 

mening i sina erfarenheter av sjukdom och lidande. Sjuksköterskans egen syn på sjukdom 

och lidande, liv och död avgör i vilken utsträckning hon/han kan hjälpa patienten att finna 

mening i dessa svåra situationer. Det är ingen lätt uppgift att stödja svårt sjuka och försöka 

hjälpa dem att se en mening i det till synes meningslösa. Det finns inga färdiga lösningar 

eller magiska ord som kan hjälpa. Sjuksköterskan behöver ha den grundläggande 

inställningen att den sjuke verkligen kan finna en mening. Kommunikation äger rum var 

gång sjuksköterskan är tillsammans med patienten. Den äger rum när de talar med 

varandra, men också då båda är tysta. De kommunicerar något till den andre via 

ansiktsuttryck, beteende, hållning, maner och gester, antingen de är medvetna om det eller 

inte. Beroende på vad som förmedlas i detta växelspel mellan sjuksköterska och patient, 

kan det bli en betydelsefull, meningslös eller frustrerande erfarenhet. Om sjuksköterskan 

inte är intresserad av den sjuke som människa, kommer bristen på intresse att 

kommuniceras, oavsett vad sjuksköterskan gör eller säger och patienten kommer att 

reagera därefter. Det är genom perception och kommunikation som det unika hos den 

andra släpps fram eller trycks undan (a.a.).  
 

Aktivt lyssnande är en viktig del av kommunikationen och innebär att fokusera 

uppmärksamt på de signaler patienten ger och att genom frågor, stöd och kommentarer 

följa upp signalerna för att skapa en djupare förståelse av patientens problem (Eide & Eide, 

1997). Enligt Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) 

är sjuksköterskan ansvarig för att få till stånd en god kommunikation med patienten. I 

kompetensbeskrivningen anges ett flertal delkompetenser som handlar om 

kommunikationsfärdigheter. Sjuksköterskan ska kunna uppmärksamma och tillgodose 

patientens omvårdnadsbehov, såväl fysiska och psykiska, som sociala, kulturella och 

andliga. Sjuksköterskan ska kommunicera med patienter, närstående och personal på ett 

respektfullt, lyhört och empatiskt sätt samt i dialog med dessa möjliggöra optimal 

delaktighet i vården. Information ska ges med hänsyn till patientens och/eller närståendes 

behov och kunskapsnivå (a.a.). 

  

Sjuksköterskans bedömning av patientens behov av omvårdnad överensstämmer dock inte 

alltid med patientens upplevda behov (Larsson, Widmark Peterson, Lampic, von Essen & 

Sjödén, 1998). I palliativ vård ställs många frågor på sin spets (Friedrichsen, 2005). Svåra 

symtom uppkommer, relationer kan rubbas och existentiella frågor aktualiseras. 

Situationen kan vara svår, inte bara för patienten och de närstående utan också för 
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sjuksköterskan. Kunskaper om avancerad medicinsk teknik liksom om livsfrågor, 

existentialfilosofi och kommunikation blir nödvändiga. Den ömsesidiga kommunikationen 

kan bli svårare i och med vetskapen om att ingen bot finns, och patienten kan riskera att bli 

övergiven med sina känslor. Det är betydelsefullt att sjuksköterskan uppnår en god 

tvåvägskommunikation med patienten. Sjuksköterskan behöver informera sig om 

patientens uppfattning av sin situation; det nuvarande tillståndet samt uppfattningen om de 

viktigaste aspekterna i vården (a.a.). För att kunna ge en god vård till döende patienter bör 

sjuksköterskor få utbildning, stöd och handledning (Deffner & Bell, 2005; McCaughan & 

Parahoo, 2000).  

 

I en studie av Weigel, Parker, Fanning, Reyna och Gasbarra (2007) framkommer att många 

sjuksköterskor, både nyutbildade och mer erfarna och oberoende av kontext, känner att de 

har brister när det gäller vården av patienter i livets slutskede. Enligt studien har inte 

skillnader i utbildning ha någon större inverkan på förmågan att kommunicera. Däremot 

visade studien att sjuksköterskor med längre yrkeserfarenhet inte upplever 

kommunikationen lika stressande som de med mindre erfarenhet. Deffner och Bell (2005) 

menar att sjuksköterskors egen rädsla för döden har ett proportionellt samband med deras 

upplevelse av att kommunicera med patienter om döden. Sjuksköterskorna med högre 

ålder, längre yrkeserfarenhet och de som får utbildning i kommunikation känner sig 

tryggare i att samtala med döende patienter. Wilkinson (1991) framhåller att utbildning i 

onkologisk omvårdnad kan förbättra sjuksköterskors kommunikationsfärdigheter och öka 

självtilliten i svåra situationer med cancerpatienter. Sjuksköterskor med dålig 

självkännedom och de som är rädda för döden använder sig av ett blockerande beteende i 

kommunikationen (a.a.). För att kunna hjälpa patienten att konfronteras med döden 

behöver sjuksköterskor komma till insikt med och försonas med sina egna känslor och 

reaktioner kring döden (Deffner & Bell, 2005; Hurtig & Stewin, 1990).  

 

Wilkinson, Roberts och Aldridge (1998) har studerat sjuksköterskors erfarenheter av att gå 

en 26-timmarsutbildning i kommunikation fördelat på 6 månader. Sjuksköterskorna 

beskrev att deras förmåga att bedöma patienters behov ökar signifikant under och efter 

utbildningen. Sjuksköterskorna behöver främst hjälp med att bedöma hur medveten 

patienten är om sin diagnos och prognos, psykologiska bedömningar samt att hantera 

patientens och de närståendes känslor, som ilska och förnekelse. Att utbildningen löpte 

över en längre tid och integrerades i arbetet, bidrar till att sjuksköterskorna fick möjlighet 

att reflektera över vad de lärt sig. I en annan studie av Wilkinson, Perry, Blanchard och 

Linsell (2008) framkommer att en kort utbildning på tre dagar ger sjuksköterskor ökad 

medvetenhet om sina kommunikationsfärdigheter, förbättrar förmågan att identifiera och 

svara på patienternas problem samt ger ökade kunskaper att hantera svåra 

kommunikationssituationer.  

Vårdrelation  

Relationen mellan sjuksköterskan och patienten är väsentlig i omvårdnaden (Dahlberg et. 

al., 2003). Det är sjuksköterskans ansvar att skapa en trygg och tillitsfull vårdrelation. 

Lyckas sjuksköterskan med detta utmynnar det i en god vård, som lindrar lidande genom 

att patienten känner sig sedd som en värdig och jämställd medmänniska (Arman & 

Rehnsfeldt, 2006). Friedrichsen (2005) menar att en stor del av sjuksköterskans roll är att 

skapa förtroendefulla relationer. För den tillitsfulla relationen krävs först och främst att 
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sjuksköterskans motiv för omvårdnaden grundar sig i medmänsklig kärlek och medlidande; 

att hon/han vill lindra den andres lidande (Eriksson, 1990). Grundmotivet möjliggör för 

sjuksköterskan att genom genuint intresse, insikt, etiska val och öppenhet för ett 

livsvärldsperspektiv skapa en tillitsfull vårdrelation mellan sig och patienten (Wiklund, 

2003). Att vara öppen för en individs livsvärld innebär att vara öppen för att varje 

människa erfar den dagliga tillvarons ting, händelser och möten på ett sätt som är unikt för 

just den människan.  

 

Det är betydelsefullt att sjuksköterskan har insikt om att alla, i egenskap av människor, är 

sårbara (Arman & Rehnsfeldt, 2006). Denna insikt gör att det också finns en ödmjukhet 

inför att alla människor är beroende av varandra. Genom detta förhållningssätt kan 

ömsesidighet mellan två subjektiva personer åstadkommas. Ömsesidigheten möjliggör att 

sjuksköterskan och patienten kan mötas och att en förtrolig och tillitsfull relation kan 

skapas. Även Källström Karlsson (2009) menar att tillitsfulla relationer skapas genom 

kommunikation mellan subjektiva personer.  Dessa relationer betyder trygghet för 

patienterna. Innebörden i tryggheten är att vara medbestämmande och att ha kontroll över 

sin situation.  

 

Enligt Travelbee (1971) är omvårdnadens mål att hjälpa patienten att finna mening i sina 

olika livserfarenheter och goda mellanmänskliga relationer är avgörande för att nå detta 

mål. Erfarenheter av sjukdom och lidande har i sig ingen mening. Meningen med dessa 

erfarenheter har sitt ursprung i individen som upplever dem. Eftersom varje människa är 

unik innebär det att erfarenheter har olika mening för olika människor. Det betydelsefulla i 

att kunna se en mening i sina livserfarenheter åskådliggör Travelbee med att citera 

Nietzsche, ‘He who has a why to live for, can bear almost any how’ (a.a.s. 162). När 

individen kan se sin egen unikhet och betydelse för någon eller något är hon/han också 

benägen att kunna gå utanför sig själv och se den djupare mening som sjukdom och 

lidande kan innehålla. Detta innebär att individen inte endast underkastar sig sjukdom och 

lidande, utan ser det som en möjlig livserfarenhet eller egentligen en möjlighet till 

självförverkligande. 

 

Professionaliteten hos sjuksköterskan är att sträva efter balans i relationen så att den inte 

blir för ytlig eller för känslosam, eftersom patienten då riskerar att överges (Friedrichsen, 

2005). Om sjuksköterskan, genom sin attityd och sina val, misslyckas med att skapa en 

tillitsfull vårdrelation orsakas i stället ett lidande hos patienten som har utlämnat sig och 

väntat ett tryggt och etiskt riktigt omhändertagande (Arman & Rehnsfeldt, 2006). Även 

sjuksköterskan påverkas negativt av en obalanserad patientrelation (Birgegård, 2005). Är 

relationen allt för känslosam eller vänskaplig blir det dels svårt att vara patienten till största 

nytta, dels orimligt belastande för sjuksköterskan själv. En sorts distans till patienterna 

behöver upprätthållas för att sjuksköterskan ska förmå att se deras lidande och stå ut med 

deras död. Olika försvarsmekanismer hjälper sjuksköterskan att hantera känslomässigt 

svåra arbetssituationer. De träder in för att skydda från känslomässig överbelastning (a.a.).  

Empati och sympati 

Begreppet empati är komplext och har flera aspekter (Määttää, 2006). Termen har spridit 

sig från estetiken till psykologin och har även etablerats i den allmänna filosofin, liksom 

inom kognitionsvetenskapen och i vårt vardagsspråk (Johansson, 2004). Idag, drygt hundra 
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år efter dess införande, har forskare ännu inte nått samstämmighet angående 

empatibegreppets definition. Svårigheten att finna en allmängiltig definition ligger delvis i 

att begreppet används inom så många skilda discipliner, men beror även på olika syn på 

huruvida empati primärt är en emotionell eller en intellektuell process (Johansson, 2004; 

Määttää, 2006). Birgegård (2005) menar att den empatiska förståelsen är både en 

emotionell och intellektuell process. Empati tolkas i omvårdnadsteori som medkänsla eller 

inlevelse (Eide & Eide, 1997). Svenska Akademiens ordlista (1998) beskriver empati som 

’förmåga till inlevelse i andra människors känslor’. Holm (1995) definierar empatisk 

förståelse och empatiskt beteende som  

 
att fånga upp och förstå en annan människas känslor och att vägledas av den förståelsen 

i kontakten med andra. Det är alltså fråga om både en inre process av förståelse och ett 

sätt att kommunicera denna förståelse, inte bara i ord utan i alla de handlingar som riktas 

mot den andra. (a.a.s. 77). 

 

Sjuksköterskans förmåga att känna empati är en betydelsefull grund till god 

kommunikation och därmed till en god omvårdnad (Eide & Eide, 1997; Reynolds & Scott, 

2000). Den empatiska förmågan påverkas av både inre, psykologiska faktorer och yttre 

faktorer såsom arbetsmiljö (Holm, 1995). En viktig förutsättning för empati är en stabil 

egen identitet och en god självkänsla, att ha klara gränser för den egna personen, att veta 

vilka känslor som är ens egna och inte blanda ihop dessa med patientens. En annan viktig 

förutsättning för empati är tolerans mot känslor affekttolerans, det vill säga förmåga att 

uppleva olika känslor hos sig själv och våga känna dessa. Om inte denna förutsättning 

finns är det svårt att identifiera och orka med andra människors känslor. Att inte vara rädd 

för andras känslor, utan att kunna härbärgera dem, är en viktig förutsättning för att vara 

empatisk. Ytterligare förutsättningar för empati är medvetenhet om emotionella signaler 

som kunskapsförmedlare och en viss vana vid reflektion (Holm 1995; Birgegård, 2005). 

Bristande empati leder till minskad förståelse för patientens upplevelser och behov, vilket 

gör att sjuksköterskan får svårt att tillgodose behoven av information och emotionellt stöd 

(Reynolds & Scott, 2000).  

 

Medan empati handlar om förmågan att bli medveten om och förstå andras känslor, så 

handlar sympati om att tycka om, att vara välvilligt inställd, dela någons synpunkter eller 

känslor (Holm, 1995). Sympati är enligt Svenska Akademiens ordlista (1998) ’välvillig 

förståelse; känsla av gillande eller tillgivenhet’. Travelbee (1971) har en annorlunda syn på 

förhållandet mellan empati och sympati, då författaren anser att empati är grunden för 

sympati. Empati innebär endast att sjuksköterskan kan uppfatta den andres lidande och 

förstå dess ursprung, sympati innebär att sjuksköterskan känner den andres lidande och blir 

så påverkad av det att han/hon vill försöka lindra det. Travelbee framhåller att ordet empati 

i omvårdnaden borde ersättas med sympati för att det ska bli möjligt att tillgodose 

patienternas behov. Malmsten (2008) beskriver empati som att känna med någon medan 

sympati står för att i konkret handling visa omsorg om någon annan. Författaren anger att 

empatibegreppet innebär något djupare än sympati och att empati är något som 

sjuksköterskan behöver utveckla för att kunna visa sympati. Malmsten (2008) anser, 

liksom Travelbee (1971), att sympati är mera konstruktivt som ledstjärna i vårdarbetet än 

empati. 
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PROBLEMFORMULERING  

Sjuksköterskan förväntas uppmärksamma och tillgodose patientens behov, kroppsliga 

såväl som andliga och psykosociala. I den palliativa vården ställs särskilt stora krav på 

dessa förmågor. Det palliativa förhållningssättet kräver kunskaper inom flera områden, 

såsom kvalificerad symtomlindring, medicinsk teknik och kommunikation. Sjuksköterskor 

förväntas ha tillräckliga kommunikativa kunskaper för att klara utmaningen i den palliativa 

vården. Det förefaller dock finnas brister hos sjuksköterskor när det gäller 

kommunikationsfärdigheter. En inledande litteratursökning visar att bristande erfarenhet av 

att tala om döden, egna attityder och rädsla är faktorer som inverkar på sjuksköterskans 

förmåga att kommunicera med döende patienter. För att främja optimal kommunikation 

behövs ökade kunskaper om sjuksköterskors beredskap att möta patienter i palliativ vård.   

SYFTE 

Syftet med denna litteraturbaserade studie var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 

kommunikation med patienter i palliativ vård. 

METOD 

Som metod valdes en litteraturbaserad studie, med analys av kvalitativ forskning, 

beskriven av Friberg (2006). Det är en lämplig metod att använda, när en sammanställning 

ska göras över kunskapsläget inom ett vårdvetenskapligt område, eller ett problem inom 

sjuksköterskans verksamhetsområde. Studier med kvalitativ ansats har som mål att tolka 

och förstå olika fenomen. Tanken med analys av kvalitativ forskning är att resultat från 

flera studier kan sammanställas till en ny helhet som kan användas i praktiskt vårdarbete. 

Analys av litteraturstudier grundas på systematiskt utvalda och kvalitetsgranskade 

vetenskapliga artiklar. Genom att kritiskt granska, värdera och sammanställa vetenskapliga 

resultat kan slutsatser dras och därmed leda till förnyad kunskap.  

Urval 

Urvalet bestod av 12 vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Inklusionskriterierna var 

att artiklarna skulle ha relevans för studiens syfte samt vara publicerade mellan åren 2000 

och 2010. Artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska, vara vetenskapligt 

granskade, samt finnas tillgängliga i fulltext. Studier med inriktning mot vård av barn och 

ungdomar, kvantitativa studier samt litteraturstudier exkluderades i urvalet. 

Datainsamling 

För att finna relevanta vetenskapliga artiklar gjordes sökning i databaserna Elin och 

Cinahl. Sökorden var nurse, communication, dying patient, palliative care, perception samt 

end-of-life i olika kombinationer med operatorn AND. För att få med alla böjningar av 
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sökorden användes trunkering (*). I figur 1 nedan presenteras sökord, antal träffar, antal 

lästa abstract och antal valda artiklar. Artiklar som inte är vetenskapliga kan ändå innehålla 

användbara referenser. Begränsningar som exkluderade icke vetenskapliga artiklar 

användes därför först i ett senare skede. Då kompletterades de ursprungliga sökorden med 

begränsningen Peer Reviewed (Cinahl). Siffran inom parentes i figuren (Figur 1) visar 

antalet träffar sedan denna begränsning gjorts. Sökorden dokumenterades i ett 

worddokument tillsammans med länkar till de artiklar, som vid en genomläsning av 

sammanfattningen verkade intressanta utifrån syfte och frågeställningar. Efter att ett större 

antal sammanfattningar lästs valdes 23 artiklar ut. Dessa lästes i sin helhet och en 

kvalitetsbedömning av artiklarna gjordes innan det slutliga antalet 12 artiklar valdes 

(Bilaga 1). För kvalitetsbedömningen användes frågor som enligt Friberg (2006) är 

lämpliga att ställa vid granskning av kvalitativa studier.  Artiklarna kontrollerades med 

hänsyn till följande områden: problemformulering, kunskapsteoretiska utgångspunkter, 

metod, syfte, urval, analys och etiskt resonemang.   

 

Databas Sökord Antal träffar Antal lästa 

abstract 

Antal valda 

artiklar 

Cinahl 

nurs* AND 

perception* AND 

palliative care 
175 (171) 11 2 

Cinahl 
nurs* AND caring 

for dying 
175 (163) 13 2 

Cinahl 

nurs* AND 

communicat* 

AND dying 

patient* 

90 (84) 13 3 

Cinahl 

nurs* AND  

communicat* 

AND palliative 

care 

459 (432) 23 3 

Elin 

nurs* AND 

communicat*AND 

end-of-life  

151 8 1 

Elin 

nurs* AND 

communicat* 

AND palliative 

care 

178 4 1 

 

Figur 1. Sökhistorik och översikt över sökord samt antal träffar och valda artiklar 

 

Analys 

Datamaterialet har analyserats enligt en modell beskriven av Friberg (2006). Analysen 

inleddes med att varje artikel lästes noggrant två gånger. Detta gjordes för att få en god 

inblick i vad de handlade om och för att få en helhetsbild av innehållet. Under arbetets 



 

 10  

 

gång lades fokus på artiklarnas resultat och det som var mest framträdande för denna 

studies syfte. Meningsbärande enheter togs ut. Därefter kondenserades meningarna så de 

blev kortare, men behöll sin essens. Sedan sorterades de utifrån likheter och skillnader och 

markerades med överstrykningspennor i olika färger. De som hade liknande innehåll 

grupperades och gavs en preliminär kategoribenämning. Tre kategorier och nio 

underkategorier urskiljdes.  

Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2010) är det av yttersta vikt att vara ärlig med sina resultat. 

Förvrängning av forskningsprocessen får inte förekomma, data får inte förvrängas, 

plagieras eller fabriceras (a.a.). En noggrann hantering av insamlade data har därför 

iakttagits. Referenser har angetts på ett korrekt sätt och översättning av engelska artiklar 

har gjorts med stor noggrannhet för att minimera risken för förvrängning av resultatet. De 

citat som använts i resultatet är ordagrant återgivna. Artiklarna som ingår i studien är 

vetenskapliga, vilket innebär att de publicerats i vetenskaplig tidskrift.  
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RESULTAT 

Analys av datamaterialet resulterade i tre kategorier med nio underkategorier, vilka 

presenteras nedan i figur 2. I följande resultat presenteras dessa tillsammans med citat. 

Siffrorna i figuren avser den numrering som gjorts av de artiklar som ingår i studien (se 

Bilaga 1). 

 

Kategori Underkategori Artikel 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Förutsättningar på 

arbetsplatsen 
Ha tid X  X   X   X  X X 

 
Tydliggjord 

vårdideologi 
X   X  X     X X 

 Teamsamarbete    X X X X   X X  

 

Möjligheter till 

reflektion och 

handledning 

  X  X X   X X  X 

Sjuksköterskans 

handlingsberedskap 

Förtrogenhet 

med döendet 
X X X  X X  X  X X X 

 Aktiv närvaro X  X  X X X X   X X 

 
Ha förmåga att 

hantera känslor 
 X X      X X X  

Patientens och 

närståendes 

medverkan 

Visa öppenhet   X  X      X X 

 

Bistå vid 

känslomässiga 

reaktioner 

  X  X   X  X   

 

Figur 2. Kategorier och underkategorier samt artiklar vilka utgör studiens resultat. 

Förutsättningar på arbetsplatsen  

Kategorin förutsättningar på arbetsplatsen beskrev vad i arbetsmiljön som inverkar på 

sjuksköterskans kommunikation med patienter i palliativ vård. Sjuksköterskorna behöver 

ha tid, en tydliggjord vårdideologi på arbetsplatsen, ett gott teamsamarbete samt 

möjligheter till reflektion och handledning.  
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Ha tid   

Att ha tillräckligt med tid upplevdes som centralt för att kunna ge känslomässigt stöd och 

skapa en god relation (Johnston & Smith, 2006; Clarke & Ross, 2006). Tidsbrist ansågs 

leda till frustration och en känsla av otillräcklighet (Holst, Sparrman & Berglund, 2003; 

Nordgren & Olsson, 2004; Wallerstedt & Andershed, 2007) och kunde medföra emotionell 

överbelastning (Sandgren, Thulesius, Fridlund & Petersson, 2006). Om sjuksköterskan fick 

vårda många terminalt sjuka patienter ökade stressen på grund av att dagens arbete inte 

hann slutföras. Den emotionella belastningen ökade då sjuksköterskan inte hann bearbeta 

känslorna efter ett dödsfall innan nästa. Detta kunde leda till att sjuksköterskan undvek att 

engagera sig emotionellt i den döende patienten, vilket försämrade kommunikationen 

(Sandgren et al., 2006).  

 

I Holst et al. studie (2003) förelåg delade meningar bland sjuksköterskorna angående 

tidens betydelse för ett bra möte. Flera informanter upplevde att tidsbrist gav frustration 

och en känsla av otillräcklighet och en informant angav att tiden inte var avgörande för ett 

bra möte. 

 

Nu sitter jag här och pratar en stund, det behövs inga timmar för att göra det. Man 

sätter sig ner en liten stund och känner att jag har faktiskt sett den här patienten 

idag. 

(Holst et al., 2003, s. 47). 

 

Clarke och Ross (2006) studerade erfarenheter hos sjuksköterskor som arbetade på en 

palliativ enhet respektive två medicinavdelningar. Samtliga sjuksköterskor på 

medicinavdelningarna ansåg att det var viktigt att vara hos patienten och lyssna och 

samtala, men att det inte alltid var möjligt på grund av tidsbrist. Sjuksköterskorna på den 

palliativa enheten ansåg att kommunikation med patienterna var essentiell, men inte 

nödvändigtvis tog så mycket tid. Det handlade istället om attityder. Alla på enheten 

stöttade varandra i arbetet. Om någon måste sitta hos en patient hjälpte de andra till för att 

övrigt arbete skulle hinnas med. 

Tydliggjord vårdideologi 

Att tydliggöra vårdideologin, avseende värderingar och rutiner på avdelningen, ansågs vara 

betydande för möjligheten att få en god kommunikation med patienterna. Olika syn på hur 

den palliativa vården borde bedrivas beskrivs i flera studier som negativt för kontakten 

med patienterna (Clarke & Ross, 2006; Costello, 2001; Nordgren & Olsson, 2004; 

Wallerstedt & Andershed, 2007). Avsaknaden av skriftliga riktlinjer för den palliativa 

omvårdnaden på avdelningen, ledde till osäkerhet om vad som skulle gälla, vilket kunde 

bli ett hinder i mötet med patienterna (Nordgren & Olsson, 2004). När sjuksköterskans och 

läkarens värderingar och synen på den palliativa vården skiljde sig åt fungerade samarbetet 

dåligt (Clarke & Ross, 2006; Nordgren & Olsson, 2004; Wallerstedt & Andershed, 2007). 

Ibland upplevde sjuksköterskor att läkare såg döden som ett misslyckande och att de ibland 

var rädda i närheten av döende patienter. Sjuksköterskorna kände att läkare kunde fatta 

beslut om vårdinsatser som helt uppenbart var utan effekt för att ’göra något’, hellre än att 

samtala med patienterna (Nordgren & Olsson, 2004; Wallerstedt & Andershed, 2007). När 

läkare såg döden som ett misslyckande och sjuksköterskan upplevde den som naturlig, 

innebar det olika mål med vården. Detta fick negativ inverkan på sjuksköterskans 
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kommunikation med patienten (Clarke & Ross, 2006; Nordgren & Olsson, 2004; 

Wallerstedt & Andershed, 2007).  

 

När palliativ och kurativ vård gavs på samma enhet kunde det upplevas vara negativt för 

vården av de palliativa patienterna (Johnston & Smith, 2006; Wallerstedt & Andershed, 

2007).  

 

 To have effective palliative care, you need a team of people who believe in 

palliative care. I always think that is quite difficult in the hospital setting that I 

work in. Sometimes I would say that patients are treated aggressively when really 

they should be palliative. I think if you‟ve got a team who believe in palliative care 

then it makes all the difference.  

(Johnston & Smith, 2006, s. 706). 

Teamsamarbete 

Teamsamarbete, där deltagarna litade på varandra och hade samma värderingar, gav 

tillitsfulla relationer, vilket hade en positiv inverkan på omvårdnaden av patienterna 

(Iranmanesh, Häggström, Axelsson & Sävenstedt, 2009). Vårdpersonalen kunde bättre 

stödja patienterna och deras anhöriga om relationerna på arbetsplatsen var goda och om det 

fanns en bra kommunikation i personalgruppen (Nordgren & Olsson, 2004). Ett bra 

samarbete mellan sjuksköterskan och patientens läkare gynnade kommunikationen med 

patienten vad gällde behovet av information om sjukdomen (Reinke, Shannon, Engelberg, 

Young & Randall Curtis, 2010). Kennedy Sheldon et al. (2006) skildrar teamsamarbete 

som ett bra sätt att diskutera alla patientfall och bli eniga om hur svåra situationer kunde 

hanteras. Detta sätt att arbeta ledde till en öppen kommunikation mellan läkare och 

sjuksköterskor och var ett forum för diskussion om olika sätt att kommunicera med 

patienter och deras familjer. Sjuksköterskor i palliativ verksamhet beskrev hur kulturen på 

avdelningen kännetecknades av stöd och öppenhet (Clarke & Ross, 2006). Alla delade 

samma syn på vårdandet, hade samma mål och arbetade som ett team. Kommunikation 

med patienterna sågs som essentiell och en sjuksköterska var alltid närvarande när läkaren 

lämnade svåra besked till en patient. 

 

 It seems easier here to be able to open up and discuss it. We support each other, 

or discuss it afterwards if somebody said, „oh, crumbs, I don‟t know if I got that 

right….‟  

(Clarke & Ross, 2006, s. 38). 

 

Att veta vad läkaren sagt till patienten om sjukdomen och prognosen var viktigt för att 

kunna möta behovet av information. Clarke och Ross (2006) beskriver ett exempel där 

läkaren gått in ensam till patienten och lämnat negativ information och sjuksköterskan 

lämnades med patientens reaktioner. Hade sjuksköterskan fått veta innan vad som skulle 

ske, hade hon kunnat välja att närvara vid samtalet, eller åtminstone bättre kunnat 

förbereda sig på att stödja patienten. 

 

Bristande kommunikation mellan läkaren och patienten försvårade sjuksköterskans 

kommunikation med patienten (Costello, 2001; Kennedy Sheldon, Barrett & Ellington, 

2006; Clarke & Ross, 2006). Om patienterna inte fick sanningsenlig information om sitt 
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tillstånd försvårades kommunikationen med dem och de fick inte möjlighet att vara 

delaktiga i sin vård (Costello, 2001). Detta förhållningssätt medförde en försämrad 

livskvalitet för patienterna och försvårade för sjuksköterskorna att se på döden som 

naturlig. 

 

One of our doctors has a hard time being upfront with the patient and telling them 

what their status is. Then the patient said to me, “Well I‟m not terminal or anything 

am I? ,” and I am thinking, “of course you are…you have lung cancer.” It‟s a hard 

thing when the doctor hasn‟t told the patient what is going on with them. So 

sometimes I‟ll just say to the doctor, “Can you please tell them because they don‟t 

have a clue that things are not going well here”  

(Reinke et al., 2010, s. 988). 

 

Möjligheter till reflektion och handledning 

Möjligheter till reflektion och handledning ansågs som betydelsefullt. Reflektion är en 

process som hjälpte sjuksköterskor att minska sin rädsla för döden, både den egna och 

andras. Detta sågs som en viktig process eftersom den gav mod att möta döende patienter 

(Nordgren & Olsson, 2004). Intensiv kontakt med döende patienter och deras närstående 

kunde leda till stress och utmattning och sjuksköterskor behövde stöd i detta (Wallerstedt 

& Andershed, 2007). Ju närmare patientens sorg sjuksköterskan kom desto starkare 

upplevdes sorgens smärta (Holst et al., 2003). Spontana samtal mellan arbetskamrater 

räckte ofta långt; det gav ett bra, snabbt och adekvat stöd. Vid svårare situationer ansågs att 

professionellt stöd borde finnas att tillgå. Att få diskutera och reflektera i grupp, under 

strukturerad professionell handledning, ansågs ge kunskap och tillfälle att bearbeta känslor 

(Iranmanesh et al., 2009; Kennedy Sheldon et al., 2006; Sandgren et al., 2006)). 

Diskussionerna främjade god kommunikation med patienten eftersom sjuksköterskorna 

fick lära av varandras erfarenheter och dela med sig av sina känslor om svår 

kommunikation (Kennedy Sheldon et al., 2006).  

 

I‟m not afraid of it, of dying, especially if I‟d die peacefully and with no anxiety. It‟s 

easier to provide good palliative care if you have that feeling inside, how you would 

like it to be if you‟re the patient. 

 (Nordgren & Olsson, 2004, s. 189) 

 

Reflektion tillsammans med arbetskamrater upplevdes vara viktigt för att minska den 

emotionella stressen i arbetet och för att få bekräftelse på att ha handlat eller sagt rätt sak 

i en viss situation (Sandgren et al., 2006). Professionell samtalshjälp ansågs vara 

nödvändig när sjuksköterskan varit med om svåra etiska dilemman (a.a.). 

Sjuksköterskans handlingsberedskap 

Kategorin sjuksköterskans handlingsberedskap beskriver hur sjuksköterskans förtrogenhet 

med döendet, förmåga till aktiv närvaro samt förmåga att hantera känslor, inverkar på 

kommunikationen.  
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Förtrogenhet med döendet 

Att vara förtrogen med döendet framhölls som betydelsefullt för att skapa en inre trygghet 

som underlättade mötet med döende patienter. Livs- och yrkeserfarenhet gav 

sjuksköterskorna ökad trygghet och personlig utveckling (Holst et al., 2003; Wallerstedt & 

Andershed, 2007). Erfarenhet av att vårda döende hjälpte sjuksköterskan att acceptera att 

emotionellt svåra situationer är oundvikliga (Iranmanesh et al., 2009). Det blev då lättare 

att balansera professionalitet och känslor/närhet till patienten, vilket gav ett ökat 

självförtroende som gav mod att stanna kvar och inte distansera sig från patienten. 

Erfarenheten gjorde också att synen på liv och död förändrades; det blev lättare att 

acceptera döden som en del av livet, döden blev inte svår och det blev då enklare att tala 

om den (Holst et al., 2003; Iranmanesh et al., 2009; Nordgren & Olsson, 2004).  

 

Yrkeserfarenheten gjorde sjuksköterskan mer känslig för patientens behov (Clarke & Ross, 

2006; Nordgren & Olsson, 2004). Sjuksköterskorna upplevde att en lång yrkeserfarenhet 

bidrog till att enklare kunna se och förstå patientens situation och att vara bättre rustad att 

hjälpa och stödja patienter. De menade att med erfarenheten ökade förmågan att känna 

empati.  

 

You learn to play it by ear, with experience, you gain a sense that the patient wants 

to talk about dying.  

(Clarke & Ross, 2006, s.38). 

 

Brister i utbildningen hämmade sjuksköterskor i kommunikationen med patienterna (Holst 

et al., 2003; Kennedy Sheldon et al., 2006; Nordgren & Olsson, 2004; Johnston & Smith, 

2006; Trovo de Araújo & Paes da Silva, 2004). De mer erfarna sjuksköterskorna och de 

med vidareutbildning kände att de kunde kommunicera mer effektivt och kände sig 

tryggare än de med lite erfarenhet (Holst et al., 2003; Kennedy Sheldon et al., 2006).  

 

Det var inte bara erfarenheter i yrket som stärkte sjuksköterskorna i arbetet. Även 

livserfarenheter som rörde döende och död bidrog till att minska osäkerheten inför döende 

och sörjande människor (Holst et al., 2003; Hopkinson, Hallett & Luker, 2004). Enligt 

Holst et al. (2003) var inte sjuksköterskans ålder av någon avgörande betydelse för mötet 

med döende patienter, utan snarare vad han/hon varit med om i livet. Även Hopkinson et. 

al. (2004) beskriver att erfarenheter av död och döende utanför arbetet var till hjälp för de 

unga sjuksköterskorna i studien.  

 

Jag är ganska ung, trodde inte jag hade så mycket att komma med, men efter det att 

jag själv vårdat anhörig i hemmet så blev det lättare att förstå. Jag har förändrats 

som person, jag tror man tänker lite annorlunda på både livet och andra värden.  

(Holst et al., 2003, s. 48)  

Aktiv närvaro 

Att vara tillgänglig och aktivt närvarande upplevdes av många sjuksköterskor ha stor 

betydelse. Närvaro var viktigt för att skapa en tillitsfull relation och tilliten var nödvändig 

för att mötet skulle underlättas (Holst et al., 2003) och sjuksköterskan skulle kunna 

förmedla hopp till patienten (Reinke et al., 2010). Närvaro i bemärkelsen att lyssna aktivt 

beskrivs som en hjälp för att lättare bli medveten om patientens behov och önskemål 
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(Iranmanesh et al., 2009). Sjuksköterskorna på den palliativa enheten menade att det inte 

behövs några specifika färdigheter för att tala med patienter om döden; patienterna vill 

bara att sjuksköterskan lyssnar, det räckte att finnas till för dem (Clarke & Ross, 2006). En 

informant i Johnston och Smiths (2006) studie ansåg att en bra sjuksköterska i palliativ 

vård lyssnar mer än något annat. 

 

/…/ She‟s not just hearing words, she‟s hearing emotions. She‟s hearing the things 

that are not being said. 

(Johnston & Smith, 2006, s.705) 

 

Förmåga att se hela patienten, som en unik individ främjade möjligheten att ge individuellt 

avpassad information och det stöd som behövs för att resten av livet ska bli så meningsfullt 

som möjligt (Holst et al., 2003; Iranmanesh et al., 2009; Wallerstedt & Andershed, 2007). 

Att ta reda på hur mycket patienten vet om sin sjukdom och hur mycket han eller hon 

önskar veta, lade grunden för bedömningen av patientens informationsbehov och det kunde 

bara göras genom att ställa de rätta frågorna (Reinke et al., 2010).  

 

Insikten om betydelsen av annan kommunikation än den verbala; lyhördhet att kunna tolka 

icke verbala signaler från patienten, främjade en god kommunikation (Holst et al., 2003; 

Nordgren & Olsson, 2004; Trovo de Araújo & Paes da Silva, 2004). All interaktion, även 

med en medvetslös person, sågs som kommunikation även om inga ord utväxlades (Trovo 

de Araújo & Paes da Silva, 2004). 

 

…Everything is important: to talk, to touch, to be by the bed-side, because by 

touching you transmit sincere care. I guess the patient feels a bit of your energy.  

(Trovo de Araújo & Paes da Silva, 2004, s. 148) 

 

Brist på förståelse för den icke verbala kommunikationens betydelse visade sig till exempel 

om patienten var sederad eller medvetslös. Sjuksköterskan fick då inget gensvar i den 

verbala kommunikationen. Eftersom det var osäkert hur mycket patienten hörde och 

förstod kunde sjuksköterskan känna sig dum (Trovo de Araújo & Paes da Silva, 2004). 

Ha förmåga att hantera känslor  

Sjuksköterskans förmåga att hantera känslor påverkade hennes sätt att vara och 

kommunicera med patienten. Utvecklad emotionell kompetens gör att sjuksköterskan kan 

förstå och hantera sina tankar, känslor och beteenden (Sandgren et al., 2006).  Den 

emotionella kompetensen låg i personligheten, men kunde till viss del läras in genom 

yrkeserfarenhet. Sjuksköterskorna upplevde att brist på emotionell kompetens kunde leda 

till känslomässig överbelastning. Risken var då stor att sjuksköterskan stängde av 

känslomässigt för att skydda sig, genom att exempelvis fly in i administrativt arbete 

och/eller ha en kylig attityd till patienterna. Även Holst et al. (2003) samt Clarke och Ross 

(2006) beskriver hur sjuksköterskor distanserade sig och undvek att gå in till patienter för 

att undanhålla smärtsamma känslor.  

 

En viss distans till patienten behövdes dock för att kunna hjälpa (Hopkinson et al., 2004; 

Sandgren et al., 2006). Förmåga att balansera intimiteten till patienten; att inte bli alltför 

känslomässigt engagerad, bidrog till att undvika känslomässig överbelastning. Enligt 
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sjuksköterskorna innebar förmåga att visa empati istället för sympati en minskad risk för 

identifiering med patienten eller de närstående (Sandgren et al., 2006). Empati skyddade på 

så vis mot känslomässig överbelastning. 

 

Sjuksköterskornas egna reaktioner och känslor som hjälplöshet, hopplöshet och sorg 

försvårade kommunikationen med patienten (Kennedy Sheldon et al., 2006). Reaktionerna 

gjorde att sjuksköterskorna fick svårt att finna de rätta orden och göra rätt saker. 

Sjuksköterskorna berättade hur de kämpade med motstridiga känslor mellan viljan att vara 

uppriktig, men samtidigt inte rasera hoppet för patienten. 

 

Sometimes you have a good instinct about what‟s going on, sometimes you‟re just 

so – being so close to them, or you don‟t want to be involved with them, because 

you are shutting yourself off emotionally, that you can‟t say, “Yeah, it‟s getting 

close to the end.” 

(Kennedy Sheldon et al., 2006, s.143-144) 

 

Medvetenhet om egna attityder till döden och att ha tänkt igenom sina känslor kring döden 

var viktigt (Sandgren et al., 2006). Bearbetning av erfarenhet från tidigare händelser 

hjälpte sjuksköterskan att hantera nya känslor och ökade den emotionella kompetensen. 

Svåra situationer kunde hanteras annorlunda när de egna värderingarna omprövats. Detta 

gav ett bättre självförtroende (a.a.). 

 

Goda kommunikativa färdigheter kunde skynda på sjuksköterskans möjligheter att 

bearbeta känslor (Sandgren et al., 2006). Om sjuksköterskor kommunicerade med patienter 

eller kollegor och därigenom fick erkännande och bekräftelse i arbetet så främjades 

bearbetningen, vilket i sin tur gav sjuksköterskan emotionell styrka. Brist på 

kommunikativa färdigheter bidrog till att bearbetning av känslor fördröjdes eller uteblev, 

vilket ökade risken för emotionell överbelastning. Detta i sin tur ökade risken för 

försvarsbeteenden, som exempelvis distansering och känslomässig avstängning, vilket 

försvårade kommunikationen med patienterna. En del sjuksköterskor hanterade känslor 

kring svår patientkommunikation med bortträngning (Kennedy Sheldon et al., 2006). 

Beteendet beskrevs som effektivt, men forskaren tolkade informanternas icke verbala 

kommunikation som ett tecken på att så inte var fallet. För att hantera svåra situationer 

använde sjusköterskor olika bemästrandestrategier, som att ’fylla på’ i positiva situationer 

eller relationer med patienter, försöka ta det lugnt, sänka kraven samt att kunna lämna över 

till någon annan ( Holst et al., 2003).  

Patientens och de närståendes medverkan  

Kategorin patientens och de närståendes medverkan beskriver hur deras förhållningssätt 

både kunde underlätta och försvåra sjuksköterskans möte med den sjuke. Graden av 

öppenhet, liksom känslomässiga reaktioner, påverkade mötet. 

Visa öppenhet 

Att visa öppenhet upplevdes som avgörande. Det underlättade om patienten hade 

accepterat att dö och var öppen i kommunikationen (Clarke & Ross, 2006). 

Sjuksköterskorna på den palliativa vårdenheten ansåg att det faktum att patienten kommit 
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till en palliativ avdelning betydde att alla visste prognosen. Det gav ett öppnare 

samtalsklimat om döden (a.a.). När patienten inte var i fas med sin sjukdom upplevdes det 

som svårt att möta de psykiska problemen (Holst et al., 2003). Bland andra faktorer som 

försvårade kommunikationen var även situationer där de närstående ville skydda patienten 

från att veta sanningen om sin sjukdom (Clarke & Ross, 2006). Sjuksköterskorna i studien 

upplevde att läkare ofta valde att prata med patientens närstående hellre än med patienten 

själv, speciellt om denne var gammal. Dock påpekade sjuksköterskorna att gamla 

människor, just på grund av sin ålder, hade upplevt många förluster och troligen kunde 

vara väl förberedda på att ta emot besked om en dödlig diagnos. Tillgång till information 

om döden var, enligt sjuksköterskorna, viktigt för många patienter för att bevara 

värdigheten och få möjlighet till delaktighet i vården (Iranmanesh et al., 2009). Närstående 

kunde ge värdefull information till sjuksköterskan när det gällde att förstå hur han/hon 

skulle agera gentemot dem (Wallerstedt & Andershed, 2007). 

 

I didn‟t really know how you should treat relatives. In situations when the patient 

was dying – what language should I use? Should I give them the facts? Should I say 

what I know? It was a lot, you feel your way along and they (patient and relatives) 

helped me. It was so natural and we had such a good contact with one another. So I 

didn‟t even think about how I should act, and I was simply a nurse. In some way 

this helped me over the threshold – it isn‟t dangerous. 

(Wallerstedt & Andershed, 2007, s.36). 

Bistå vid känslomässiga reaktioner 

Patientens och de närståendes känslor såsom sorg, rädsla, ilska och ångest kunde göra att 

sjuksköterskan upplevde rädsla att möta dem (Holst et al., 2003; Kennedy Sheldon et al., 

2006; Trovo de Araújo & Paes da Silva, 2004). Att våga bekräfta känslorna och identifiera 

bemästrandestrategier som är effektiva för patienten och de närstående var nödvändiga 

komponenter i sjuksköterskans roll (Kennedy Sheldon et al., 2006). Iranmanesh et al. 

(2009) som i sin studie intervjuat sjuksköterskor i hemsjukvård respektive på sjukhus, 

visade att osämja mellan patient och anhöriga kunde vara ett problem som komplicerade 

kommunikationen med patienten. I båda kontexterna kunde sjuksköterskan bli inblandad i 

pågående familjekonflikter. En vanlig konflikt som beskrevs av sjuksköterskorna i 

hemsjukvården var oenighet om huruvida patienten skulle vårdas hemma eller på sjukhus 

den sista tiden. På sjukhuset gjorde konflikter mellan olika familjemedlemmar att de hade 

svårt att vistas tillsammans i den döende patientens rum. I båda situationerna ansåg 

sjuksköterskorna att deras roll inte var att försöka lösa några tvister, utan endast finnas som 

ett stöd (Iranmanesh et al., 2009). 
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Resultatsammanfattning 

Resultaten ökar förståelsen för hur sjuksköterskor som vårdar döende patienter upplever 

kommunikation med dessa. Kommunikation med patienter i palliativ vård tycks många 

gånger vara utmanande och känslomässigt påfrestande för sjuksköterskor. Av resultaten 

framgår att det inte bara är företeelsen i sig; att vara nära och se och förstå den döende som 

är utmaningen. Faktorer i arbetsmiljön, som resurser i form av tid, vårdideologin och 

teamsamarbetet på arbetsplatsen, påverkar sjuksköterskans förutsättningar att få till stånd 

en god kommunikation med patienten. Sjuksköterskans inre och yttre förutsättningar för 

bearbetning av svåra händelser och känslor, har i förlängningen betydelse för 

kommunikationen, liksom patientens och de närståendes perspektiv. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation med 

patienter i palliativ vård. En intervjustudie hade kunnat användas, men valdes tidigt bort på 

grund av att detta bedömdes bli alltför tidskrävande och inte kändes som ett bra val för en 

kandidatuppsats. För att få en översikt över forskningsområdet och samtidigt kunna 

uppfylla studiens syfte valdes en litteraturbaserad studie som metod. Eftersom kvalitativ 

forskning handlar om att beskriva subjektiva upplevelser och erfarenheter (Dahlborg 

Lyckhage, 2006) föll valet på studier där kvalitativa metoder använts. Detta beslut innebar 

att ett flertal intressanta och för ämnet relevanta kvantitativa artiklar fick väljas bort.  

 

Med tanke på möjliga kulturella skillnader i synen på kommunikation, var den 

ursprungliga tanken att endast inkludera europeiska studier. Då det visade sig vara svårt att 

finna ett tillräckligt antal relevanta europeiska studier, vidgades fältet till att omfatta hela 

världen, så länge innehållet kunde bedömas vara relevant. Denna vidgning gjorde att två 

amerikanska och en brasiliansk studie kom att ingå i materialet. Dessa utomeuropeiska 

studier visade på likartade resultat som de europeiska. För att få fram så aktuell forskning 

som möjligt, valdes artiklar skrivna mellan åren 2000 och 2010. 

 

De artiklar som inte fanns tillgängliga i fulltext beställdes på bibliotek. En av artiklarna har 

en svensk titel, viket kan förbrylla, eftersom sökorden för samtliga artiklar är engelska. 

Den aktuella artikeln är; Det dialogiska förhållandet. Möten i palliativ omvårdnad vid 

somatiska vårdavdelningar (Holst, Sparrman & Berglund, 2003) från tidskriften Vård i 

Norden. När artikeln beställdes visade den sig vara skriven på svenska, trots att den sökts 

med engelska sökord. Detta förklaras av att alla artiklar i Vård i Norden översätts med 

engelsk titel i olika databaser och därför påträffas med engelska sökord.  

 

Den information som erhålls i en litteraturbaserad studie har oftast tagits fram i ett annat 

syfte än just det som föreligger för den egna studien (Björklund & Paulsson, 2003). Därför 

är det viktigt att vara medveten om att informationen kan vara vinklad eller ofullständig för 

det egna syftet. Tre av de artiklar som analyserats hade sjuksköterskors upplevelse av 
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kommunikation i palliativ vård som fokus. De flesta av de andra artiklarna hade palliativ 

omvårdnad i stort som fokus och de delar av resultaten som använts var relevanta för 

studien. Nio av de valda artiklarna är beskrivna ur ett sjuksköterskeperspektiv, en är 

beskriven ur sjuksköterske- och patientperspektiv och en beskriver såväl 

sjuksköterskeperspektiv som läkar- och patientperspektiv. Dessutom är en artikel baserad 

på intervjuer med såväl sjuksköterskor som läkare och undersköterskor. I artiklarna som 

använts har det dock varit tydligt i resultaten vad som är sjuksköterskornas åsikter och 

upplevelser och det är deras erfarenheter som använts i denna studie. Mellan 4 och 30 

sjuksköterskor har ingått i de analyserade studierna. Kontexterna där studierna gjorts 

varierar; sjukhus (8), sjukhus och hemsjukvård (2), sjukhus och palliativ enhet (1), samt 

sjukhus och hospice (1). Det faktum att studierna gjorts i olika kontexter ger en bredd åt 

resultatet, vilket kan öka överförbarheten (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008).  

 
Fördelen med samarbete vid examensarbete är möjligheten till ömsesidig inspiration och 

motivation och i viss mån uppdelning av ansvaret (Nyberg, 2000). Flera författare kan 

också komplettera varandra i fråga om kunskaper och intresse för arbetets moment 

(Björklund & Paulsson, 2003). Valet att arbeta individuellt innebär att författaren får förlita 

sig till sin egen förmåga, vilket kan påverka hela arbetsprocessen, från urval och 

datainsamling till översättning och tolkning av datamaterialet. Motivationen har pendlat 

upp och ner, ibland har det varit svårt att komma vidare och i dessa stunder hade det varit 

önskvärt med en samarbetspartner. Kontakt med handledare och närvaro vid 

metodseminarier har då bidragit till att arbetet gått framåt. Två utomstående personer har 

läst arbetet och gett synpunkter på förståelsen och språket.  

Resultatdiskussion 

Förutsättningar på arbetsplatsen, sjuksköterskans handlingsberedskap samt patientens och 

de närståendes förhållningssätt inverkar på och är betydelsefulla faktorer som påverkar 

sjuksköterskans kommunikation med patienter i palliativ vård. 

 

Av resultaten framkommer att förutsättningar på arbetsplatsen på olika sätt inverkar på 

sjuksköterskans möjligheter att få till stånd en god kommunikation med patienter i palliativ 

vård. Sjuksköterskor är eniga om att det är viktigt att ha tid att samtala med och lyssna på 

patienterna. Däremot skiljer sig uppfattningarna om hur mycket tid detta faktiskt tar i 

anspråk. I de flesta av studierna känner informanterna att tiden sällan räcker till, vilket 

medför frustration och känslor av otillräcklighet. Sjuksköterskor på palliativ enhet betonar 

att det är attityderna i personalgruppen som är avgörande för att hinna med (Clarke & Ross 

2006). Wilkinson (1991) jämförde kommunikationsfärdigheter hos sjuksköterskor, som 

arbetade på specialiserade canceravdelningar, respektive på medicin- och 

kirurgavdelningar. Det är intressant att notera att den mest effektiva kommunikationen 

ägde rum på den mest stressiga kirurgavdelningen. Sjuksköterskorna på medicin- och 

kirurgavdelningarna, var generellt bättre på svår patientkommunikation, än de som 

arbetade på specialistavdelningarna. Detta trots att dubbelt så många av dessa 

sjuksköterskor genomgått utbildning i kommunikation. Sjuksköterskor har ofta de 

färdigheter som behövs, men använder dem inte såvida det inte finns en öppen och 

tillåtande kultur på avdelningen. Om bara viljan finns, så är det möjligt att få till stånd en 

bra omvårdnad som ser till hela människan, även på stressiga avdelningar. De avdelningar 

i Wilkinsons (1991) studie, där kommunikationen med patienterna upplevdes som bäst, 
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hade en tydlig vårdideologi; patientens delaktighet var i fokus med stor vikt på psykiskt 

välbefinnande och avdelningsföreståndarna (ward sisters) fungerade som förebilder i sitt 

sätt att kommunicera med patienterna. Sjuksköterskor som vårdar patienter med 

framskriden cancer menar att ett tillåtande arbetsklimat, där personalen tillåts att få känna 

sig svag och visa sorg och ilska, är stödjande och bidrar till att personalen orkar med 

närheten till patienterna (Blomberg & Sahlberg-Blom, 2007).  

 

Resultaten tydliggör att teamsamarbetet på avdelningen har inverkan på sjuksköterskans 

kommunikation med patienterna. Känslan av att vara ett team är viktig för omvårdnaden 

(Blomberg & Sahlberg-Blom, 2007). Förutsättningar för att teamsamarbete ska kännas 

stödjande är; öppen kommunikation och en gemensam syn på vårdens utformning samt att 

medarbetarna kan komplettera och stärka varandra genom att allas olika kompetenser tas 

tillvara (a.a.). Även en studie av Lindeke och Sieckert (2005) påvisar att ett gott samarbete 

kan uppnås genom integration av de skilda disciplinernas kunskaper och unika perspektiv 

på vården. Teamsamarbetet ökar den totala kompetensen i gruppen (a.a.). Detta skapar ett 

stödjande klimat och ger möjlighet att bekämpa den hjälplöshet som lätt uppkommer efter 

kritiska situationer (Benner, Tanner & Chelsea, 1997). Kommittén vid vård i livets 

slutskede (SOU, 2001), har med stöd av WHO:s definition av palliativ vård, tagit fram 

riktlinjer för hur vården av palliativa patienter i Sverige ska bedrivas, oavsett kontext. 

Trots detta tycks brister finnas. Av resultaten framkommer att när det inom en och samma 

avdelning inte finns en samsyn på hur den palliativa vården ska bedrivas, blir samarbetet 

mellan sjuksköterskor och läkare dåligt, vilket får negativa efterverkningar på 

sjuksköterskans möte med patienterna. Yrkesöverskridande grupphandledning anses av 

SOU (2001), Kommittén för vård vid livets slutskede, vara betydelsefull för ett gott 

samarbete. Tanken är att personalen ska ges tillfälle att reflektera och diskutera kring etiska 

dilemman, exempelvis i samband med överlämnande av information till patienten. Detta 

för att kommunikationen mellan läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal skall 

fungera och för att undanröja risken för dubbla budskap till patienten (a.a.). Frågan är om 

handledning med olika yrkeskategorier tillsammans är effektiv. Utgångspunkter och 

arbetssituationer är så vitt skilda mellan exempelvis läkare och undersköterskor, att 

handledning kan tänkas ge mer om den sker inom yrkesgrupper. Däremot kan samarbete 

mellan yrkeskategorier uppmuntras på andra sätt, exempelvis genom gemensamma 

arbetsplatsträffar, eller genom att en ledningsgrupp utses på avdelningen. Denna kan bestå 

av representanter från avdelningens alla yrkesgrupper och gemensamt arbeta fram riktlinjer 

och rutiner för avdelningen. Här har enhetschefen ett stort ansvar för att arbetsklimatet är 

öppet och att det är högt i tak så att alla, oavsett yrke, känner att de kan uttrycka vad de 

tänker och känner. 

 

Av resultaten framgår att sjuksköterskans handlingsberedskap har avgörande betydelse för 

kommunikationen. Aktiv närvaro är betydelsefullt för att skapa tillitsfulla relationer som 

grund för bra kommunikation. Aktiv närvaro ses som en förmåga att finnas till för 

patienten och uppmärksamma såväl verbal kommunikation som icke verbala signaler. 

Sjuksköterskorna menar att inga speciella kunskaper krävs för att samtala med patienter 

om döden – det räcker att lyssna. Denna uppfattning får stöd av de sjukhuspräster som 

deltog i en studie av Strang och Strang (2005). Prästerna anser att det inte behövs någon 

speciell kompetens för vårdpersonal när det gäller stödjande samtal gällande varför-frågor. 

Det räcker att vara medmänniska, att lyssna aktivt och att bekräfta patientens känslor. 
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Eide och Eide (1997) samt Jones och Cutcliffe (2009) framhåller betydelsen av aktivt 

lyssnande, vilket kan skapa ett behov av reflektion hos sjuksköterskor. Aktivt lyssnande 

kan öka möjligheten att ge en god omvårdnad (Eide & Eide, 1997). Det kan även innebära 

en risk att missbruka situationen, genom att patienten uppmuntras att lämna ut mer än vad 

som önskas. Detta kan göra att patienten känner sig kränkt eller sårad. En medvetenhet om 

denna destruktiva potential i kommunikationsfärdigheten, kan bidra till att minska risken 

för övertramp. Behovet av etisk reflektion ökar med ökade kommunikativa färdigheter 

(a.a.). Att reflektera kan ses som nödvändigt eftersom aktivt lyssnande kan vara 

känslomässigt påfrestande för sjuksköterskan (Jones & Cutcliffe, 2009). Sjuksköterskors 

förmåga att visa empati istället för sympati kan skydda mot känslomässig överbelastning, 

eftersom det minskar risken för identifiering med patienten (Sandgren et al. 2006). Enligt 

Travelbee (1971) sker det en sammanblandning av begrepp, då det som vanligen kallas 

överidentifikation ibland felaktigt tas för sympati. Överidentifikation innebär ett överdrivet 

emotionellt engagemang, där sjuksköterskan fokuserar mer på sig själv och sina känslor än 

på patienten, med risk för handlingsförlamning och oförmåga att möta patientens behov. 

Detta är enligt Travelbee inte fråga om sympati. De sunda försvarsreaktioner som ska 

skydda mot emotionell överbelastning kan bli överdrivna (Birgergård, 2005; Jones & 

Cutcliffe, 2009). Detta kan innebära en alltför stark distansering till patienter och deras 

problem, exempelvis genom att sjuksköterskan intellektualiserar eller förnekar problemen 

(a.a.).  

 

Om sjuksköterskan inte får tillfälle att bearbeta sina tankar och känslor kan det leda till 

emotionell distansering där patienten undviks. Sjuksköterskans professionella stödjande 

roll bör innehålla reflektion, för att inte förförståelse och egna behov ska påverka 

relationen (Birgegård, 2005; Dahlberg et al., 2003). Enligt Travelbee (1971) är 

självkännedom och förmåga att tolka sina egna och andras handlingar nödvändig för att 

kunna hantera känslor som uppkommer hos patienter, närstående och hos sjuksköterskan 

själv. Handledd reflektion i grupp är en lärande process som hjälper sjuksköterskor till 

personlig och yrkesmässig växt, vilket förbättrar förutsättningarna att ge omvårdnad av hög 

kvalitet (Arvidsson, Skärsäter, Öijervall & Fridlund, 2008; Jones, 2003). SOU (2001) 

föreslår att alla personalkategorier som verkar inom hälso- och sjukvården, skall erbjudas 

tid för reflektion och samtal under handledning.  

 

Varje sjuksköterska kan anses ha ett eget ansvar för att reflektera över sitt sätt att vara och 

handla och sin lämplighet för yrket. Utöver det personliga ansvaret är det sannolikt att 

reflektion och handledning i grupp både kan utveckla kommunikativa färdigheter och vara 

en hjälp för att bearbeta svåra situationer. Det torde kunna vara av stort värde att få ta del 

av och bära med sig hur andra hanterat svåra samtal eller omvårdnadssituationer. Likväl 

som det kan vara värdefullt att få återkoppling på sitt eget sätt att handla.  

 

Resultaten visar att kommunikationen försvåras när patienten inte själv är öppen, eller 

visas öppenhet i fråga om sitt sjukdomstillstånd. Tillräcklig och rätt anpassad information 

är viktigt för bevarad värdighet och delaktighet samt för att det ska vara möjligt att ha en 

öppen kommunikation. Sjuksköterskorna har en känsla av att en del läkare ordinerar 

meningslösa behandlingar istället för att samtala med patienten. När sjuksköterskan inte 

vet vilken information patienten fått blir kommunikationen mellan dem komplicerad. 

Fallowfield, Jenkins och Beveridge (2002) poängterar att ärlig information om det som rör 

en patients sjukdom och prognos bäst betraktas som ett etiskt krav. Att undanhålla 
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sanningen är sällan möjligt; närstående och vårdpersonal sänder omedvetet ut icke-verbala 

signaler om vad som händer. Ihålig glädje och låtsad optimism genomskådas lätt, liksom 

oroliga och stressade ansiktsuttryck hos människor som försöker upprätthålla en lögn. 

Patienten ska skyddas från meningslösa behandlingar och ges möjlighet att planera och 

fatta beslut inför sin död, ordna upp saker och säga farväl (a.a.).  

 

En möjlig orsak till att läkare undviker att berätta den smärtsamma sanningen för en patient 

är att det sker i välmening. Det kan sannolikt också bero på läkarens egen rädsla för 

patientens reaktion. Den patient som undanhålls information fråntas möjligheten att 

förbereda sig för döden i god tid. Patienten fråntas också sin rätt att vara delaktig i den vård 

som utgör den sista tiden i livet. Enligt Travelbee (1971) är en viktig uppgift för 

sjuksköterskan att vägleda patienten i att finna mening i sin situation (a.a.). Detta är 

troligtvis aldrig en lätt uppgift och den försvåras ytterligare om en öppen dialog med 

patienten omöjliggörs.  Socialstyrelsen (2005) anger i Kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska att sjuksköterskan ska ge anpassad information till patienten. 

Hon/han ska även uppmärksamma patientens behov och i dialog möjliggöra optimal 

delaktighet i vården (a.a.). Denna skyldighet kan svårligen levas upp till om inte 

sjuksköterska och läkare samarbetar i relation till patienten. Sjuksköterskan kan inte ensam 

förväntas ha de medicinska kunskaper som krävs för att ge information om patientens 

tillstånd. 
 

Sjuksköterskors handlingsberedskap påverkas av upplevda brister i utbildningen. 

Skillnader i sjuksköterskeutbildningens längd och innehåll kan variera mellan och inom 

länder. I Sverige förordar SOU (2001) att palliativ medicin och omvårdnad ska ingå som 

ett sammanhållet tema, under hela grundutbildningen, för alla personalkategorier som skall 

verka inom hälso- och sjukvård. All personal som vårdar personer i livets slutskede 

behöver en basutbildning som vilar på den palliativa vårdens fyra hörnstenar; 

symtomkontroll, samarbete av mångprofessionellt arbetslag, god kommunikation samt stöd 

till närstående. Vårdpersonal behöver också kontinuerlig fortbildning. Detta är nödvändigt 

för att orka vårda döende patienter och uppleva arbetet som meningsfullt (a.a.). Travelbee 

(1971) menar att kommunikationsfärdigheter är värdefulla, inte bara i omvårdnaden utan i 

alla aspekter i livet. Alla sjuksköterskor kommunicerar, men alla är inte medvetna om 

motivet för kommunikationen i omvårdnadssituationer; nämligen att förstå det som sker i 

samspelet och kunna använda det i omvårdnaden. Förmågan att kommunicera effektivt kan 

inte läras ut i en enda kurs (Travelbee, 1971). Varje kurs i utbildningen bör hjälpa 

studenterna att utveckla denna förmåga. Ingen utbildad sjuksköterska saknar, enligt 

Travelbee, helt förmåga att använda kommunikationen målmedvetet och ingen 

sjuksköterska besitter sådana kommunikativa färdigheter att de inte kan förbättras. 

Sjuksköterskor har olika förmåga att bedöma sitt beteendes inverkan på andra. Några är 

mycket lyhörda och tycks ha mycket lätt för att uppfatta andras tankar och känslor, medan 

andra sjuksköterskor tycks sakna denna känslighet. En del förstår intellektuellt hur en god 

kommunikation bör vara och har alla teoretiska kunskaper, men är ändå oförmögna att 

omsätta det till praxis. Åter andra, arbetar intuitivt och utan kunskap. Dessa sjuksköterskor 

är som regel bra på att skapa goda relationer, förmodligen på grund av sin självinsikt och 

förmåga att läsa av andras beteende. Vissa sjuksköterskor saknar både kunskap och 

känslighet (a.a.). 
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Resultaten tydliggör att när sjuksköterskan är förtrogen med döendet ökar beredskapen att 

möta och kommunicera med döende patienter. Erfarenheter, såväl personliga som via 

arbetet, är av värde. Öhlén (2002) menar att omvårdnaden av döende patienter kan leda till 

utveckling och mognad. Sjuksköterskan kan lära av patienterna. Berättelser om hur de ser 

på sitt lidande kan vara en viktig kunskapskälla för en god omvårdnad. När lärdomarna 

integreras med de tekniska, praktiska och teoretiska kunskaper som sjuksköterskan har, 

kan växt och mognad möjliggöras (a.a.).  

 

SLUTSATS  

Denna studie har bidragit med sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation med 

patienter i palliativ vård. Resultaten uppvisar kunskaper om att omvårdnad av palliativa 

patienter kan vara ett givande arbete, men att det också ofta är emotionellt tungt. 

Sjuksköterskans kommunikation med palliativa patienter gynnas av en arbetsplats där 

vårdideologin är tydlig, på ett sätt som gör att all personal strävar mot samma mål och har 

samma syn på hur den palliativa vården ska bedrivas. Det gynnar en god kommunikation, 

både mellan personal och mellan personal och patient. Ett gott teamsamarbete som präglas 

av öppenhet och tillit har en positiv inverkan på kommunikationen och möjligheten att 

stödja patienten. Reflektion och handledning anses vara betydelsefullt för sjuksköterskor 

som vårdar palliativa patienter. Att ständigt vara nära döende människor, härbärgera andras 

sorg och kunna ta hand om sina egna känslor inför döden är emotionellt påfrestande. 

Reflektion tillsammans med kollegor ger hjälp att bearbeta känslor och skyddar mot 

emotionell stress, som i förlängningen kan leda till distansering från patienterna. Det kan 

betraktas som självklart att sjuksköterskor får denna typ av stöd, men resultaten visar att 

det finns brister. Det är olyckligt om organisatoriska och vårdideologiska faktorer hindrar 

att sjuksköterskor får det stöd de behöver för att känna sig trygga och bekväma i sin 

yrkesroll. När det gäller behov av utbildning finns motsägelser i tidigare forskning. 

Övervägande del av de källor som använts i bakgrund och resultatdiskussion anser dock att 

utbildning i kommunikation och/eller palliativ omvårdnad har ett värde för sjuksköterskor, 

såväl under grundutbildningen som efter. Studiens resultat påvisar att sjuksköterskor 

efterfrågar bättre utbildning för att öka sin kommunikativa förmåga. 

KLINISKA IMPLIKATIONER 

Denna litteraturbaserade studie kan bidra till ny kunskap och användas som vägledning då 

sjuksköterskor ska utveckla sin förmåga att kommunicera med patienter i palliativ vård. 

Organisationen av den palliativa vården, inom vilken kontext den än bedrivs, borde medge 

att sjuksköterskor får adekvat stöd i form av tid för reflektion och handledning. Dessutom 

bör ideologi och riktlinjer, avseende palliativ vård, ses över på alla de enheter där sådan 

vård bedrivs. Blivande sjuksköterskor bör få utbildning i kommunikation och palliativ 

omvårdnad. Inom de kontexter där palliativ vård förekommer bör yrkesverksamma 

sjuksköterskor erbjudas fortbildning. Framtida forskning, med fokus på patientens 

upplevelser av personalens förmåga att kommunicera, både med patienten och med 
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varandra, skulle kunna vara av värde. Kunskaperna kan ge bidrag till utformningen av en 

god och verkligt patientfokuserad omvårdnad. 
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Översikt över analyserade vetenskapliga artiklar 

Artikel 

 

Syfte Metod och urval Resultat 

1)        Titel: 
 

 

 
 

Författare: 

 
 

Tidskrift: 

 

Land: 

Årtal: 

Nurses’ and 
patients’ 

perceptions of 

expert palliative 
nursing care.  

Johnston, B., & 

Smith, L.N. 
 

Journal of  

Advanced Nursing. 

 Storbritannien 

2006 
 

Att undersöka 
patienters och 

sjuksköterskors 

uppfattning om 
palliativ vård, 

speciellt 

sjuksköterskans 
uppfattning i den 

specialiserade 

palliativa vården. 

Fenomenologisk ansats. Djupintervjuer 
gjordes med 22 patienter och 22 

sjuksköterskor från 2 hospice och 2 

sjukhus. Sjuksköterskorna hade mer än 2 
års yrkeserfarenhet och var kvalificerade 

inom palliativ vård.  

 
 

 

Sjuksköterskorna upplevde både effektiv 
och ineffektiv kommunikation. De ansåg 

att de två viktigaste egenskaperna hos en 

sjuksköterska i palliativ vård är 
interpersonella färdigheter som 

vänlighet, värme och medkänsla, samt att 

vara äkta. 

2)        Titel: 

 

 
 

 

Författare: 
 

 

 
Tidskrift: 

 

 
Land:  

Årtal: 

Everyday death: 

how do nurses 

cope with caring 
for dying people in 

hospital? 

Hopkinson, J.B, 
Hallett, C.E., & 

Luker, K.A. 

 
International 

Journal of Nursing 

Studies. 
Storbritannien 

2004 

Att undersöka hur 

nyligen utbildade 

sjuksköterskor 
klarar av att vårda 

döende patienter 

på en 
medicinavdelning. 

Att nå detta syfte 

antogs vara viktigt 
för att bättre 

kunna förstå hur 

sjuksköterskor kan 
stödjas i att ge 

omvårdnad av god 

kvalitet. 

Fenomenologisk ansats.  

28 sjuksköterskor från åtta olika 

medicinavdelningar utsågs av sina 
enhetsföreståndare. Samtliga 

sjuksköterskor hade mindre än tre års-, 

men mer än två månaders 
yrkeserfarenhet. Sjuksköterskorna 

ombads berätta om en patient som dött, 

eller som förväntats att dö. 
  

Ett mönster av faktorer som hjälper 

sjuksköterskor i omvårdnaden av döende 

patienter kunde identifieras. Detta 
mönster av beteenden och tankesätt 

kunde ses som ett stödjande skyddsnät. 

3)        Titel: 

 

 
 

 

 
Författare: 

 

 
Tidskrift: 

Land: 

Årtal: 

Det dialogiska 

förhållandet. 

Möten i palliativ 
omvårdnad vid 

somatiska 

vårdavdelningar. 
Holst, M., 

Sparrman, S., & 

Berglund, A-L. 
Vård I Norden 

Sverige 

2003 
 

Att beskriva en 

grupp 

sjuksköterskors 
upplevelser av 

mötet med döende 

patienter på 
somatiska 

vårdavdelningar 

och hur de 
hanterar dessa 

upplevelser. 

Grounded theory. Intervjuer med öppna 

frågor gjordes med sex sjuksköterskor. 

Studien genomfördes på tre olika 
kliniker (medicin, kirurgi och geriatrik). 

Enhetscheferna på respektive klinik 

utsåg två sjuksköterskor vardera. Efter 
fem intervjuer kunde inga fler följfrågor 

ställas; mättnad hade uppnåtts.  Analys 

utifrån grounded theory. Sex teoretiska 
koder utformades. 

 

Något som författarna kallar Det 

dialogiska förhållandet förklarar hur ett 

möte kan göras bra genom olika samspel 
och handlingar. Faktorer som har 

betydelse i Det dialogiska förhållandet är 

god omvårdnad, relation till patienten, 
mod trots rädsla, sjuksköterskans 

hantering av svårigheter, samt faktorer 

som har betydelse i mötet. Dessa är 
enligt studien stressande faktorer, 

sjuksköterskans ålder, anställningstid och 

utbildning. 

4)        Titel: 

 

 

 

 
  

 

 
Författare: 

Tidskrift: 

 
Land: 

Årtal: 

Nursing older 

dying patients: 

findings from an 

ethnographic study 

of death and dying 
in elderly care 

wards. 

 
Costello, J. 

Journal of 

Advanced Nursing 
Storbritannien 

2001 

Att undersöka 

döende patienters 

och 

sjuksköterskors 

erfarenheter av 
omvårdnad av 

döende patienter. 

Observations- och intervjustudie. Studien 

inleddes med att författaren observerade 

och även deltog i arbetet på 

avdelningarna under sammanlagt 250 

timmar under en 15-månadersperiod. 
Utifrån observationsanteckningar gjordes 

intervjufrågor. Författaren ville se om 

samstämmighet rådde mellan det 
observerade och det som framkom i de 

semi-strukturerade intervjuerna. 

Analysen gjordes enligt grounded theory. 
74 patienter, 29 sjuksköterskor, 6 

studenter, 16 undersköterskor och 8 

läkare ingick i studien.   

Det finns brister i känslomässigt 

engagemang och information till 

patienter angående döden och döendet. 

Vården är mest inriktad på att ge fysisk 

omvårdnad och visar brist på effektiv 
kommunikation om diagnos och död. Det 

verkar som om den biomedicinska 

kulturens seder, tro och ideologi formar 
de döende patienternas erfarenheter. 
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Artikel 

 

Syfte Metod och urval Resultat 

5)        Titel: 

 
 

  

 
 

Författare: 

 
 

 

Tidskrift: 
 

Land: 

Årtal: 

Swedish nurses’ 

experiences of 
caring for dying 

people. A holistic 

approach. 
 

Iranmanesh, S., 

Häggström, T., 
Axelsson, K., & 

Sävenstedt, S. 

Holistic Nursing 
Practice. 

Sverige 

2009 

Att belysa 

sjuksköterskors 
erfarenheter av att 

vårda döende 

patienter i hemmet 
respektive på en 

specialiserad 

palliativ avdelning 
på sjukhus. 

Fenomenologisk hermenuetisk ansats. 

Enhetschefen på en sjukhusavdelning 
och ett hemsjukvårdsteam utsåg vardera 

fyra deltagare till studien. 

Sjuksköterskorna hade mellan 7 och 37 
års yrkeserfarenhet och de var mellan 35 

och 58 år gamla. Individuella intervjuer 

med narrativ ansats genomfördes. 
Transkripten analyserades i tre steg för 

att få rätt tolkning av dem. 

 

Att ge professionell omvårdnad till 

döende patienter kan tolkas som att vara 
inbjuden till individens privata sfär; ett 

sista väntrum. Denna inbjudan innebär 

utmaningar. Sjuksköterskorna ansåg att 
en grundläggande värdering var att 

behandla den döende med värdighet och 

som en unik person. Ärlighet, tillit och 
respekt är en viktig grund för att skapa en 

bra relation till patienten och de anhöriga 

och för att förstå deras situation, kunna 
tillhandhålla öppen och korrekt 

information och stödja den döende på ett 

optimalt sätt. Sjuksköterskornas lärande 
och yrkesidentitet stimuleras av att vårda 

palliativa patienter, att samarbeta med 

andra yrkesgrupper och av att få tillfälle 
att reflektera över sitt arbete. 

6)        Titel:  

 
 

 

 
 

 

Författare: 
 

Tidskrift: 

 
Land: 

Årtal: 

Palliative care in a 

coronary care unit: 
a qualitative study 

of physicians’ and 

nurses’ 
perceptions. 

 

Nordgren, L., & 
Olsson, H. 

Journal of Clinical 

Nursing 
Sverige 

2004 

 

Att beskriva och 

förstå läkares och 
sjuksköterskors 

uppfattning om 

sitt samarbete med 
varandra och i 

palliativ vård på 

en hjärtavdelning. 

Kvalitativ ansats med intervjuer. 

Sjuksköterskor (4 st), läkare (2 st) och 
undersköterskor (3 st) deltog i studien. 

Deltagarnas yrkeserfarenhet varierade 

från 2 till 19 år. Intervjufrågorna rörde 
områden som var relevanta för studien, 

exempelvis uppfattningen om vad som är 

god palliativ vård. 
 

 

 

Alla deltagare anser, oberoende av 

profession, att en god och värdig palliativ 
vård är betydelsefull, men att den är en 

utmaning för dem som arbetar i vården. 

Den kräver kunskap och erfarenhet. 
Förmågan att möta och stödja döende 

patienter kan utvecklas genom 

yrkeserfarenhet, teamarbete och 
reflektion.  

7)        Titel:  
 

 

 
 

 
 

 

 
Författare: 

 

 
 

 

Tidskrift: 
 

 

Land: 
Årtal: 

Supporting hope 
and prognostic 

information: 

nurses’ 
perspectives on 

their role when 
patients have life-

limiting prognoses. 

 
Reinke, L.F., 

Shannon, S.E., 

Engelberg, R.N., 
Young, J.P., & 

Randall Curtis, J. 

Journal of Pain and 
Symptom 

Management 

USA 
2010 

1) Att undersöka 
sjuksköterskors 

syn på sin roll att 

stödja döende 
patienternas hopp 

och samtidigt 
tillhandahålla 

sanningsenlig 

information om 
deras sjukdom och 

prognos. 

2) Att ge 
värdefulla insikter 

om åtgärder som 

är utformade för 
att förbättra 

kommunikationen 

angående vård i 
livets slutskede 

mellan patienter, 

anhöriga och 
vårdpersonal. 

 

Grounded theory.  
Sjuksköterskor (22 st) inom 

onkolog/lungmedicin, patienter (55 st), 

närstående (36 st) och  läkare (31 st) 
djupintervjuades. Den aktuella artikeln 

avser endast sjuksköterskornas 
erfarenheter. Sjuksköterskorna utsågs 

antingen av en patient som fått vård av 

sjuksköterskan eller av patientens läkare. 
Sjuksköterskorna tillfrågades om deras 

kommunikation med den specifika 

patient som ingick i studien, samt om sin 
kommunikation med döende patienter 

generellt.  

 

Sjuksköterskorna anser att de ofta är 
beroende av samarbete med patientens 

läkare för att kunna möta patientens 

behov av information. När läkaren inte 
berättat allt för patienten, eller om 

sjuksköterskan inte vet vad som sagts 
försvåras han/hennes kommunikation 

med patienten.  

Studien visar att en viktig roll för 
sjuksköterskan är att förmedla hopp till 

patienten och de anhöriga. Detta är något 

som sjuksköterskorna gör oberoende av 
samarbete med läkarna, genom 

individanpassad omvårdnad med fokus 

på livskvalitet och genom att skapa en 
förtroendefull relation till patienten och 

de anhöriga. 

8)        Titel:  

 
 

 

 
 

 

Författare: 
 

Tidskrift: 
 

 

Land: 
Årtal: 

Communication 

with dying 
patients-perception 

of intensive care 

units nurses in 
Brazil. 

 

Trovo de Araújo, 
M.M., & Paes da 

Silva, M.J. 
Journal of Clinical 

Nursing 

Brasilien 
2004 

Att bedöma om 

sjuksköterskor 
som arbetar med 

döende patienter 

på IVA anser att 
en god 

kommunikation är 

en viktig tillgång i 
den palliativa 

vården och vilka 
aspekter av denna 

kommunikation 

som de anser mest 
värdefulla. 

Intervjustudie, kvalitativ innehållsanalys. 

Sjuksköterskor (10 st) med en 
medelålder på 32,1 år och med 

yrkeserfarenhet mellan 1 och 19 år 

intervjuades. Alla hade erfarenhet av 
arbete med döende patienter.  

 

 

Sjuksköterskorna anser att 

kommunikation med döende patienter är 
en viktig terapeutisk tillgång, även om de 

har svårigheter med detta på grund av att 

de är dåligt rustade för det. De 
distanserar sig ofta från den döende 

patienten eftersom de har svårt att 

hantera sina egna känslor som framkallas 
av konfrontationen med den hotande 

döden. 
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Artikel 

 
Syfte Metod och urval Resultat 

9)       Titel:  

 
 

 

 
Författare: 

 

 
 

Tidskrift: 

 
Land: 

Årtal: 

Striving for 

emotional survival 
in palliative cancer 

nursing. 

 
Sandgren, A., 

Thulesius, B., 

Fridlund, B., & 
Petersson, K. 

Qualitative health 

research 
Sverige 

2006 

Att utveckla en 

teori för 
omvårdnad av 

palliativa 

cancerpatienter på 
sjukhus. 

Huvudfråga: Vad 

är det främsta 
problemet för 

sjuksköterskor 

som vårdar 
cancerpatienter i 

palliativt skede 

och hur löser de 
detta? 

 

Grounded theory.  

Sjuksköterskor  (16 st) mellan 23 och 60 
år deltog i studien. Hälften av deltagarna 

hade mer än 10 års yrkeserfarenhet i 

onkologi/kirurgi. Efter 46 intervjuer 
avslutades datainsamlingen eftersom 

mättnad uppnåtts.  

Sjuksköterskorna känner stor motivation 

att vårda cancersjuka patienter och tycker 
arbetet är värdefullt och viktigt. De 

bedömer sig alltid vara utsatta för risken 

att bli emotionellt överbelastade, vilket 
leder till oro. Sjuksköterskorna känner att 

de blir dränerade på energi och att de inte 

kan göra tillräckligt för patienterna. 
Emotionell kompetens, erfarenhet, 

kunskap, attityder och värderingar 

påverkar risken för emotionell 
överbelastning. Yttre faktorer som tid, 

resurser och kollegors attityder och 

värderingar anses också påverka risken 
för emotionell överbelastning. 

10)      Titel:  
 

 

 
Författare: 

 

 
Tidskrift: 

 

Land: 
Årtal: 

Difficult 
communication in 

nursing. 

 
Kennedy Sheldon, 

L., Barrett, R., & 

Ellington, L. 
Journal of Nursing 

Scholarship 

USA 
2006 

 

1) Att utforska 
vad sjuksköterskor 

definierar som 

svår 
kommunikation 

med patienter.  

2) Att i den svåra 
kommunikationen, 

identifiera en 

gemensam kärna 
som gör den svår. 

3) Att ta reda på 

hur sjuksköterskor 
hanterar svåra 

möten. 

Grounded theory. 
Sjuksköterskor (30 st) mellan 25 och 64 

år och med en medelålder på 47 år deltog 

i studien. 16 av informanterna hade mer 
än 20 års yrkeserfarenhet. 

Sjuksköterskorna arbetade på olika 

avdelningar på ett sjukhus och 
intervjuades i fokusgrupper. Efter sex 

gruppintervjuer uppnåddes mättnad. 

Analysen baserades på transkripten från 
intervjuerna och fältanteckningar om 

deltagarnas beteenden, interaktion och 

icke-verbala kommunikation. I analysen 
gjordes kodning i två steg. 13 kategorier 

av svår kommunikation identifierades. 

En uppföljningsenkät användes för att 

värdera betydelsen av de 13 

kategorierna. 

 

Fem huvudteman identifierades; 
specifika diagnoser och 

omvårdnadssituationer, patienters och 

anhörigas känslor, sjuksköterskans 
känslor, sjuksköterse-läkar-

patientkommunikation och 

sjuksköterskans hantering av svår 
kommunikation. Känslor är den 

gemensamma kärnan som gör 

kommunikationen svår. 

11)      Titel:  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Författare: 

 
Tidskrift: 

 

 
Land: 

Årtal: 

Influences on 
nurses’ 

communications 
with older people 

at the end of life: 

perceptions and 
experiences of 

nurses working in 

palliative care and 
general medicine. 

Clarke, A., & 

Ross, H. 
International 

Journal of Older 

People Nursing 
Storbritannien 

2006 

 

Att undersöka 
sjuksköterskors 

upplevelser och 
erfarenheter av att 

lyssna på och 

samtala med 
döende äldre 

människor om det 

som rör livet slut. 

Fokusgrupper och intervjuer. 
Sjuksköterskor (24 st) deltog i studien. 

10 av dem arbetade på en palliativ enhet 
och 14 kom från två medicinska 

vårdavdelningar. Även undersköterskor 

och studenter ingick i studien. 
Intervjuerna gjordes i fokusgrupper och 

för att kunna jämföra skillnader i 

erfarenheter gjordes intervjuerna med 
sjuksköterskor i palliativ verksamhet för 

sig och sjuksköterskor inom medicin, för 

sig. Deltagarna fick tillfälle att 
kommentera fynden enskilt, i fokusgrupp 

och i workshop för att finna klarhet i 

deras relevans i praktiken. 

Sjuksköterskor anser det vara viktigt med 
kommunikation med äldre om döden, 

men medicinsjuksköterskorna ville ha 
mer stöd. Faktorer som påverkar 

kommunikationen med äldre är 

sjuksköterskors syn på/erfarenhet av att 
lyssna på och samtala med gamla, 

kunskaper, arbetsmiljö och kultur på 

avdelningen, skillnader i värderingar 
mellan sjuksköterskor och läkare och 

mellan sjuksköterskor och patientens 

familj. 

12)      Titel:  
 

 

 
 

 

 
 

Författare: 

 
Tidskrift: 

 
 

Land: 

Årtal: 

Caring for dying 
patients outside 

special palliative 

care settings: 
experiences from a 

nursing 

perspective. 
 

Wallerstedt, B., & 

Andershed, B. 
Scandinavian 

Journal of Caring 
Science  

Sverige 

2007 
 

Att beskriva 
sjuksköterskors 

erfarenheter av att 

vårda döende 
patienter utanför 

speciella palliativa 

enheter. 

Fenomenologisk ansats. 
Sjuksköterskor  (9 st) från 

sjukhus/hemsjukvård och i åldrarna 30 

till 65 år deltog. De hade mellan 10 och 
39 års yrkeserfarenhet. 

 

 
 

 

Sjuksköterskorna har en positiv 
inställning till vård i livets slutskede. Det 

ger stimulans och bekräftelse, men är 

också utmanande och tungt. 
Sjuksköterskorna upplever missnöje i 

större eller mindre grad. Brist på 

samarbete, stöd och resurser orsakar 
missnöje och påverkar omvårdnaden 

negativt. Gott samarbete med 

arbetskamrater och patienter/anhöriga, 
kunskap och erfarenhet, samt personlig 

växt ger tillfredsställelse med arbetet, 
vilket påverkar omvårdnaden positivt. 

 


