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Sammanfattning 

I Sverige avlider ca 90 000 personer varje år och antalet som avlider någon annanstans än på 

sjukhus ökar. Detta ställer högre krav på den palliativa hemsjukvården. Genom utbildning och 

riktlinjer kan sjuksköterskor i den palliativa vården ge patienter och närstående ökad 

livskvalitet och möjliggör valet av platsen att få avsluta sitt liv. Syftet: med denna studie var 

att undersöka om samspelet mellan sjuksköterska, närstående och patient möjliggör en god 

omvårdnad och död i palliativ vård. Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie där 

sju kvantitativa och tio kvalitativa vetenskapliga artiklar granskades. Resultat: Fyra 

kategorier identifierades som hade betydelse för omvårdnaden och döden i den palliativa 

vården, Kommunikation, Relation mellan sjuksköterska, patient och närstående, Att dö 

hemma eller på hospice och Den goda döden. Kommunikationen visade sig ha en stor 

betydelse för samspelet i den palliativa vården. Resultatet visade att kommunikationen 

innefattar mycket mera än bara det verbala. Även humor som kan anses som banalt och 

oprofessionellt visade sig ha stor betydelse för samspelet i den palliativa vården och bidrog 

till att sjuksköterskan kom närmare patienten och närstående. Behovet av utbildning och 

kunskap inom den palliativa vården visades sig vara viktig för sjuksköterskor men även för 

patienter och närstående för att kunna ta beslut om var och hur patienten vill bli vårdad 

 

 Nyckelord: palliativ vård, palliativ hemsjukvård, kommunikation, den goda döden, 

vårdpersonal- familje relation.
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Abstract
In Sweden the death of about 90 000 people each year and the number who die elsewhere than 

in hospital increases. This places greater demands on the palliative home care. Through 

education and guidelines can nurses in palliative care give patients and relatives increased 

quality of life and allow the choice of place to end his life. The aim: of this study was to 

investigate if the interaction between nurse, relatives and patient facilitates a good care and 

death in palliative care. Method: The study was conducted as a literature study in which 

seven quantitative and ten qualitative research articles were reviewed. Results: Four 

categories were identified that were relevant for nursing care and death in palliative care, 

Communication, Relationships between nurses, patients and relatives, To die at home or in 

hospice and The good death. The communication was found to have a large impact on the 

interaction in the palliative care. The results showed that the communication involved much 

more than just verbal. Although humor can be regarded as trivial and unprofessional proved to 

have a significant impact on the interaction and contributed to the nurse came closer to the 

patient and the relatives. The need for education and knowledge in palliative care were found 

to be important for nurses but also for patients and relatives to make decisions about where 

and how the patient wants to be nursed.  

 

Keywords: palliative care, palliative care home, communication, good death, professional-

family relation.  
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Introduktion  
Varje år avlider ca 90 000 personer i Sverige och antalet som avlider någon annanstans än på 

sjukhus ökar. Detta medför att vården i livets slut får en framträdande betydelse 

(Socialstyrelsen 2010). Med palliativ vård menas att det är en helhetsvård där patienten, 

närstående och vårdpersonal har kunskap om att patienten snart kommer att dö. Vanliga 

diagnoser inom den palliativa vården är till exempel cancer, neurologiska sjukdomar, 

hjärtsvikt och KOL (Praktisk Medicin 2010). 

När det inte längre finns möjlighet att bota behövs ett medvetet förhållningssätt i 

omvårdnaden för att kunna hjälpa patienten och dess närstående. Vården förändras från att ha 

varit botande till att blir lindrande, palliativ vård (Nationella rådet för palliativ vård 2008). 

Ordet palliativ, lindrande betyder mantel eller kappa och kommer från latinets pallium. Det 

bildades i Sverige en förening och professur i palliativ medicin i mars 1997 (Sjöberg, 

Hugoson, Danielsson, Larsson, Linge, Petersson 1998). Palliativ vård har under senare år 

erkänts och blivit en viktig vårdfilosofi som med hjälp av specifika kunskaper vårdar 

människor i livets slutskede. I den palliativa vården ses döden som en naturlig process, där 

den varken påskyndas eller uppskjuts (Nationella rådet för palliativ vård 2008). Syftet med 

palliativ vård är att hjälpa patienten och närstående till högsta möjliga livskvalitet, vilket 

innebär att tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga behov. En viktig del är även att 

stötta närstående i det kommande sorgearbetet (Beck-Friis & Strang 2005). Även i WHO:s 

definition (2002) av palliativ vård betonas vikten av att förbättra livskvaliteten för patienter 

och deras närstående. Genom tidig upptäckt, noggrann analys och behandling förebygga och 

lindra smärta och andra fysiska, psykosociala, existentiella problem. 

Med palliativ vård avses den vård som inte är botande, kurativ, det är då inte bara den vård 

som ges i livets slut. Målet kan därför vara en överlevnads förlängning, under förutsättning att 

möjlighet till framgång av behandlingen är i proportion till insatserna och att det sker i samråd 

med patient.  Ett övergripande mål är att försöka hjälpa patienten att leva så länge som möjligt 

och så fullvärdigt som möjligt trots tumörsjukdomen (Beck-Friis & Strang 2005). 

 

Vård i hemmet 

Att vårda i hemmiljö är inget nytt, inte heller vård i livets slutskede. Detta faktum gör inte att 

vården alltid har varit värdig eller god, inte heller vård på sjukhuset förutsätter en god död 

(Beck-Friis & Strang 2005). För att möjliggöra en god palliativ vård i hemmet förutsätter 

delaktighet av patient, närstående och vårdpersonal i en samordnad vårdplanering. I vissa 
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kommuner i Sverige finns med hög kompetens speciella hemsjukvårdteam (Praktisk Medicin 

2010). Genom att specialist sjuksköterskor ingår i den palliativa behandlingen ökar 

möjligheten till god livskvalitet hos patienter och deras närstående. Med klara och tydliga 

riktlinjer inom palliativ vård ökar sjuksköterskans möjligheter till att förbättra och utveckla 

sitt utövande av vård i livets slutskede (Pavlish & Ceronsky 2009). I palliativ vård kan även 

närstående vara den som bär huvudansvaret för omvårdnaden och deras sätt att bedöma och 

avläsa patientens olika symtom kan skilja sig från sjuksköterskans. Patientens upplevelse av 

till exempel smärta kan av den närstående tolkas högre än av sjuksköterskan (van der Steen, 

Gijsberts, Knol, Delines & Muller 2009). Många människor avlider i hemmet medan de flesta 

avlider på vård institution. I en del fall har patienten bott hemma under en kortare eller längre 

tid, men har av olika anledningar tillbringat den sista tiden på sjukhus. Om patienten uttryckt 

en önskan om att få dö hemma och de närstående inte orkat uppfylla den önskan kan de känna 

att de svikit den sjuke. I dessa fall är det då viktigt att sjuksköterskan framhåller att de trots 

allt vårdat den sjuke hemma under större delen av sjukdomsförloppet och att detta har störst 

betydelse och är de viktigaste. Det är lätt att de närstående börjar utvärdera sina insatser när 

döden är ett faktum och tycker att de borde ha gjort mer (Almås 2002). 

 

Att inge hopp 

Enligt Clayton et al. (2008) har det i författarnas studie framkommit att relationen hopp och 

ärlighet inom den palliativa vården är komplext. Som sjuksköterska är det viktigt att förstå 

balansgången mellan den information som ges och risken att ta ifrån patienten och närstående 

deras hopp. Eftersom det är viktigt för patienten och närstående att sjuksköterskan inger hopp 

och samtidigt är ärlig och inte ger mer information än den som efterfrågas. 

En människa kan vara sjuk men ändå uppleva hälsa, en annan människa kan vara frisk men 

ändå uppleva ohälsa. ”Tron är hälsans grundsubstans. Hoppet ger hälsan riktning. Kärleken är 

hälsans form” (Eriksson 1989). Katie Erikssons omsorgsteori bygger på Människa, Hälsa och 

Omsorg. Människosynen utgör grunden för hennes syn på hälsa och omsorg. Eriksson anser 

att människan själv och hennes existens skapas i relationer mellan individen och andra 

människor, ”den andra” (Kirkevold 2000). Eriksson beskriver ”den andra” som relation till 

människor som anhöriga, vänner, professionella vårdare (Eriksson 1987a). Eriksson baserar 

sin teori på omsorg, caritas (mänsklig kärlek) barmhärtighet och välgörenhet. Vidare 

beskriver Eriksson vårdandet som ett ursprungligt och naturligt mänskligt beteende mönster. 

Grunden i vårdandet innefattar hela individen och en hälsofrämjande funktion. Hon hävdar att 

vi glömt vårdandets konst och den ursprungliga idén för att istället bli mer inriktad på själva 
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utövandet och teknologin (Eriksson 1987b). Att kunna se hela människan är grunden i en god 

omvårdnad, ha kunskap, en förmåga att förmedla trygghet och en helhetssyn. Hörnstenar i 

palliativ vård bygger på mänsklig kontakt, ge trygghet, smärtlindring och att dämpa oro och 

ångest och att ta sig tid för patienten (Sjöberg et al. 1998). 

 

I palliativ hemsjukvård beskriver ofta närstående en känsla av hopplöshet och kraftlöshet, som 

kan resultera i både psykiska och psykosomatiska symtom. Även känslor som skuld, ilska och 

ensamhet förekommer. Närståendes känslor kan vara en avspegling av patientens situation 

eftersom känslor av hopplöshet och kraftlöshet ofta har beskrivits ur patientens perspektiv 

(Sand, Strang & Milberg 2008).  

 

Faktorer som har betydelse för en god död 

Det finns många faktorer som kan hindra och möjliggöra den goda döden. Att ha möjlighet att 

välja var patienten vill bli vårdad och var patienten vill dö kan ha stor betydelse. Även ålder 

på patienten har betydelse, ju äldre patienten är desto oftare upplevs det som en god död. I 

många fall väljer patienter som tidigare under sin sjukdomstid vårdats hemma att vårdas på 

hospice i slutet av livet om deras närstående är yngre. Patientens och närståendes ålder, 

livsförlängande och aggressiv behandling är faktorer som har betydelse för den goda döden 

(Miyashita, Morita, Sato, Hirai, Shima & Uchitmi 2008).  

 

Problemformulering 

När palliativ vård i hemmet inleds kan ett av målen vara att det ges möjlighet till att få vårdas 

i sitt hem till livets slut (Miyashita et al 2008).  

Författarna anser att brist på kommunikation och ärlighet kan leda till missförstånd mellan 

sjuksköterska och närstående till patienter i palliativ vård, vilket i sin tur kan leda till att 

patienten inte får avsluta sitt liv i hemmet som den önskar.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka om samspelet mellan sjuksköterskan, närstående 

och patient möjliggör en god omvårdnad och död vid palliativ vård.  

 

Frågeställning 

Vilken betydelse har samspelet mellan sjuksköterska, närstående och patient för möjligheten 

till en god omvårdnad och död i palliativ vård?  
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Metod  
Design 

Studien genomfördes som en beskrivande litteraturstudie.  

 

Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

Artiklar som inkluderades i studien söktes i databaserna MedLine via PubMed och CINAHL. 

Databaserna innehåller vetenskapligt granskade artiklar som är relevanta för området 

omvårdnad. Artiklarna inkluderar samspelet mellan sjuksköterskor, närstående och patienter i 

palliativ vård. Aktuella sökord som användes i de olika data baserna var: Communication, 

Palliative care, Palliative care home, Palliative care nursing, Relatives, Attitude to death, 

Good death och Pain. Sökningen gjordes även med MeSH-termer (Medical Subject Headings) 

i databasen PubMed, sökord som användes var: Palliative care, Communication, Family, 

Professional-family relation. Begränsningarna som användes vid sökningarna var att 

artiklarna skulle vara skrivna på engelska, publicerade under de senaste fem åren och 

inkludera vuxna över arton år. Artiklarna skulle vara baserade på empiriska studier och 

vetenskapligt granskade. De valda artiklarna till resultatet fanns i free full text.  

 

Datainsamlingsmetod 

Sökningen har genomförts på ett systematiskt sätt med en bred sökning för att sedan 

avsmalnats med de booleanska söktermerna AND, NOT. Även manuella sökningar 

genomfördes på artiklar som funnits i andra studiers referenser listor. Sökningarna redovisas i 

tabell 1. 

 

Tabell 1. Träffar vid databassökningar 

Databaser Sökord Antal träffar Valda källor 
Medline via PubMed Palliative care AND 

Communication  
15 0 

Medline via PubMed Palliative care AND Family 30 4 
Medline via PubMed Professional-family relation AND 

Palliative care 
8 0 

CINAHL Communication AND Palliative 
care 

252 0 

CINAHL Communication AND Palliative 
care NOT pain 

173 7 

Frisökning i Medline Communication AND Palliative 
care home 

23 1 

Frisökning i Medline Attitude to death AND Palliative 
care home 

25 1 
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Frisökning i Medline Palliative care AND Good death 13 1 
Frisökning i Medline Palliative care nursing AND 

Relatives AND Good death  
5 1 

Manuell sökning vi 
referenslistor 

  2 

Totalt  544 17 
 

Dataanalys 

Författarna har kritiskt granskat de utvalda artiklarna som bestod av sjutton artiklar var av sju 

kvantitativa och tio kvalitativa. Titel och abstrakt har granskats utifrån syfte och frågeställning 

av båda författarna. De artiklar som inte motsvarade syfte och frågeställning exkluderades. 

Artiklarna delades upp mellan författarna och granskades utifrån syfte, design, metod och 

resultat, sedan granskades de gemensamt av båda författarna. Därefter gjordes gemensamt en 

kritisk värdering och kvalitetsbedömning av de inkluderade artiklarna utifrån 

bedömningsmallar med hjälp av checklistor för kvantitativa och kvalitativa studier i Forsberg 

och Wengström (2008). Sammanställning och analys av litteraturen redovisas i tabell 2. De 

kvantitativa studierna redovisade reliabilitet och validitet i olika omfattning och i en studie 

anges referensen till reliabilitetstest i form av Cronbach´s alpha. I samtliga kvalitativa studier 

har trovärdighetsaspekter diskuterats men i varierande grad. Ingen egen bedömning av 

reliabilitet och validitet har gjorts av författarna. Bearbetning av analys och kategorisering av 

artiklarna genomfördes gemensamt av författarna utifrån syfte och frågeställning. Innehållet 

delades upp och kategoriserades i fyra kategorier: Kommunikation, Relation mellan 

sjuksköterska, patient och närstående, Att dö hemma eller på hospice och Den goda döden. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Då denna studie är en litteraturstudie som bygger på redan publicerade vetenskapliga artiklar 

fodras inga forskningsetiska överväganden. I de artiklar som granskades förväntades att dessa 

studier hade blivit granskade och fått ett etiskt godkännande. De utvalda artiklarna som ingår i 

litteraturstudien redovisas och resultatet presenteras objektivt.  
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Resultat 
Resultatet i denna litteraturstudie redovisas utifrån studiens syfte och frågeställning i löpande 

text och i tabell 2 och tabell 3. Enligt tabell 2 framgår att resultatet består av sjutton artiklar 

varav tio var av kvalitativ och sju var av kvantitativ karaktär. I tabell 3 redovisas syfte och 

resultat. Fem av studierna hade jämförande design, elva av studierna var av beskrivande och 

en hade experimentell design. Undersökningsgruppernas storlek varierade för patienter med 

cancer från 10-4092, för närstående och sörjande närstående från 10-513. I gruppen 

sjukvårdspersonal ingick flera kategorier, gruppen sjuksköterskor varierade från 8-20 och 

övrig sjukvårdspersonal bestod av 3-25 deltagare. Olika typer av datainsamlings metoder 

användes. I de kvalitativa studierna användes semistrukturerade intervjuer, ostrukturerade 

med öppna frågor, och i en av studierna genomfördes både observationer och 

semistrukturerade intervjuer. De kvantitativa studierna genomfördes med olika typer av 

standardiserade och validerade frågeformulär. I tre av studierna samlades data in från 

journaler och hälsoregister. 

 

Tabell 2 Sammanställning av studiens artiklar.  
Författare 
+ publ.år 

Titel Design Unders.grupp Datainsamlings
metod 

Dataanalys
metod 

Aabom, 
Kragstrup, 
Vondeling, 
Bakketeig 
& Støvring 
(2005)   

Population-
based study 
of place of 
death of 
patients with 
cancer: 
implications 
for GPs 

Kvantitativ 
Jämförande 

De som avlidit mellan 1 
jan 1996- 31/12 1998 och 
vårdades på institution 
under de 3 sista månaderna 
av livet. 2871st, n=1221st 
utgjorde kontrollgruppen 
som avled i hemmet. 

Deltagarna 
hämtades från sex 
Danska 
hälsoregister/ 
cancer register.  

Fischer´s 
Exact test. 
Cohort 

Bailey, 
Burgio, 
Woodby,
Williams 
Redden, 
Kovac, 
Durham, 
& Goode 
(2005) 

Improving 
Processes of 
Hospital 
Care During 
the Last 
Hours of 
Life. 

Kvantitativ. 
Jämförande  
 

Studien pågick mellan 
2001-2003. Patienter vid 
Birmingham Medical 
Center. 
n=108 före döden 
n= 95 efter döden 
199 män och 4 kvinnor i 
ålder 37-93.  
Personalen på avdelningen 
genomgick under denna 
studie en utbildning för att 
identifiera symtom i livets 
slut. Randomiserat urval.  

Journaler lästes 
både före och 
efter patientens 
död. Data 
analyserades från 
journalen sju 
dagar innan 
patientens död. 

 Chi-2-test, 
två-sample t-
test  

Bushinski 
& 
Cummings 
(2007) 

Practices of 
Effective 
End-of-Life 
Communicat
ion between 
Nurses and 
Patients/ 
Families in 

Kvalitativ 
Beskrivande 

Kvinnliga sjuksköterskor 
med yrkeserfarenhet 
mellan 5 och 37år, medel 
14 år. 
n=8 

Rekryterades via 
mail. Intervjuades 
i 60 minuter med 
öppna frågor. 

Insamlad data 
analyserades 
med 
McNamaras 
riktlinjer för 
att utföra 
intervjuer. 
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Two Care 
Settings 

Dean & 
Major  
(2008) 

From critical 
care to 
comfort 
care: the 
sustaining 
value of 
humor, 

Kvalitativ 
Beskrivande 

Intervjuer med 
sjukvårdspersonal n=15 

Observation och 
semistrukturerade 
intervjuer. 

Clinical 
ethnography 
metod för 
båda 
studierna. 
Data 
analysen 
involverar 
koder, 
kategorier 
och teman. 

Descheppe
r, Vander 
Stichele, 
Bernheim, 
De 
Keyser, 
Van Der 
Kelen, 
Mortier & 
Deliens 
(2006) 

Communicat
ion on end-
of-life 
decisions 
with patients 
wishing to 
die at home. 

Kvalitativ 
Beskrivande 

PC-patienter n=17, 
närstående n=17, 
allmänläkare n=25, 
specialister n=3, 
sjuksköterskor n=8, andra 
vårdgivare n=2 och 
experter n=41. 

I generationsfasen 
har det 
genomförts en 
litteratursökning. 
I 
elaborationsfasen 
har använts fokus 
grupper med 
närstående. Djup-
intervjuer med 
patienter som 
önskade att få dö 
hemma. 
Ytterligare en 
intervju efter tre 
månader 
genomfördes.  

Grounded 
theory  

Gelfman, 
Meier & 
Morrison 
(2008) 

Does 
Palliative 
Care 
Improve 
Quality? A 
Survey of 
Bereaved 
Family 
Members. 

Kvantitativ 
Jämförande 

n= 149 närstående till 
patienter som avlidit på 
Mount Sinai Medical 
Center mellan april 2005 
och dec 2005. 
n= 54 närstående till 
patienter i palliativ vård.  
n= 95 närstående till 
patienter på en allmän 
vårdavdelning.  
bortfall n= 41 
svarsresponsen 78,4% 

Telefon intervjuer 
med närstående. 
Det användes ett 
validerat 
instrument 
(ABFMI).  

T-test och 
Chi-2-test 

Hirai, 
Miyashita, 
Morita, 
Sanjo & 
Ushitomi 
(2006) 

Good Death 
in Japanese 
Cancer Care: 
A 
Qualitative 
Study.  

Kvalitativ 
Beskrivande 

Patienter med avancerad 
cancer n=13, familje 
medlemmar/närstående 
n=10, Läkare i palliativ 
vård n=10, Läkare i akut 
vård n=10, Sjuksköterskor 
i palliativ vård n=10, 
Sjuksköterskor i akut vård 
n=10. På fem regionala 
cancer institut i Japan. 

Semistrukturerade 
intervjuer 

Innehålls 
analys 
beskrivande 
analys, 
Pearson´s 
Chi-2-test 
och Fischer´s 
exact test.  

Kirk, Kirk 
& 
Kristjanso
n (2004) 

What do 
patients 
receiving 
palliative 
care for 
cancer and 
their 
families 

Kvalitativ  
Beskrivande 

n=72 i palliativ vård där av 
n=37 patienter och n= 35 
närstående 
Över 18 år och 
Engelsktalande 

Semistrukturerade 
intervjuer med 
cancer patienter 
och närstående i 
palliativ vård. 

Latent och 
content 
jämförande 
analys och 
QSR N5 för 
kodning och 
analys av 
texter och 
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want to be 
told? A 
Canadian 
and 
Australian 
qualitative 
study. 

dokument. 

Källström 
Karlsson, 
Ehnfors & 
Ternestedt 
(2006) 

Patient’s 
characteristi
cs of woman 
and men 
cared for 
during the 
first 10 years 
at an 
inpatient 
hospice 
ward in 
Sweden. 

Kvantitativ  
Beskrivande 

n=666 kvinnor och n=555 
män inom palliativ vård på 
en geriatrisk avdelning i 
Örebro mellan januari 
1992 och december 2001. 

Samlat data från 
journaler. 

Beskrivande 
analys och 
Chi-2-test. 

Miyashita, 
Sanjo, 
Morita, 
Hirai & 
Uchitomi 
(2007) 

Good death 
in cancer 
care: a 
nationwide 
quantitative 
study. 

Kvantitativ 
Jämförande 

Allmän befolkning n=2548 
bortfall 2452. Sörjande 
närstående n=513 bortfall 
353. 

Frågeformulär 
med 57 frågor 
angående 
möjligheten till en 
god död. 

Student’s t-
test, 
Spearman´s 
ranking 
jämförande 
test. 

Mok  & 
Chi Chiu  
(2004) 

Nurse-
patients 
relationships 
in palliative 
care. 

Kvalitativ 
Beskrivande 

n=10 sjuksköterskor I 
palliativ vård n=10 
patienter med obotbar 
cancer. 

Ostrukturerade 
intervjuer med 
öppna frågor. 

Hermeneutis
k process 
med 
systematisk 
indelning i 
kategorier 
och teman. 

Pautex, 
Herrmann 
& Zulivan 
(2008) 

Role of 
advance 
directives in 
palliative 
care units: a 
prospective 
study. 

Kvantitativ 
Experimente
ll 

n=53 patienter med 
avancerad cancer och 
vårdas på hospice. 

Data insamlades 
varje vecka från 
skalorna: MMSE, 
HADS, ESAS och 
FIM. 

Fisher´s exact 
test, Mann-
Whitney U-
test och 
Student´s t-
test. 

Searle & 
McInerney 
(2008) 

Creating 
comfort: 
Nurse´s 
perspectives 
on pressure 
care 
management 
in the last 48 
hours of life. 

Kvalitativ 
Beskrivande 

n=12 sjuksköterskor på en 
palliative/onkologi 
avdelning. 

Semistrukturerade 
intervjuer. 

Intervjuerna 
indelas i 
koder och 
teman. 

Trovo de 
Araujo & 
da Silva 
(2004) 

Communicat
ion with 
dying 
patients- 
perception 
of intensive 
care units 
nurses in 
Brazil. 

Kvalitativ  
Beskrivande 

n=10 sjuksköterskor  Semistrukturerade 
intervjuer  

Bardin´s 
metod för 
Innehåls 
analys. 
Indelades i 
teman.  

Van der 
Heide, de 
Vogel-

Dying at 
home or in 
an intuition: 

Kvantitativ 
Jämförande 

n=128 patienter med 
cancer som vårdats i livets 
slut och efter deras död en 

Frågeformuläret 
The Caregiver 
Reaction  

Student´s t-
test och Chi-
2-test. 
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Voogt, 
Visser, 
van der 
Rijt & van 
der Maas 
(2007) 

perspectives 
of Dutch 
physicians 
and 
bereaved 
relatives.  

intervju och frågeformulär 
med närstående och 
vårdpersonal.  
61% svarsrespons av 
sörjande närstående. 

Assessment och 
intervjuer 
utformade utifrån 
frågeformuläret.  

Volker, 
Kahn &  
Penticuff(
2004) 

Patient 
Control and 
End-of-Life 
Care Part 
1:The 
Advanced 
Practice 
Nurse 
Perspective 

Kvalitativ 
Beskrivande 

n=9 onkolog 
sjuksköterskor. 
Randomiserat urval  

Intervjuer Denzin´s 
process, 
indelat i 
teman.  

Wallersted
t & 
Andershed 
(2007) 

Caring for 
dying 
patients 
outside 
special 
palliative 
care settings: 
experiences 
from a 
nursing 
perspective.  

Kvalitativ 
Beskrivande 

n=9 sjuksköterskor  Intervjuer  Giorgi med 
indelning i 
kategorier 
och teman.   

ABFMI= After-Death Bereaved Family Member Interview  
MMSE= Mini Mental State Examination 
HADS= Hospital Anxiety and Depression Scale 
ESAS= Edmonton Symptom Assessment System 
FIM= Functional Independence Measure 
 

Tabell 3. Sammanställning av artiklarnas syfte och resultat. 

Författare Syfte Resultat 
Aabom, 
Kragstrup, 
Vondeling, 
Bakketeig & 
Stvøring  
 

Att undersöka faktorer 
förknippade med dödsfallet i en 
icke vald grupp av befolkningen 
med cancer.   

Aspekter som påverkade att patienten fick sluta livet 
i hemmet var ålder, status, längden på sjukdoms 
förloppet. 

Bailey, 
Burgio, 
Woodby, 
Williams, 
Redden, 
Kovac, 
Durham &  
Goode  
 

Att utvärdera ett läkarlett 
program, In patient Comfort Care 
Program (ICCP) för att förbättra 
kvalitén på vården i livets slut på 
Veterans Affairs (VA) medical 
center.  

En förändring visade sig efter genomförandet av 
ICCP och det stimulerade personalen till att 
observera och dokumentera symtomen hos döende 
patienter.  

Bushinski & 
Cummings  
 

Att granska effekten av 
sjuksköterskors kommunikation i 
samtal i livets slut. Trots 
sjuksköterskors individuella val 
av kommunikations strategier, 
patienters och närståendes oro och 
känslor av hopp, hopplöshet, liv 
och död, förtvivlan, vård och 
omsorg kunna diskutera vård i 

Trots att sjuksköterskorna var och en hade sin unika 
kommunikations stil så behövs det strategier för att 
få en effektiv kommunikation. Kommunikation i 
livets slut är lätt att undvika trots kunskapen om att 
det är viktigt.  
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livets slut effektivt.  
Dean & Major  Att identifiera gemensamma 

upptäckter av forsknings studier 
på humor för att undersöka olika 
inställningar och betydelsen av 
humor i arbetsgruppen och i 
vården av patienten, i olika 
sammanhang.  

Att humor är viktigt även för svårt sjuka men att det 
krävs av sjuksköterskan att våga, men att ha 
fingertoppskänsla. Humor har även en stor betydelse 
för arbetsgruppen och humor är ett sätt att hantera 
svåra situationer.  

Deschepper, 
Vander 
Stichele, 
Bernheim, De 
Keyser, Van 
Der Kelen, 
Mortier & 
Deliens  
 

Att beskriva utarbetandet av 
riktlinjer för kommunikation för 
vård i livets slut i primärvården 
för patienter som önskar att få dö 
hemma, i sammanhanget där 
patientens självbestämmande och 
möjlighet till dödshjälp har blivit 
legalt.  

Det framkommer att patienter och vårdare utrycker 
av ett behov för riktlinjer för kommunikation och val 
i livets slut. Eftersom det i Belgien är lagligt att ge 
dödshjälp har det blivit viktigare med riktlinjer.   

Gelfman, 
Meier & 
Morrison  

Att bedöma betydelsen av stöd 
och hjälp från ett palliativt team 
för närstående till patienter som 
avlidit på ett stort sjukhus i New 
York.  

Att palliativ vård ökar möjligheten att integrera de 
närståendes behov i vården och inte bara patienten. 
Även deras emotionella och andliga behov 
tillfredställdes vid kontakt med ett palliativt team.   

Hirai, 
Miyashita, 
Morita, Sanjo 
& Ushitomi  

Att identifiera de olika 
komponenterna för en god död i 
Japan genom kvalitativa 
intervjuer med cancerpatienter, 
deras familjer, läkare och 
sjuksköterskor.  

Genom denna studie har framkommit 58 attribut och 
17 kategorier som betydande komponenter för en 
god död och för en god kvallitet vid död och döendet 
i Japan.  

Kirk, Kirk & 
Kristjanson  

Att få feedback från patienter i 
palliativ vår och deras närstående 
med olika etniska bakgrunder och 
deras erfarenhet av processen och 
tillfredsställelse av informationen 
som givits under sjukdomen.   

De två viktigaste teman som framkommit i denna 
studie är prognos och hopp.  
Respekt och lyhördhet för individens önskningar i 
kommunikationen är även det en viktig del för både 
patienter och närstående.  

Källström 
Karlsson, 
Ehnfors & 
Ternestedt  

Att beskriva patient egenskaper 
utifrån ålder, materiellstatus, 
diagnos, vart patienten blev 
remitterad och längden på 
vistelsen i relation till kön, under 
det första årtiondet på en hospice 
avdelning (1992-2001). 

Många och framförallt yngre som valt att vårdas 
eller ge vård i hemmet, väljer ändå i livets slut att 
vårdas på hospice.  Författarna menar att yngre 
personer har skaffat sig ökad kunskap och 
information från internet och där med ökat 
förståelsen och kunskapen om vad hospice är.  

Miyashita, 
Sanjo, Morita, 
Hirai & 
Uschitomi  

Att undersöka.1 olika 
föreställningar och dimensioner i 
Japansk cancer vård. 2 klargöra 
olika komponenter som har 
betydelse för en god död. 3 
utforska faktorer som är 
relaterade till individuella 
uppfattningar om vad som är en 
god död.  

Det viktigaste resultatet som framkommit är arton 
faktorer som har stor betydelse för den goda döden 
för både cancerpatienter, närstående, läkare, 
sjuksköterskor och den allmänna befolkningen.  

Mok & Chi 
Chiu 
  

Att utforska aspekterna på 
sjuksköterska patient relationer i 
sammanhanget palliativ vård. 

Det framkom fyra huvudkategorier från både 
patienten och sjuksköterskans perspektiv som är 
viktig för samspelet i livets slut.1 att utveckla en 
relation som bygger på tillit. 2 att vara en del av 
familjen. 3 att återfylla med bränsle under resan från 
livet till döden. 4 att öka erfarenheten om patientens 
liv.  

Pautex, 
Herrmann & 
Zulivan  

Att bättre karakterisera patienter 
med långt gången onkologisk 
sjukdom, som bestämt sig för att 

Det framkom inga sociodemografiska skillnader 
mellan de som bestämt sig för att slutföra och inte 
slutföra sin behandling.  Däremot visade det sig att 
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 fullfölja avancerad cancer 
behandling.   

de som bestämde sig för att fullfölja sin behandling 
var mindre oroliga och deprimerade under de 
följande veckorna.   

Searle & 
McInerney  

Att identifiera och undersöka de 
faktorer som påverkar 
sjuksköterskans beslutsfattande i 
pressade vård situationer under 
patientens sista 48 timmarna i 
livet.  

I sjuksköterskans beslutsfattande tog s det med i 
beräkningen patientens självbestämmande och 
närståendes önskningar . 

Trovo de 
Araujo & da 
Silva  
 

Att påvisa sjuksköterskans 
kommunikation med patienten är 
en effektiv resurs i palliativ vård 
även om det inte finns 
terapeutiska möjligheter och vilka 
aspekter av den kommunikationen 
som värderades högst.  

 Det är svårt i kommunikationen med en annan 
människa att inte bara vara professionell utan även 
medmänniska, men det är viktigt att vara båda.  

Van der Heide 
de Vogel-
Voogt, Visser, 
van der Rijt & 
van der Maas  

Att undersöka om skillnader i 
vård och uppskattningen av läkare 
och sörjande släktingar blir olika 
om patienten dör hemma eller på 
institution. 

 De patienter som avled i hemmet var ofta mer 
förberedda på att dö. Även anhöriga kände sig mera 
delaktiga vid besluten än de anhöriga till patienter 
som avled på sjukhus.   

Volker, Kahn 
& Penticuff  

Att undersöka förståelsen av vad 
vuxna patienter med cancer 
föredrar när det gäller kontroll av 
vård i livets slut och undersöka 
strategier som 
onkologsjuksköterskor använder 
för att stötta patienter för att 
uppnå personlig kontroll i livets 
slut.  

Patienter och närstående har en önskan om att ha 
kontroll över valet av plats att dö på, 
sjukdomsförloppet och logistiken runt vården i livets 
slut. Sjuksköterskans roll att stötta och vägleda vid 
svåra val och beslut som kan röra möjligheten att 
tillexempel fortsätta att arbeta eller möjlighet att 
fortsätta vara förälder.  

Wallerstedt & 
Andershed  

Att beskriva sjuksköterskors 
erfarenheter i vårdandet av svårt 
sjuka och döende patienter 
utanför den palliativa 
vårdavdelningen. 

Resultatet visar att sjuksköterskor har höga 
ambitioner att ge döende patienter och deras 
närstående en vård av hög kvallitet.  Trots att 
sjuksköterskorna känner sig otillräcklig på grund av 
tidsbrist, delaktighet, stöd och resurser. På grund av 
sin erfarenhet, kunskap och ett fungerande 
samarbete personalen i mellan var de ändå nöjda 
med patientkontakten och kontakten med anhöriga.  

 

Fyra huvudkategorier har framkommit i litteratursökningen som var av stor betydelse i den 

palliativa vården: 

• Kommunikation 

• Relation mellan sjuksköterska, patient och närstående 

• Att dö hemma eller på hospice 

• Den goda döden  

 

Kommunikation 

 Enligt Trovo de Araujo och da Silva (2004) ansåg sjuksköterskorna att kommunikation med 

döende patienter var mycket viktigt. I den vårdande situationen såg sjuksköterskan inte bara 

patienten som en patient, utan som medmänniska i en utsatt situation. Sjuksköterskor visade 
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sig ha ett behov av att kunna uttrycka sig och tolka de signaler som gavs från närstående och 

patienter. Författarna ansåg att det var omöjligt att inte kommunicera i vårdsituationer. Även i 

Deschepper (2006), Bushinski och Cummings (2007), Dean (2008) och Pautex (2008) studier 

framgick det att kommunikation var en viktig del i den palliativa vården. Kirk, Kirk och 

Kristjanson (2004) har i sin studie kommit fram till två huvudteman som hade betydelse för 

kommunikationen, prognos och hopp. Vad det gäller prognos önskade patienten initialt en 

detaljerad information som efter tid övergick i att de ville få information trots att de inte ville 

veta. Däremot beskrev de närstående ett stort behov av detaljerad prognos. I ett tidigt stadium 

så fördes samtalen med vårdpersonalen tillsammans med patient och närstående. I ett senare 

skede fördes samtalen i enskildhet mellan närstående och vårdpersonal oftast på patientens 

önskemål. När det gällde hoppet visade det sig att behovet av hoppfulla och positiva budskap 

om sjukdomsförloppet och som en indikation från sjukvårdspersonalen att de inte gett upp. I 

flera studier har behovet av att utarbeta riktlinjer och strategier framkommit för att kunna 

bedriva god kommunikation i samband med svåra beslut i den palliativa vården (Bailey 2005, 

Deschepper 2006, Bushinski & Cummings 2007, Pautex 2008). Även Gelfman, Meier och 

Morrison (2007) hävdar att läkare med utbildning i palliativ vård ger en större möjlighet för 

närstående att känna tillfredställelse och en ökad självkänsla. Det visade sig även att de 

närstående som fått stöd av det palliativa teamet visade större kunskap och förståelse för att 

patienten snart skulle dö och hur de skulle hantera situationen. Deschepper, Vander Stichele, 

Bernheiem, de Keyser, Van Der Kelen, Mortier et al. (2006) har påvisat i sin studie att 

behovet av riktlinjer för kommunikation runt svåra beslut i palliativ vård behövs, då dödshjälp 

är lagligt i Belgien. Bushinski och Cummings (2007) ansåg att sjuksköterskor kände att deras 

roll var att underlätta förståelsen för kommunikation, det inkluderade hur informationen 

lämnades, förvissa sig om hur den förmedlade informationen mottagits, tid för mottagandet 

och förståeligheten. Det visade sig att alla sjuksköterskorna hade sin egen unika 

kommunikations stil, men att de ansåg att det behövdes strategier i kommunikations 

situationer.  

 

Relation mellan sjuksköterska, patient och närstående  

Enligt Mok och Chi Chiu (2004) och Searle och McInerney (2008) studie påvisades att 

relationen mellan patient och sjuksköterska bygger på att patienten känner att den har någon 

att lita på och någon att uttrycka sina djupaste känslor för (Mok & Chi Chiu 2004, Searle & 

McInerney 2008). Mok och Chi Chiu (2004) kom även fram till att den viktigaste aspekten på 

relation mellan sjuksköterska och patient var att sjuksköterskan fick patienten att känna sig 
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som ”någon som betyder något”. I Searle och McInerney (2008) studie framkom det att 

sjuksköterskorna ofta hamnade i moraliska dilemman som kunde handla om att skydda 

patientens rättigheter och önskningar samtidigt som de skulle stötta de närstående. En Svensk 

studie visade att sjusköterskor hade mycket stora ambitioner att fullfölja önskningar från 

patienter och närstående utifrån deras behov. Målet var att ge patienten den absolut bästa 

vården och att de skulle må så bra som möjligt. Samtidigt upplevde sjuksköterskorna att det 

många gånger kändes svårt och att de inte visste hur de skulle närma sig den döende och dess 

närstående (Wallerstedt & Andershed 2007). Humor ansens ofta som banalt och 

oprofessionellt inom vården, men enligt Dean och Major (2008) är det ingendera. Humor 

visade sig ha stor betydelse för relationen mellan patient, närstående och sjuksköterska och 

även för hela arbetsgruppen. Humor fick både patient och närstående att känna sig som 

individer och inte bara som patient. Det hade en stor betydelse för att skapa en meningsfull 

relation mellan patient och vårdare, humor fungerade som ett lim som band dem samman. 

Studien visade även att humor var viktig i kritiska situationer och att sjuksköterskan inte 

skulle vara rädd att använda sig av humor. Humorn bidrog till att binda samman 

arbetsgruppen och hjälpte till att hantera stressiga situationer och svåra beslut. 

 

Att dö hemma eller på hospice 

Enligt Volker, Kahn och Penticuff (2004), Aabom (2005), Källström (2006) och van der 

Heide (2007) studie framkom att patienter hade en önskan om att få dö i sitt hem. För att 

patienten skulle ges möjligheten att få avsluta sitt liv i hemmet krävdes att patienten kände en 

förvissning att de närstående kunde hantera situationen (Volker et al. 2004). Det framkom 

även enligt van de Heide, de Vogel-Voogt, Visser, van der Rijt och van der Maas (2007) att 

ide fall där patienten avled i sitt hem var patienten mer förberedd att dö. I Aabom et al.(2005) 

framkom att i de fall där sjuksköterska och läkare gjorde hembesök ökade chansen att få dö i 

sitt hem. 

Enligt van der Heide et al. (2007) visade det sig att den enda signifikanta skillnaden mellan de 

patienter som avled på institution och i hemmet var om de levde med en partner, 63 procent 

av de som avled på institution levde med en partner och 83 procent av de som avled i hemmet. 

Även Aabom et al. (2005) påvisar att möjligheten att få dö hemma var större om patienten 

levde med en partner och hade barn.  

Närstående till yngre cancersjuka kände det som en lättnad att trots beslutet att vårda hemma, 

när de överlät vårdandet till att avslutas på ett hospice. Kunskapen hos patient och närstående 

om innebörden av hospice vård genom dagens lättillgänglighet via internet gjorde det lättare 
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att överlåta vården till utomstående (Källström Karlsson, Ehnfors & Ternestedt 2006). Medan 

Volker et al (2004) ansåg att de patienter som inte hade kunskapen och informationen om 

hospice vård var rädda för att tappa kontrollen över sin vårdsituation och den vårdkontakt de 

redan etablerat. 

 

Den goda döden 

I Japan genomfördes två studier där det undersöktes vilka aspekter som har betydelse för en 

god död, där det framkom viktiga faktorer (Hirai 2006, Miyashita 2007). Av Hirai et al. 

(2006) gjordes inledningsvis en studie där det framkom femtioåtta attribut som sedan delades 

in i sjutton kategorier som ansågs ha betydelse för den goda döden. Författarna till den 

föreliggande studien genomförde ytterligare en studie där den allmänna befolkningen 

inkluderades och syftet var att undersöka om resultatet från den första studien gick att 

applicera på den allmänna befolkningen och om det förelåg skillnader eller likheter i vad de 

sörjande närstående och den allmänna befolkningen ansåg. Resultatet i studie två resulterade i 

femtiosju attribut som sedan delades in i arton kategorier. Vid analysen av resultatet framkom 

fem kategorier som ansågs ha större betydelse för den goda döden. 1,att vara fri från 

psykologisk påfrestning ansåg 97 procent av den allmänna befolkningen och 98 procent av de 

närstående. 2, lita på läkare 96 respektive 98 procent. 3, att ha möjlighet att få diskutera 

behandling med sin läkare 95 respektive 96 procent. 4, att ha någon som lyssnar ansåg 94 

respektive 97 procent. 5, få ha en professionell sjuksköterska att känna sig bekväm med ansåg 

94 respektive 97 procent var av stor betydelse för en god död (Miyashita et al. 2007).  

 

Studiernas metodologiska aspekter 

 

Tabell 4 Sammanställning av studiernas metodologiska aspekter. 

Författare+ 
publ.år 

Titel Metod 

Aabom, Kragstrup, 
Vondelin, Bakketeig & 
Stovring (2005) 

Population-based study of place 
of death of patients with cancer: 
implications for GPs. 

Styrkor: analysen och metoden är väl beskriven. 
Stort deltagande. Urvalet är väl beskrivet och 
hämtat från sex Danska hälso/ cancer register.   

Bailey, Burgio, 
Woodby, Williams, 
Redden, Kovac, 
Durham & Goode 
(2005) 

Improving Processes of Hospital 
Care During the Last Hours of 
Life. 

Styrkor: väl beskriven metod och analys, 
randomiserat urval.  
Svaghet: bara deltagare från ett sjukhus.  

Bushinski & 
Cummings (2007) 

Practices of Effective End-of-
Life Communication between 
Nurses and Patients/Families in 
Two Care Settings. 

Styrkor: metoden och analysen är väl beskriven. 
Svagheter: framgår inte om en eller flera utfört 
intervjuerna. Litet deltagarantal.   

Dean & Major (2008) From critical care to comfort Styrka: metod och analys är väl beskriven, 
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care: the sustaining value of 
humor. 

intervjuerna är indelade i teman och kategorier. 
Båda författarna har deltagit i alla delarna av 
studien. Att studien bygger på observationer och 
intervjuer.  
Svaghet: dåligt beskriven urvalsgrupp  

Deschepper, Vander 
Stichele, Bernheim, De 
Keyser, Van Der Kelen, 
Mortier & Deliens 
(2006) 

Communication on end-of-life 
decisions with patients wishing 
to die at home. 

Styrka: mycket väl beskriven metod för de tre 
faser som genomförts.  
Svagheter: framkommer inte hur urvalet av 
deltagarna genomförts, ej heller redovisat 
eventuellt bortfall.   

Gelfman, Meier & 
Morrison (2008) 

Does Palliative Care Improve 
Quality? A Survey of Bereaved 
Family Members.   

Styrkor: metod och analys väl beskrivet. Validerat 
instrument har använts vid telefon intervjuerna. 
Bortfallet beskrivet. 78,4% svarsrespons   
Svaghet: att studien bara genomförts på 
engelsktalande deltagare och därför ej kan 
generaliseras.    

Hirai, Miyashita, 
Morita, Sanjo & 
Ushitomi (2006) 

Good Death in Japanese Cancer 
Care: A Qualitative Study.  

Styrkor: metod och analys väl beskriven, alla fem 
författarna har deltagit i intervjuerna och resultatet 
indelades i teman och kategorier.  
Svagheter: litet deltagande författarna anser 
ändock att validiteten är styrkt med deltagarna från 
flera olika grupper.  

Kirk, Kirk & 
Kristjanson (2004) 

What do patients receiving 
palliative care for cancer and 
their families want to be told? A 
Canadian and Australian 
qualitative study.   

Styrkor: väl beskriven metod, analys och 
urvalsgrupp. Intervjuerna är indelning i koder och 
kategorier. 
Svaghet: författarna hade själva utarbetat 
intervjuguiden. 

Källström Karlsson, 
Ehnfors & Ternestedt 
(2006) 

Patient’s characteristics of 
woman end men care for during 
the first 10 years at an inpatient 
hospice ward in Sweden.  

Styrkor: metod och analys beskriven.  
Svagheter: under 1999 genomgick dokumentations 
systemet på institutionen en förändring därav 
menar författarna att de ej kan stå för eventuellt 
inkorrekt sparad data. 

Miyashita, Sanjo, 
Morita, Hirai & 
Ushitomi (2007) 

Good death in cancer care: A 
nationwide quantitative study.  

Styrkor: metod och analys väl beskriven. 
Författarna har utarbetat frågeformulären som 
bygger på en tidigare studie som genomförts av 
samma författare.  Frågeformuläret är testat men 
Cronbach´s alpha. Bortfall beskrivet  
Svagheter: låg svarsfrekvens 51 % för den 
allmänna befolkningen . 

Mok & Chi Chiu 
(2004) 

Nurse-patients relationship in 
palliative care.  

Styrkor: beskriven metod och analys. Indelning av 
kategorier och teman för intervjuerna.   
Svagheter: framkommer inte hur deltagarna valts 
ut, framkommer inte varför fem sjuksköterskor 
exkluderades .  

Pautex, Herrman & 
Zulivan (2008) 

Role of advance directives in 
palliative care units: a 
prospective study.  

Styrkor: mycket noggrant beskriven metod, 
analys, urval. Validerade instrument har använts 
vid insamling av data.  
Svaghet: studien utfördes på en enhet specialiserad 
på palliativ vård och därför kanske inte relevant 
för andra institutioner eller hemsjukvård. 

Searle & Mc Inerney 
(2008) 

Creating comfort: Nurse´s 
perspectives on pressure care 
management in the last 48 hours 
of life.  

Styrkor: beskriven metod och analys, urval. 
Svagheter: litet antal deltagare  

Trovo de Araujo & da 
Silva (2004)  

Communication with dying 
patients – perception of intensive 
care units nurses in Brazil.  

Styrkor: noggrant beskriven metod och analys, 
sjuksköterskor med olika lång erfarenhet 
intervjuades.  
Svaghet: litet antal deltagare  

Van der Heide, Vogel-
Voogt, Visser, van der 

Dying at home or in an intuition: 
perspectives of Dutch physicians 

Styrkor: studien genomfördes med intervjuer och 
ett validerat frågeformulär. Mycket väl beskriven 
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Rijt & van der Maas 
(2007) 

and bereaved relatives.   undersökningsgrupp.  
Svagheter: data från endast 61 % av närstående 
insamlades vilket kan ha gett ett snett resultat när 
det gäller närståendes tillfredsställelse.   

Volker, Kahn & 
Penticuff (2004) 

Patients Control and End-of -
Life Care part 1: The Advanced 
Practice Nurse Perspective.   

Styrkor: Metod och analys beskriven, 
undersökningsgruppen är liten men urvalet är 
randomiserat. 

Wallerstedt & 
Andershed (2007) 

Caring for dying patients outside 
special palliative care settings: 
experiences from a nursing 
perspective.     

Styrkor: bra beskriven metod, analys och 
urvalsgrupp. Intervjuerna indelad i teman och 
koder.   
Svaghet: framkommer inte om en eller båda 
genomfört intervjuerna.  
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Diskussion 
Huvudresultat 

Resultatet i denna litteraturstudie visade att kommunikationen och samspelet mellan 

sjuksköterska, närstående och patient har en stor betydelse för omvårdnaden och för den goda 

döden. Kommunikationen handlade inte bara om att uttrycka sig i ord utan innefattade även 

kroppsspråket. Sjuksköterskan utvecklade en förmåga till att avläsa patienten genom att 

lyssna på undertonen i samtalet. Humorn visade sig ha en stor betydelse för kommunikationen 

och bidrog till att skapa en god relation. Det framkom även att utbildning och strategier hade 

stor betydelse för att sjuksköterskorna skulle känna trygghet och våga kommunicera i svåra 

situationer. En stor del av patienterna hade en önskan om att få dö hemma. Kunskap och 

information om den palliativa vården visade sig även vara viktig för patienter och närstående 

för att kunna ta beslut om vart patienten ville bli vårdad. Patienten hade behov av att ha en 

god relation till sjuksköterskan och att sjuksköterskan fick patienten att känna sig som någon 

som betyder något, hon såg människan inte bara sjukdomen.  

Att känna sig fri från psykologisk påfrestning, att kunna lita på läkare och ha möjlighet att 

diskutera sin behandling, att det fanns någon som lyssnade och att sjuksköterskan var 

professionell och fick patienten att känna sig bekväm var viktiga aspekter på en god död.   

 

Resultatdiskussion 

Kommunikation framkom som en mycket viktig del i den palliativa vården (Trovo de Araujo 

& da Silva 2004, Bailey 2005, Deschepper 2006, Bushinski & Cummings 2007, Dean 2008, 

Pautex 2008). Sjuksköterskor hade ett behov av att uttrycka sig och även använda icke verbal 

kommunikation för att få ett fungerande samspel och att det i vårdsituationer var omöjligt att 

inte kommunicera (Trovo de Araujo & da Silva 2004). Resultatet styrks av Holst, Sparrman 

och Berglund (2003) som ansåg att det grundläggande i det mänskliga mötet är 

kommunikationen. I detta möte uppstår en möjlighet till det goda samtalet där patienten 

känner sig förstådd, känner sig sedd som person och därmed även fått möjlighet att se 

vårdarens personlighet. För att det goda samtalet skulle kunna uppstå krävdes det av 

sjuksköterskan att hon var lyhörd och kunde se och tolka både verbal och icke verbal 

kommunikation.  

Gelfman et al (2008) hävdar att en god relation och god kommunikation mellan patient, 

närstående och palliativa teamet bidrog till en ökad kunskap om vårdandet i livets slut och att 

de var förberedda på patientens död. Även i Pautex et al (2008) studie uttryckte de närstående 
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att brist på information från sjukvårdspersonalen om patientens kondition, kunde ha påverkat 

beslutet när de gällde om patientens skulle vårdas hemma eller på hospice. Enligt författarna 

till denna litteraturstudie skulle dålig kommunikation och brist på ärlighet och information 

från de som ansvarar för den palliativa vården i hemmet kunna bidra till att patienten inte får 

avsluta sitt liv som både patienten och närstående önskar och har planerat. De närstående 

kanske på grund av okunskap skickar in patienten till sjukhuset vid försämring för att de inte 

förstår att patienten håller på att dö. Om sedan döden inträffar på sjukhuset kan detta bidra till 

att de närstående drabbas av skuldkänslor och inte bearbetar sin sorg lika bra som de skulle ha 

gjort om patienten fått avsluta sitt liv i hemmet som de önskat. Detta styrks i litteraturen av 

Borstrand och Berg (2009) där det i intervjuer med närstående framkommit att de inte förstod 

hur dålig patienten var förrän sista veckan i livet. Närstående trodde att patienten skulle leva 

längre på grund av olika insatser från teamets sida. Det visade sig även att de närstående inte 

förstod vad som skulle hända eftersom de inte frågade själva och informationen inte kom från 

teamet förrän livet snart var slut. 

I flera studier framkom det en önskan om att få dö hemma hos flera av patienterna (Volker 

2004, Aabom 2005, Källström 2006, van der Heide 2007).  

I van der Heide et al. (2007) påvisades att 83 procent av de som avled i hemmet levde med en 

partner och 63 procent av de som avled på institution och det var den enda signifikanta 

skillnaden. Författarna till denna litteraturstudie menar att det kan bero på att de närstående 

och patienten som vårdas hemma har fått ett bra stöd från det palliativa hemsjukvårdsteamet 

som gör att de känner sig trygga och vågar vårda hemma till livets slut. Ett bra samspel 

mellan sjuksköterska, närstående och patient kan ha bidragit. Detta styrks av Borstrand och 

Berg (2009) som menade att en jämn och hög yrkesskicklighet gjorde att vårdarna var 

samspelta och hade en god kommunikation och rapportering sig emellan, detta kom patient 

och närstående till godo. I det palliativa teamet ingick flera olika personer som återkom 

regelbundet, detta bidrog till att det fanns en kontinuitet som bidrog till trygghet. 

Hos de patienter som uttryckte en önskan att få dö i sitt hem fanns även en rädsla att de 

närstående inte skulle klara av att hantera situationen (Volker, Kahn & Penticuff 2004). Detta 

styrks av Stajduhar och Davies (2005) studie där det framkom att patienterna trots en stor 

önskan att få vårdas och dö hemma delades med en stor oro över hur närstående skulle orka. I 

många fall fick patienten möjlighet att få dö hemma på grund av att de närstående kände en 

pliktkänsla att fullfölja patientens önskan. I vissa fall fullföljde närstående patientens önskan 

på grund av deras dåliga erfarenheter av institutionsvård. Enligt Clayton, Butow, Arnold och 
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Tattersall (2005) så visade det sig att patienten inte lade någon vikt vid om vård i hemmet var 

realistiskt eller skulle fungera, däremot var det en stor fråga för närstående.    

 

I Wallerstedt och Andershed (2007) studie framkommer det att läkare har svårt att ta kontakt 

med döende patienter och dess närstående, att de hellre gjorde praktiska saker än att 

kommunicera. Författarna till föreliggande litteraturstudie tolkar detta som brister i kunskap 

och utbildning eller rädsla för att konfrontera döden. Detta stöds av Hegedus, Zana och Szabó 

(2008) som påvisar att läkarstuderande utan arbetslivserfarenhet hade en mycket större rädsla 

för att möta döden än den vårdpersonal som var äldre, hade arbetslivserfarenhet och 

grundutbildning i palliativvård.  

 

I resultatet från Dean och Major (2008) visade sig humor ha stor betydelse även i palliativ 

vård för samspelet mellan patient, närstående och sjuksköterska. Författarna till denna 

litteraturstudie anser att det är lättare att inleda en relation med patient och närstående om 

humor användes eftersom det avdramatiserar svåra situationer men att det ändå kräver att 

sjuksköterskan är lyhörd och amvänder sig av humor i rätt situation. Humor kan bidra till att 

patienten glömmer sin sjukdom för ett ögonblick och känner sig som en människa och inte 

som en patient. I Borstrand och Berg (2009) studie framkom det att närstående uppskattade 

palliativa teamets bemötande då det fanns gott om tid och utrymme för skoj och skämt och det 

fick dem att känna sig sedda i sin situation. Detta framkom även i Dean och Major (2008) 

studie som menade att humor fungerade som ett lim som fogade patienten, närstående och 

sjuksköterskan samman. 

Hirai et al (2006) och Miyashita et al (2007) har i sina studier kommit fram till fem aspekter 

som visade sig ha större betydelse för den goda döden. Två av dessa var att ha någon som 

lyssnar och att få ha en professionell sjuksköterska att känna sig bekväm med. Författarna till 

denna litteraturstudie anser att här har sjuksköterskan ett stort ansvar att ta sig tid och ge 

möjlighet för både patienter och närstående att kunna diskutera svåra situationer. 

Sjuksköterskan kan vara den som patienten behöver samtala med om sådant som den inte vill 

dela med sina närstående och även kan de närstående ha ett behov att anförtro någon. Detta 

kan vara en svår balansgång för sjuksköterskan när hon samtidigt ska vara den som står 

patient och närstående nära och får förtroendet att dela svåra tankar och situationer, men ändå 

ska behålla sin professionalitet. Detta styrks av Borstrand och Berg (2009) som i sin studie 

kommit fram till att vetskapen om möjligheten att kunna kontakta en ansvarig sjuksköterska 

dygnet runt gav närstående en stor trygghet och samtidigt någon som lyssnade.  
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”Jag tyckte det var jättegott att ha er. Jag ringde er inte så många gånger men 

när jag gjorde det så behövde jag er. Då var det medicinerna och jag behövde 

prata och gråta lite ” (sid 17). 

 

Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att precis som i Karlsson och Sandén (2007) 

har de teman som kommit fram i deras studie, trygghet, närvaro, samhörighet och lyhördhet 

en stor betydelse för den palliativa vården och samspelet mellan patient, närstående och 

sjuksköterska. 

 

Metoddiskussion 

Författarna har valt att genomföra en beskrivande litteraturstudie för att undersöka betydelsen 

av samspelet mellan patient, närstående och sjuksköterska har betydelse för omvårdnaden och 

döden i den palliativa vården. Studien genomfördes med hjälp av sjutton vetenskapliga 

artiklar. Sökningarna genomfördes på ett systematiskt sätt i databaserna PubMed och Cinahl 

som innehåller vetenskapligt granskade artiklar som är relevanta för området omvårdnad. Val 

av publiceringsår gjordes för att resultatet skulle baseras på så aktuell forskning som möjligt, 

vilket är en styrka i denna studie. 

Inledningsvis utfördes en bred sökning i de båda databaserna men smalnades sedan av 

eftersom antalet artiklar blev för stort och ohanterbart. Titlar och abstrakt lästes i 544 artiklar 

och de artiklar som inte motsvarade studiens syfte och frågeställning valdes bort. Sedan 

delades de valda artiklarna upp mellan författarna och lästes i sin helhet där de artiklar som 

inte motsvarade inklusionskriterierna valdes bort. Därefter beslutade författarna att inkludera 

sjutton vetenskapliga artiklar till den föreliggande studien.  Av de valda artiklarna var tio 

artiklar av kvalitativ och sju var av kvantitativ karaktär. Författarna har valt att använda både 

kvalitativa och kvantitativa studier för att få ett större perspektiv i resultatet. Intervjuerna i de 

kvalitativa studierna var gjorda med både sjuksköterskor, patienter och närstående om än i lite 

mindre omfattning med närstående. De kvantitativa studierna bestod till stor del av enkäter 

som delades ut till sörjande närstående och insamling av data från journaler och register. 

Denna litteraturstudie innehåller studier genomförda i Kina, Japan, Holland, Belgien, 

Brasilien, USA, Canada, Australien, Danmark och Sverige som gör att den palliativa vården 

blir sedd ur många perspektiv. I resultatet ingår endast två svenska studier, önskvärt hade 

dock varit att ha funnit flera. Författarna anser dock att de studier som valts går att överföras 

på svenska förhållanden. En svaghet i denna litteraturstudie kan vara att författarna valde att 

inkludera endast artiklar som fanns tillgängliga i free full text i de olika databaserna. 
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Författarna anser att de valda artiklarnas resultat var relevant och trovärdiga för den 

föreliggande studien.  

 

Studiernas metodologiska kvalitet 

Analysen och metoden är beskriven i alla studier som inkluderades i resultatet, dock även i 

varierande grad. I några av de kvalitativa studierna har undersökningsgruppen bestått av få 

deltagare. I dessa fall har författarna i studierna belyst detta men slutsatsen har dock varit att 

det ej påverkat resultatet. Även randomiserat urval har använts för att minimera att storleken 

på urvalsgruppen påverkat resultatet i en av studierna. I samtliga kvalitativa studier användes 

olika analysmetoder som resulterade i teman och kategorier som sedan redovisats i resultatet 

och även användes citat från intervjuerna som kan ses som en styrka till resultatet. Det 

framgår inte alltid om en eller flera av författarna utfört intervjuerna, vilket kan ha påverkat 

resultatet eftersom intervjun bygger på hur frågor ställs och hur de uppfattas och hur svaren 

tolkas. Trovärdigheten styrks av att liknande resultatet framkommit i flera av studierna. I en 

av de kvalitativa studierna är urvalskriterierna noggrant beskrivet och det fanns ett beskrivet 

antal möjliga deltagare där sedan ett antal exkluderades och orsaken till detta är 

otillfredsställande beskrivet. I en av studierna har det genomförts intervjuer och observationer 

där det är otydligt beskrivet på vilken grupp observationerna genomförts men studien styrks 

av att intervjuerna var noggrant beskriven med urvalsgrupp och citat fanns redovisat i 

resultatet. 

 

Samtliga kvantitativa studier har använt validerade instrument utom i ett fall där författarna 

själva utarbetat instrumentet genom en tidigare utförd studie. Dessa författare genomförde en 

kvalitativ studie i syfte att utarbeta ett instrument för att sedan kunna genomföra en 

kvantitativ studie med syftet att kunna generalisera sitt resultat. En svaghet med dessa 

författares kvantitativa studie var att endast 51 procent av den allmänna befolkningen svarade 

på enkäten. Författarna till studien ansåg dock att det gick att generalisera resultatet då 40 

procent av den allmänna befolkningen lider av kroniska sjukdomar. Enkäten var testad med 

Cronbach´s alpha. 

I de kvantitativa studier som genomförts med enkäter är bortfallet redovisat. I en kvantitativ 

studie redovisades ett stort bortfall för de sörjande närstående angående graden på deras 

tillfredställelse i vårdsituationen, författarna till föreliggande litteraturstudie anser att detta 

inte påverkat resultatet. En svaghet i en av studierna är att den utfördes på en specialiserad 

palliativ enhet som innebär att resultatet inte kan överföras till andra vårdenheter. Dock har 
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studien valts att inkluderas i resultatet då syftet är att undersöka samspelet i den palliativa 

vården som bedrivs både på institutioner och i hemmet. I en av de studier som genomfördes 

genom datainsamling från journaler och register insamlades data enbart från ett sjukhus, men 

för att få en styrka i studien användes ett randomiserat urval. I ett fall redovisades en 

förändring av dokumentationssystemet på institutionen under pågående studie, som kan ha 

inneburit inkorrekt sparad data. Detta påpekas dock i studien och författarna till föreliggande 

litteraturstudie valde att inkludera studien i resultatet trots detta.  

 

 Allmändiskussion 

I denna litteraturstudie har resultatet visat att vårda patienter i livets slut kräver av 

sjuksköterskan att hon besitter en god kommunikations förmåga som även innefattar 

kroppsspråket. Andra viktiga delar som framkommit är att vara lyhörd, våga vara nära, skapa 

en lugn och trygg miljö runt patienten och den närstående. Det krävs även ett stort mod av 

sjuksköterskan att våga vara nära och inge hopp även när det inte längre finns något hopp och 

livet snart är slut. Hoppet visade sig ha stor betydelse i den palliativa vården både för patient 

och närstående. Katie Erikssons centrala begrep i omvårdnaden kan gestaltas som tre trianglar 

med tre hörnstenarna som i den första beskriver tro, hopp och kärlek som symboliserar 

sjuksköterskans förutsättningar i omvårdnadssituationen. Den leder till nästa som är ansa, 

leka, lära som handlar om människans handlingar. I den tredje triangeln är hörnstenarna 

välbefinnande, sundhet, friskhet som är resultatet av vårdandet för patienten. Det som 

genomsyrar Katie Erikssons teori är Tro, Hopp och Kärlek som beskrivs som centrala begrepp 

och är viktiga för människans existens och att vara, men även för livsviljan (Eriksson 1987a, 

b).  

I dagens cancervård botas många olika sorters cancer men fortfarande kan inte alla botas. 

Detta ställer större krav på sjuksköterskan som arbetar med dessa patienter och deras 

närstående då det kan vara svårt att förstå att bot inte längre är möjligt. Vad det gäller 

kommunikation ställs stora krav på att kunna förmedla information om sjukdomstillståndet, 

men det krävs även att sjuksköterskan inte tar ifrån patienten och närstående hoppet som de 

har om bot. Men det krävs ändå ärlighet och tydlighet när sjukdomen går över från att ha varit 

kurativ till att bli palliativ så att de finns möjlighet att få vara med och bestämma och var och 

hur vården skall fortsätta. Sjuksköterskan ska kunna ge information om var och hur vården 

kan bedrivas. Det krävs både lyhördhet och utbildning för att möjliggöra en god omvårdnad 

och möjlighet till en god död i den palliativa vården.  
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