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Sammanfattning 

Bakgrund: Målet med palliativ vård är att lindra patientens lidande, där är 

kommunikation samt relation en av de fyra hörnstenarna. Sjuksköterskans 

kommunikation är yrkesrelaterad och av stödjande karaktär, där respekt, tillit och 

trygghet är viktigt. 

Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att kommunicera med patienter i 

livets slutskede samt att beskriva de ingående studiernas undersökningsgrupper.  

Metod: En beskrivande litteraturstudie som baserades på tretton artiklar med kvalitativ 

ansats. De söktes fram via databaserna Cinahl och PubMed/MEDLINE samt genom 

manuell sökning.  

Resultat: Sjuksköterskans kommunikation är essentiellt i vårdandet av patienter i livets 

slutskede. Förutsättningar för det goda empatiska samtalet var sjuksköterskans roll som 

aktiv lyssnare och dennes förmåga till att vara medmänsklig, ärlig samt empatisk. 

Yrkeserfarenhet ansågs gynna kommunikationen och oerfarenhet försvårade den. 

Kommunikationen mellan sjuksköterska och patient kunde väcka svårhanterade känslor 

hos sjuksköterskan, exempelvis frustration. Påverkbara faktorer var tid, prioriteringar 

och miljöaspekter samt icke-verbal kommunikation. Ytterligare påverkbara faktorer 

avseende kommunikation var religiösa övertygelser samt kulturella skillnader och 

normer. Samtliga artiklar beskrev och presenterade deltagarnas arbetsplats. Deltagarna i 

fyra av tretton studier arbetade med palliativ vård. Alla studier beskrev i vilket land 

studierna genomfördes och fyra av tretton studier genomfördes i Norden. Fyra studier 

presenterade inte yrkeserfarenhet eller ålder.  

Slutsats: Sjuksköterskor har olika erfarenheter av att kommunicera med patienter i 

livets slutskede och kommunikation är central i omvårdnaden. Kommunikation bör 

därför utgöra en större del i sjuksköterskeutbildningen, för att nyexaminerade 

sjuksköterskor ska känna sig väl förberedda inför yrket.   
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Abstract 

Background: The aim of palliative care is to relieve the suffering of the patient, where 

communication and relationship constitutes one of the four cornerstones. The nurses' 

communication is professional and supportive, where respect, trust and a feeling of 

security are essential.  

Aim: To describe nurses' experiences of communicating with patients at the end of life 

and describing the characteristics of the study participants in the reviewed studies.  

Method: A descriptive literature study, which was based on thirteen articles with a 

qualitative approach. The articles were found in the databases Cinahl and 

PubMed/MEDLINE and through manual search.  

Results: Nurses' way of communication is essential in the care of patients at the end of 

life. Prerequisites for a good emphatic communication are the nurses' role as an active 

listener and to have the ability to be compassionate, honest and empathic. Professional 

experience was considered beneficial to communication, since inexperience often seem 

to hampered it. The communication between the nurse and the patient could raise 

emotional reactions which were difficult to handle for the nurse, such as frustration. 

Factors that influenced communication was time, priorities and environmental aspects 

as well as the non-verbal communcation, religious beliefs and cultural differences and 

norms. All articles presented the participants workplace. Participants in four out of 

thirteen studies worked with palliative care. All studies presented the country in which 

they were made and four studies where made in Scandinavia. Four articles didn't present 

work experience nor age.  

Conclusions: Nurses' have different experiences of communicating with patients at the 

end of life and the communication is a central part of nursing care. Communication 

should be a major part of nursing education, because newly graduated nurses should 

feel well prepared for the nursing profession.  
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1. INTRODUKTION  

1.1 Palliativ vård 

Palliativ vård är enligt World Health Organization (WHO) grundat i att förbättra 

livskvalitén hos patienter som befinner sig i livets slutskede samt för den drabbades 

familj och närstående. Den palliativa vården handlar om att förebygga och lindra 

lidande. Lidandet kan innefatta fyra dimensioner: fysisk-, psykisk-, social- och 

existentiell smärta. Inom den palliativa vården finns det fyra hörnstenar. De är 

symtomlindring, närståendestöd, teamarbete samt kommunikation och relation. 

Sjuksköterskor som arbetar med patienter i livets slutskede bör vara medvetna om de 

enskilda dimensionerna, hur de interagerar med varandra samt se en helhet för att kunna 

förbättra patientens och hens närståendes livskvalitet. I omvårdnadsarbetet avseende de 

fyra dimensionerna behövs den palliativa vårdens fyra hörnstenar (Strang 2012). Den 

palliativa vården kan ses som en process, där sjuksköterskan arbetar tillsammans med 

patient och närstående. Sjuksköterskor som är verksamma inom den palliativa vården 

ska arbeta för att lindra lidande och hjälpa patienten till att uppnå ett holistiskt 

välmående samt stärka patientens individuella livskvalitet. Ett bra samarbete och 

gemenskap mellan sjuksköterska, patient och närstående kan skapa en trygghet i 

omvårdnaden och därmed förbättra relationen mellan tidigare nämnda parter (Paylish & 

Ceronsky 2009; Karlsson & Sandén 2007; Socialstyrelsen 2013). I Mahon & McAuleys' 

(2010) studie beskrev sjuksköterskor att palliativ vård innebär symtomlindring och att 

kurativ behandling har avslutats samt att vårdformen är steget innan hospice. De ansåg 

även att palliativ vård ska erbjudas till alla patienter med cancer eller annan kronisk 

sjukdom, när det inte fanns någon effektiv behandling kvar. Enligt sjuksköterskorna 

skulle beslutsfattande avseende palliativ vård ske mellan patient, närstående och läkare 

(Mahon & McAuley 2010). Majoriteten av alla som vårdas inom den palliativa vården 

är de som drabbats av cancer, men palliativ vård ges även till de som drabbats av andra 

livshotande sjukdomar, exempelvis kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), 

amyotrofisk lateral skleros (ALS) eller hjärtsvikt (Socialstyrelsen 2013; Strang 2012).  

1.2 Sjuksköterskans olika funktioner   

Sjuksköterskan har fyra grundläggande ansvarsområden. De är att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande. Hen ska även erbjuda vård till 

patienten, närstående och människor i allmänhet (Svensk sjuksköterskeförening 2007). 

Yrkesrollen inom den palliativa vården fyller många olika funktioner. Arbetet handlar 
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till stor del om att skapa en trygg relation med patienten. För att skapa en trygg relation 

är det viktigt med förtroende, bekräftelse och att sjuksköterskan anpassar sig till 

patienten. En stöttande funktion är något som sjuksköterskan bör eftersträva, vilket 

handlar om att vara närvarande och stödja både patient samt hens närstående. 

Ytterligare funktioner i den stödjande rollen är sjuksköterskans kommunikativa 

förmåga, kunskap och sunda förnuft. Det handlar om att sjuksköterskan ska veta när hen 

ska tala, vara tyst alternativt hänvisa till någon annan. Samtalen mellan sjuksköterska, 

patient eller dennes närstående kan röra de fyra dimensionerna: fysisk-, psykisk-, social- 

och existentiell smärta. I kommunikationen är det därför viktigt att sjuksköterskan vet 

var hens styrkor och svagheter ligger (Friedrichsen 2012). I Chapple, Ziebland & Mc 

Pherson (2006) studie värderade patienter sjuksköterskans stödjande funktion och arbete 

högt. Patienterna inom den palliativa vården betonade bland annat att det är 

betydelsefullt med sjuksköterskans praktiska råd och information om sjukdomen och 

dess symtom (Chapple, Ziebland & Mc Pherson 2006).   

1.3 Brytpunktsamtal i den palliativa vården  

När livsförlängande behandlingar inte längre är effektiva eller ger allvarliga symtom 

som patienten tar skada eller lider av, sker så kallade brytpunktsamtal. Ett 

brytpunktsamtal innebär att patienten, i samråd med närstående och sjukvårdspersonal, 

tar ett ställningstagande om den pågående livsförlängande behandlingen. Det som sker 

efter samtalet, är att vården övergår till palliativ vård (Socialstyrelsen 2013). 

Det första brytpunktsamtalet sker när patienten informeras att hen har en progressiv och 

obotlig sjukdom eller skada. Målet blir då att se om den livsförlängande behandlingen 

passar patienten utifrån hens perspektiv och situation. Insatser och vårdåtgärder utförs 

för att öka och stärka patientens livskvalitet. Detta benämns som den palliativa vårdens 

tidiga fas och längden på fasen varierar från individ till individ. Ytterligare ett 

brytpunktsamtal sker när patienten inte längre klarar sig själv, i och med att sjukdomen 

framskrider. Efter brytpunktsamtalet går patienten in i den sena fasen, när döden är 

oundviklig och målet med den behandling som ges är att lindra hens lidande 

(Socialstyrelsen 2013; Lindqvist & Rasmussen 2009). 

1.4 Definition av begreppet livets slutskede  

Livets slutskede kan definieras att döden är oundviklig inom en snar framtid. Det 

huvudsakliga målet med omvårdnaden är lindrande och inte längre livsförlängande. 

Patienten är därmed inte längre i den tidiga palliativa fasen, utan övergår till den sena 
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fasen. Ställningstagandet görs genom ett brytpunktsamtal mellan patient, närstående och 

vårdpersonal (Socialstyrelsen 2011). 

1.5 Definition av begreppet patient 

Definitionen av begreppet patient är en "person som erhåller eller är registrerad för att 

erhålla hälso- och sjukvård" (Socialstyrelsen 2007). I föreliggande litteraturstudie är 

patient den term som används för den döende individen.  

1.6 Symtombehandling inom den palliativa vården 

Den palliativa vården i livets slutskede innebär, enligt WHO, att alla individer ska 

behandlas oavsett diagnos och ålder. Behandlingarna och insatserna ser olika ut 

beroende på individens ålder, sjukdom eller skada, eftersom varje individ är unik med 

varierande behov (Socialstyrelsen 2013). I den sena fasen ges behandling enbart i 

lindrande syfte. Det kan handla om smärtlindring med bland annat paracetamol och 

morfin. Kompletterande alternativ kan vara palliativ strål- och cytostatikabehandling vid 

svårare cancerrelaterad smärta. Vid inflammatorisk smärta, illamående, trötthet och 

klåda har läkemedlet kortison god effekt. Vid andra sjukdomar, exempelvis KOL och 

hjärtsvikt, kan slemlösande läkemedel och inhalationer av furosemid övervägas som 

behandling. Vid infektioner i luftvägarna kan antibiotika ges i syftet att lindra andnöden 

(Fürst 2012; Strang 2012). Ytterligare en form av symtombehandling inom den 

palliativa vården är samtalsstöd. Samtalsstödet och en god kommunikation med 

patienten kan bland annat resultera i en minskad oro (Strang 2012).  

1.7 Kommunikation i en vårdkontext 

En av de fyra hörnstenarna inom palliativ vård är begreppen kommunikation och 

relation (Strang 2012). Kommunikation kan definieras som ett utbyte av meningsfulla 

tecken mellan två eller flera personer. Det kan även innebära att göra något gemensamt 

eller göra en annan individ delaktig. Kommunikation är viktigt, eftersom ingen vård 

fungerar utan den. Sjuksköterskans kommunikation är yrkesrelaterad och uttrycks som 

professionell kommunikation, på grund av att de individer som hen kommunicerar med 

behöver eller söker stöd eller vård. En viktig del i den vårdyrkesrelaterade 

kommunikationen är att vara ett stöd för patienten. Ytterligare viktiga aspekter i de 

stödjande samtalen är att de ska vara patientinriktade, bygga på respekt, att lyssna, 

öppenhet samt tillit och trygghet (Eide & Eide 2009). Den bästa kommunikationen 

mellan sjuksköterska och patient är den individuellt anpassade, där sjuksköterskan ser 
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varje patient och situation som unik (Milton da Silva & Henricson 2013). Patienter med 

obotlig cancer betonade ofta att optimal kommunikation rörande deras tillstånd, prognos 

och frågor rörande livets slut, förutsatte att både patienten själv och vårdpersonalen var 

väl förberedd inför samtalet. De ansåg även att tilliten till vårdpersonalen var viktig och 

att de vill bli sedda som en individ med individuella behov (Walczak et al. 2013).  

Enligt Nationalencyklopedin (2016a) är definitionen av begreppet icke-verbal 

kommunikation kommunikativa signaler som inte förmedlas genom exempelvis tal eller 

i skrift (Nationalencyklopedin 2016a). En icke-verbal kommunikation kan vara en 

individs kroppsspråk, hens ögonkontakt eller ansiktsuttryck (Eide & Eide 2009). 

Kroppsspråket visar vad en människa tänker eller känner, utan att hen behöver använda 

ord (Nationalencyklopedin 2016b).  

1.8 Teoretisk referensram: Människa-människa-förhållande 

Enligt Eide & Eide (2006) är betydelsen av personlig kommunikation mellan 

sjuksköterska och patient är något som omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee betonar 

i sin teori om männika-människa-förhållande. Teorin beskriver att de båda parterna ska 

ses som två unika individer. Sjuksköterskan bör bekräfta att patienten är en unik individ 

och skapar på så sätt en god relation till denne. I och med detta kan sjuksköterskan möta 

patientens samt hens närståendes behov i omvårdnaden. Därmed kan sjuksköterskan 

minimera lidande samt hjälpa patienten att en finna mening i situationen. 

Kommunikationen mellan sjuksköterska och patient är en ömsesidig och komplicerad 

process, där empati och sympati utgör två centrala faser. Sjuksköterskan bör därför ha 

en förmåga att kunna tolka patientens verbala- och icke-verbala kommunikation. 

Kommunikationen mellan de två parterna är viktig, för att kunna etablera en god 

relation och därmed förbättra omvårdnaden (Eide & Eide 2009). När sjuksköterskor 

vårdar patienter i livets slutskede är det viktigt med tydlig, medmänsklig och gemensam 

kommunikation på grund av situationen patienten befinner sig i. Teorin om människa-

människa-förhållandet som Travelbee beskriver är därför applicerbar i sjuksköterskans 

kommunikation med patienter i livets slutskede, eftersom teorin betonar vikten av 

kommunikation och relation mellan sjuksköterska och patient. Om sjuksköterskan 

bekräftar att patienten är en unik individ och skapar en god relation till denna, kan 

sjuksköterskan möta patientens behov i omvårdnaden.  
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1.9 Problemformulering 

Den palliativa vården innefattar symtomlindring, närståendestöd, teamarbete samt 

kommunikation och relation. Kommunikationen mellan sjuksköterska och patient är 

nödvändig och är en stor del av sjuksköterskans dagliga arbete oavsett arbetsplats. Inom 

den palliativa vården är kommunikation viktig och av stor betydelse för patientens 

delaktighet och välbefinnande. Det är därför viktigt att sjuksköterskan känner sig trygg 

och väl förberedd inför samtalet med patienter som vill, känner och behöver diskutera 

sin situation. Få litteraturstudier beskriver sjuksköterskans erfarenheter kring detta. Det 

är därför av stor vikt att sammanställa vilka erfarenheter sjuksköterskor har av att 

kommunicera med patienter i livets slutskede.  

1.10 Syfte och frågeställningar 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att kommunicera med patienter i 

livets slutskede samt att beskriva de ingående studiernas undersökningsgrupper.  

1. Vilka erfarenheter har sjuksköterskor av att kommunicera med patienter i livets 

slutskede? 

2. Vilka är undersökningsgrupperna i de ingående studierna?  

2. METOD 

2.1 Design 

Examensarbetet är en beskrivande litteraturstudie (Polit & Beck 2012). 

2.2 Databaser 

De databaser som använts för artikelsökningar är Cinahl och PubMed/MEDLINE, som 

enligt Polit & Beck (2012) täcker upp omvårdnadsorienterade artiklar (Polit & Beck 

2012).  

2.3 Sökord, sökstrategier och urvalskriterier 

De sökorden som användes i Cinahl var nurs* (sjuksköterska/omvårdnad), 

communication (kommunikation), palliative (palliativ), end of life (livets slut) och 

experience (erfarenhet). I PubMed/MEDLINE användes sökorden nurs*, 

communication och palliative.  

Sökningarna gjordes i fritext i båda databaserna och via Högskolan i Gävles 

biblioteksresurser. För att undersöka hur mycket material som fanns tillgänglig inom 

området, användes till en början ett sökord i taget. Sedan kombinerades sökorden och 
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den booleska söktermen AND (och) utnyttjades i det syfte att begränsa samtliga 

sökningar. Trunkering (*) användes på söktermen nurs*, eftersom det täcker upp fler 

begrepp, exempelvis kan nurs* ge sökträffar på både nurse (sjuksköterska) och nursing 

(omvårdnad) (Polit & Beck 2012). En artikel valdes även ut genom manuell sökning 

från en annan artikels referenslista (Willman, Stoltz & Bahtsevani 2006). Utfallet av 

databassökningarna presenteras nedan, i tabell 1.  

I Cinahl användes begränsningarna "Find all my search terms", "Linked full text", "Peer 

reviewd", publicerade mellan åren 2005 och 2016, "References available", "Abstract 

available", "English language", "Human" och "Age group: All adult". I 

PubMed/MEDLINE användes begränsningarna "Abstract", publicerade mellan åren 

2005 och 2016, tillgängliga via Högskolan i Gävle, "Humans", "English" och "Adult 

+19 years". Årsbegränsningarna gjordes i syftet att granska aktuell forskning. Artiklarna 

skulle även finnas fritt i full text via Högskolan i Gävles biblioteksresurser och därmed 

vara kostnadsfria. Inklusionskriterier var att studierna skulle vara av en kvalitativ ansats 

samt svara på examensarbetes syfte och frågeställningar. Exklusionskriterier var studier 

som inte uppfyllde inklusionskriterierna och som enbart fokuserade på andra 

professioners erfarenheter. Ingen exkludering gjordes avseende sjuksköterskor med 

eventuell specialistutbildning.  Ett annat exklusionskriterium var studier som berörde 

barn i livets slutskede. De uteslöts eftersom författarna anser att det är ett för känsligt 

ämne och område. Ytterligare ett exklusionskriterium var artiklar som var systematiska 

litteraturstudier.  
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2.4 Utfall av databassökningar 

Tabell 1. Presentation av utfall av databassökningar  

Databas Söktermer Antal träffar Lästa 

abstract  

Valda källor 

(exl.dubletter)  

Cinahl Nurs* 12,919   

Cinahl Communication 3204   

Cinahl Palliative 584   

Cinahl End of life 755   

Cinahl Experience 10,207   

Cinahl Nurs* AND 

Communication AND 

Palliative 

70 16 3 

Cinahl Nurs* AND End of life 

AND Experience 

165 11 4 

PubMed Nurs* 53,483   

PubMed Communication 59,504   

PubMed Palliative 9,511   

PubMed Nurs* AND 

communication AND 

palliative 

303 21 5 

Manuella 

sökningar i 

relevanta 

artiklars 

referenslistor 

Den manuella sökningen 

skedde utifrån 

examensarbetes syfte och 

frågeställningar 

  1 

Totalt   48 13 

 

2.5 Urvalsprocess 

Samtliga titlar som framkom vid sökningarna där sökorden kombinerades lästes 

gemensamt. De titlar som inte ansågs svara på syftet, frågeställningarna eller vald 

urvalsgrupp samt dubbletter exkluderades. Sedan lästes artiklarnas abstract, för att se 

om studierna svarade på examensarbetes syfte, frågeställningar och inklusionskriterier. 

Därefter uteslöts de artiklar som inte fanns tillgängliga i full text och där det framkom 

att studierna hade fel ansats samt inte svarade på syfte och frågeställningar. Tolv artiklar 

valdes ut genom sökningarna och en artikel tillkom genom manuell sökning. 

Urvalsprocessen presenteras nedan i figur 1.  
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Figur 1. Visar urvalsprocessen vid litteratursökningen  

 

 

2.6 Dataanalys 

De utvalda artiklarna lästes av båda författarna oberoende av varandra. De studier som 

svarade på examensarbetes syfte och frågeställningar skrevs ut och författarna 

färgkodade artiklarna enskilt i olika färger beroende på frågeställningarna. Vidare 

kompletterades färgkodningen genom att byta artiklar med varandra. Detta gjordes för 

att säkerställa att inget viktigt resultat missades eller blivit feltolkat. Efter 

färgkodningen organiserades den data som framkommit i artikelöversikter. Både 

färgkodning och matriser är två bra hjälpmedel i genomförandet av litteraturstudier 

(Polit & Beck 2012). Artiklarnas författare, årtal, land, titel, design/ansats, 

undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod och dataanalysmetod samt syfte och resultat 

presenteras i tabell 3 respektive 4 i bilaga 1 och 2. Fokus i litteraturstudier är att finna 

teman och en temaanalys går ut på att hitta de mest relevanta mönster, likheter samt 

skillnader (Polit & Beck 2012). Utifrån färgkodning, matriser och artikelöversikter 

söktes teman i samtliga ingående artiklar gemensamt, vilket skrevs i marginalerna i 

artiklarna. De teman som framkom diskuterades sinsemellan författarna, 

sammanställdes och presenteras i examensarbetes resultatdel med hjälp av rubriker, 

underrubriker och kategorier.  

538 lästa titlar

48 lästa abstract 

23 artiklar öppnades i full text

12 artiklar valdes ut

Totalt 13 artiklar inkluderades 
i föreliggande litteraturstudie 

490 titlar svarade ej på 

syfte, frågeställningar, 

urvalsgrupp eller var 

dubbletter 

25 abstract var ej relevanta 

för syfte, frågeställningar 

och inklusionskriterier 

11 artiklar fanns ej fritt i 

full text, hade inte rätt 

ansats eller svarade ej på 

syfte och frågeställningar 

1 artikel tillkom via 

manuell sökning 
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2.7 Forskningsetiska överväganden 

Inom forskning förekommer det vetenskaplig oredlighet, vilket innebär fusk och 

oärlighet inom forskningsverksamheten. Vetenskaplig oredlighet kan definieras som 

fabrikation, förfalskning och plagiering. Förfalskning innebär bland annat att forskaren 

enbart presenterar den data som stödjer hens uppfattning om problemet och därmed 

utesluter relevant data. Plagiering betyder att författarna kopierar någon annans idéer 

eller resultat utan att referera korrekt (Polit & Beck 2012). I föreliggande examensarbete 

har de inkluderade studierna granskats objektivt och författarna har ej plagierat data 

samt utgått ifrån riktlinjer gällande korrekt referenshantering. Inga studier eller resultat 

har exkluderats efter författarnas eget tycke eller uppfattningar.  

3. RESULTAT  

Litteraturstudiens resultat presenteras nedan med hjälp utav huvudrubriker, 

underrubriker samt kategorier, dessa presenteras nedan i tabell 2.  

Tabell 2. Presentation av huvudrubriker, underrubriker och kategorier 

 

Sjuksköterskors erfarenheter av att kommunicera med patienter i livets slutskede 

 

 

Förutsättningar för det goda empatiska 

samtalet: 

 

 

Påverkbara faktorer: 

- Yrkeserfarenhet gynnar 

kommunikationen 

- Kommunikation som väcker 

känslor 

- Miljö som påverkbar faktor 

- Icke-verbal kommunikation och 

språkförbistringar 

- Religiösa övertygelser 

- Synen på döden - kulturella 

skillnader och normer 

 

 

Beskrivning av de ingåendeartiklarnas undersökningsgrupper 

 

Arbetsplats 

 

Yrkeserfarenhet 

 

Ålder 

 

Land och 

geografiskspridning 
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3.1 Sjuksköterskornas erfarenheter av att kommunicera med patienter i livets 

slutskede 

3.1.1 Förutsättningar för det goda empatiska samtalet  

Sjuksköterskorna beskrev att kommunikation var en stor del i vårdandet av patienter 

inom den palliativa vården och de beskrev att sin roll som aktiv lyssnare gynnade 

denna. Genom den kunde sjuksköterskan få vetskap om vad patienten redan vet, vilket 

stöd som fanns, vad hen förstod samt vad patienten ville göra med den tid som återstod 

av livet (Clarke & Ross 2006; Keall, Clayton & Butow 2014; Rivolata, Rivolata, 

Garrino & Di Giulio 2014).  

Sjuksköterskorna beskrev att deras förmåga till att vara medmänsklig, flexibel och ärlig 

kunde främja till en god och öppen kommunikation. Ärlighet och att tala sanning 

beskrevs av vissa sjuksköterskor som ett måste, medan andra ansåg att de kunde 

undanhålla antingen hela sanningen eller delar av den för att skydda patienten från 

lidande (Keall, Clayton & Butow 2014; Andreassen Devik, Enmarker & Hellzen 2013; 

Strang, Henoch, Danielson, Browall & Melin Johansson 2014; Rivolata et al. 2014; 

Zheng, Gou, Dong & Glynn Owens 2015). Relationen till patienten beskrevs som 

betydelsefull och en förutsättning för ett gott samtal. En bra relation mellan 

sjuksköterska och patient underlättade för att ett gott samtal på en djupare nivå kunde ta 

plats. Detta i sin tur kunde enligt sjuksköterskorna leda till att patienten blev mer 

medveten och accepterande avseende sin sjukdom och den svåra situationen hen befann 

sig i (Keall, Clayton & Butow 2014; Rivolata et al. 2014; Zheng et al. 2015).  

Sjuksköterskornas förmåga till att vara närvarande, empatisk och bekräftande visade sig 

vara viktiga egenskaper som gjorde det lättare för sjuksköterskan att hjälpa patienten att 

finna egna svar på existentiella frågor. Sjuksköterskorna beskrev att de ofta behövde 

känna in om patienten ville samtala. Det blev därför viktigt att samarbeta med patienten 

och ställa frågor som öppnar upp i samtalet. Några exempel på sådana frågor som 

sjuksköterskorna ställde var; vad besvärar dig mest? och har du något hopp, drömmar 

och önskningar just nu?. Sjuksköterskorna trodde att många psykiska problem misstogs 

för fysiska symtom. Genom att låta patienten tala och lyssna på det hen berättade, kunde 

oron minska och därmed också exempelvis behovet av opiater (Keall, Clayton & Butow 

2014; Strang et al. 2014; Wallerstedt & Andershed, 2007).   
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Yrkeserfarenhet gynnar kommunikationen  

Sjuksköterskorna beskrev att yrkeserfarenhet och kunskap av att arbeta med patienter 

inom den palliativa vården påverkade kommunikationen. Ju mer erfarenhet 

sjuksköterskan hade, desto bättre blev kommunikationen och hen blev mer bekväm i 

samtalen med patienterna om existentiella frågor, döende och döden (Strang et al. 2014; 

Clarke & Ross 2006; Keall, Clayton & Butow 2014; Wallerstedt & Andershed 2007). 

Längre yrkeserfarenhet gav en bättre inblick i patientens liv, vilket resulterade i att 

sjuksköterskan lärde sig vilket språk som skulle användas (Wallerstedt & Andershed 

2007). Yrkeserfarenheten gav även ett ökat självförtroende, vilket gynnade 

kommunikationen (Keall, Clayton & Butow 2014). Med erfarenhet kunde 

sjuksköterskorna lära sig att se tecken på när och om en patient ville ha ett djupare 

samtal (Clarke & Ross 2006; Strang et al. 2014; Keall, Clayton & Butow 2014). 

Oerfarenhet av att arbeta inom den palliativa vården, och därmed kommunicera med 

döende patienter, beskrevs påverka kommunikationen negativt. Dessa sjuksköterskor 

beskrev att de upplevde en stor frustration, eftersom de inte visste hur eller vad de 

skulle tala med patienten om alternativt att de kände sig obekväma med att samtala på 

en djupare nivå. De hade även svårt att lyssna på patienten om samtalen berörde döden 

och sorg. Sjuksköterskan kunde då applicera patientens känslor, exempelvis hopplöshet, 

på sig själv och känna sig tom och utmattad, vilket gjorde det svårt att stödja patienten 

och möta hens behov. Sjuksköterskorna kunde utveckla strategier för att undvika dessa 

samtal, exempelvis genom att utföra andra omvårdnadsåtgärder, istället för att prioritera 

samtalen (Strang et al. 2014; Clarke & Ross 2006; Tay, Ang & Hegney 2012). 

Bristande erfarenhet av att arbeta med patienter inom den palliativa vården samt 

uteblivet stöd och kunskap från mer erfarna kollegor, beskrevs som en anledning till att 

kommunikationen upplevdes som svår för de oerfarna sjuksköterskorna (Zheng et al. 

2015; Strang et al. 2014). I kontrast till detta beskrev mer erfarna sjuksköterskor inom 

den palliativa vården att det inte behövs några speciella färdigheter gällande att 

kommunicera om frågor rörande livets slut med patienterna (Clarke & Ross 2006).  

Kommunikation som väcker känslor 

Sjuksköterskorna som arbetade inom den palliativa vården beskrev att de kunde uppleva 

frustration, rädsla och sorg. Det som väckte dessa känslor var när patienten uttryckte att 

hen inte längre orkade hantera sin situation eller var otrevlig, falsk och agiterad. En risk 

var då att identifiera sig med patienten och hens känslor, eftersom det kunde skapa 
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förbjudna känslor. Förbjudna känslor beskrevs vara exempelvis ilska och oro alternativt 

tankar att det kunde ha varit sjuksköterskan själv som var svårt sjuk och döende. 

Sjuksköterskorna ansåg att orsaken var närheten som hade byggts upp successivt 

tillsammans med patienten, då patientens problem blev sjuksköterskans (Wallerstedt & 

Andershed 2007; Strang et al. 2014).  

Sjuksköterskorna beskrev att kommunikationen försvårades om patienten var 

nydiagnostiserad. De upplevde att dessa patienter förnekade situationen samt var 

sorgsna och tystlåtna. Kommunikationssvårigheter kunde även upplevas när 

sjuksköterskorna inte blev bemötta med respekt av patienterna. De ansåg att patienterna 

inte såg dem som professionell vårdpersonal, nedvärderade deras yrke och respekterade 

inte sjuksköterskornas höga arbetsbelastning. Sjuksköterskorna beskrev denna 

patientgrupp som svår och krävande, vilket påverkade deras kommunikation (Tay, Ang 

& Hegney 2012). 

3.1.2 Påverkbara faktorer  

Miljön som påverkbar faktor  

Tid, prioriteringar och möjlighet till avskildhet beskrev sjuksköterskorna som viktiga 

faktorer som påverkade kommunikationen (Lenherr, Meyer Zehnder, Kressig & Reiter 

Theil 2012; Clarke & Ross 2006; Tay, Ang & Hegney 2012; Strang et al. 2014; 

Wallerstedt & Andershed 2007; Keall, Clayton & Butow 2014). Tidsbrist och bristande 

möjligheter till att kunna tala ostört med patienten, beskrevs som två hindrande faktorer 

för att kunna föra djupare samtal. Detta resulterade i att sjuksköterskorna varken kunde 

lyssna eller tala med patienten på önskat vis, men de var medvetna om att samtalen var 

en viktig del i vårdandet (Lenherr et al. 2012; Clarke & Ross 2006; Keall, Clayton & 

Butow 2014). För att skapa mer tid för samtal med patienterna underströks konsten att 

kunna omprioritera sina arbetsuppgifter, vilket dock kunde vara svårt (Clark & Ross 

2006; Tay, Ang & Hegney 2012; Strang et al. 2014; Wallerstedt & Andershed 2007; 

Keall, Clayton & Butow 2014). En annan strategi som användes för att främja till god 

kommunikation, var att sjuksköterskan anpassade sig och utnyttjade miljön, exempelvis 

patientens hem. Om sjuksköterskan gjorde detta, kunde djupa konversationer infalla sig 

mer naturligt (Keall, Clayton & Butow 2014; Clarke & Ross 2006; Andreassen Devik, 

Enmarker & Hellzen 2013). 
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Icke-verbal kommunikation och språkförbistringar  

Sjuksköterskorna belyste att den icke-verbala kommunikationen var viktig. Den 

beskrevs vara ett bra verktyg för att ge en god omvårdnad till patienten, samtidigt som 

det fanns flera orsaker till att kommunikationsformen upplevdes som svår och 

problematisk (Fridh, Forsberg & Bergbom 2009; Zheng et al. 2015; Keall, Clayton & 

Butow 2014; Strang et al. 2014; Tay, Ang & Hegney 2012; McMillen 2008, Valiee, 

Negarandeh & Nayeri 2012; Efstathiou & Walker 2014).  

När kurativ behandling hade avslutats och patienten blev medvetandesänkt eller 

medvetslös, beskrev sjuksköterskorna att det var viktigt att fortsätta att tala med och 

röra vid patienten (Fridh, Forsberg & Bergbom 2009). I en studie ansåg sjuksköterskor 

att kommunikationen skulle vara minimal under omvårdnadsarbete, trots medvetenheten 

om att tystnaden försämrade vården (Efstathiou & Walker 2014). Omvårdnadsarbetet 

upplevdes som tyngre när en patient hade blivit så dålig att hen inte längre orkade eller 

kunde uttrycka sina känslor. Genom sjuksköterskans kroppsspråk och ansiktsuttryck 

kunde de bevara patientens värdighet ända fram till döden. När kommunikationen blev 

enkelriktad, i och med att patienten blev medvetandesänkt eller medvetslös, kände 

sjuksköterskorna ett ansvar för att stå upp för och representera patienten som dennes 

språkrör (McMillen 2008; Valiee, Negarandeh & Nayeri 2012; Zheng et al. 2015).  

Sjuksköterskorna beskrev att en icke-verbal kommunikation innebar att hen borde vara 

medveten om både sitt eget och patientens icke-verbala uttryck. Medvetenheten kunde 

ske genom tolkningar av sitt eget och patientens kroppsspråk och tal, exempelvis sättet 

att sitta, ansiktsuttryck, tonläge eller hur konstpauser utnyttjades (Keall, Clayton & 

Butow 2014). De beskrev att en ordlös kommunikation blev aktuell när en patient 

varken kunde eller ville uttrycka sina känslor eller om det var svårt att komma nära 

patienten. Ord ansågs inte alltid vara nödvändigt, utan tystnaden kunde skapa ett lugn 

hos både patient och sjuksköterska (Strang et al. 2014; Keall, Clayton & Butow 2014). 

Sjuksköterskans kroppsspråk och andra tecken kunde avslöja huruvida hen klarade av 

den icke-verbala kommunikationen eller ej. Andra orsaker till att den inte fungerade 

optimalt var tålamod och tid (Strang et al. 2014).  

Sjuksköterskorna beskrev att en anledning till att kommunikationen inte optimerades i 

sin helhet, både verbalt och icke-verbalt, grundades i bland annat språkförbistringar 

(Strang et al. 2014; Keall, Clayton & Butow 2014; Tay, Ang & Hegney 2012). Detta är 

något som kunde upplevas i mångkulturella länder- och samhällen. Utbildade 
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sjuksköterskor från andra länder än Singapore, där studien gjordes, beskrev att det var 

problematiskt när de inte kunde de lokala språk som talades. Det resulterade i 

kommunikationssvårigheter, då varken patient eller sjuksköterska kunde göra sig 

förstådda, bortsett från enklare fraser. Språkbarriären gjorde alltså att djupare samtal om 

psykiska och emotionella problem inte kunde föras (Tay, Ang & Hegney 2012). 

Religiösa övertygelser 

Olika religiösa övertygelser påverkade sjuksköterskornas kommunikation till patienter 

inom den palliativa vården (Tay, Ang & Hegney 2012; Keall, Clayton & Butow 2014). 

Religiösa övertygelser kunde påverka sjuksköterskans kommunikation positivt och 

negativt. I en studie beskrev sjuksköterskor att det var lättare att kommunicera med 

muslimska patienter, eftersom de var mer accepterade angående deras kommande död 

(Tay, Ang & Hegney 2012). Svårigheter upplevdes däremot när sjuksköterska och 

patient inte delade religion. Det fanns då en rädsla för att förolämpa patienten och en 

känsla av att inte kunna stödja dem på samma sätt. När sjuksköterskor och patienter 

delade tro, upplevde sjuksköterskorna sig mer bekväma i samtalen (Tay, Ang & Hegney 

2012; Keall, Clayton & Butow 2014).  

Synen på döden - kulturella skillnader och normer  

Enligt sjuksköterskorna påverkade kulturella skillnader och normer deras 

kommunikation med patienterna avseende döden och döendet. Skillnaderna innebar 

olika svårigheter och barriärer i samtalen. Detta resulterade i att samtal om döden oftast 

undveks, på grund utav att ämnet är tabubelagt. Kulturella skillnader kunde även 

medföra en rädsla för att förolämpa patienter från andra kulturer, vilket ledde till att 

sjuksköterskorna begränsade sin kommunikation med dessa patienter (Lenherr et al. 

2012; Tay, Ang & Hegney 2012; Zheng et al. 2015).  

I studierna av Tay, Ang & Hegney (2012) och Zheng et al. (2015) beskrev 

sjuksköterskorna att det var svårt att kommunicera med döende patienter på grund av att 

döden var tabubelagd. I Asien talade sällan sjuksköterskorna med patienten om döden 

och de negativa händelserna rörande patientens situation, eftersom det ansågs vara 

olycksbringande. Det resulterade i att vissa sjuksköterskor undanhöll information för 

patienten angående hens tillstånd. Sjuksköterskorna gjorde detta i tron om att de hjälpte 

patienten i sin kamp mot cancern. De beskrev att patienterna förmodligen skulle bli 

deprimerade, nedstämda och vilja begå självmord om de kände till sanningen. 

Sjuksköterskorna från Asien beskrev att enligt deras kultur är människor mer 
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reserverade med att uttrycka sina känslor. Det resulterade i kommunikationssvårigheter, 

där sjuksköterskan upplevde att patienten sa en sak, men kände något annat (Tay, Ang 

& Hegney 2012; Zheng et al. 2015).  

3.2 Beskrivning av de ingående studiernas undersökningsgrupper  

En beskrivning av de ingående studiernas undersökningsgrupper presenteras nedan och 

innefattar arbetsplats, yrkeserfarenhet som sjuksköterska och ålder. Även land och 

geografisk spridning presenteras. Detta presenteras med hjälp av underrubriker.  

3.2.1 Arbetsplats  

Sjuksköterskornas arbetsplatser varierade i de tretton ingående studierna. I en studie 

arbetade sjuksköterskorna inom hemvården, i öppenvården eller slutenvården 

(Wallerstedt &Andershed 2007). Fyra undersökningsgrupper arbetade på 

intensivvårdsavdelningar (Efstathiou & Walker 2014; Fridh, Forsberg & Bergbom 

2009; McMillen 2008; Valiee, Negarandeh & Nayeri 2012). Fem studiers 

undersökningsgrupper arbetade på sjukhus på olika vårdavdelningar (Clarke & Ross 

2006; Lenherr et al. 2012; Strang et al. 2014; Tay, Ang & Hegney 2012; Zheng et al. 

2015).  De resterande fyra undersökningsgrupperna arbetade inom den palliativa vården 

- på omvårdnadshem, hospice eller i hemvårdsteam (Andreassen Devik, Enmarker & 

Hellzen 2013; Rivolata et al. 2014; Keall, Clayton & Butow 2014; Strang et al. 2014) 

3.2.2 Yrkeserfarenhet  

I två av artiklarna presenterades deltagarnas yrkeserfarenhet, där medelvärdet varierade 

mellan 17,5-20 år (Andreassen Devik, Enmarker & Hellzen 2013; Fridh, Forsberg & 

Bergbom 2009). I en studie beskrevs det endast att deltagarna hade arbetat i över 2 år 

(Tay, Ang & Hegney 2012). I fem studier varierade yrkeserfarenheten mellan: 0,5-40 år, 

vilket ger en spridning på 39,5 år (Keall, Clayton & Butow 2014; McMillen 2008; 

Valiee, Negarandeh & Nayeri 2012; Wallerstedt & Andershed 2007; Zheng et al. 2015). 

En av studierna beskrev endast att sjuksköterskorna hade arbetat en acceptabel tid 

(Efstathiou & Walker 2014). I fyra av de ingående studierna presenterades inte 

deltagarnas yrkeserfarenhet (Clarke & Ross 2006; Lenherr et al. 2012; Rivolata et al. 

2014; Strang et al. 2014).  

3.2.3 Ålder 

Deltagarnas ålder i de ingående studierna varierade. I fyra artiklar framkom det endast 

ålder på deltagarna, som varierade mellan 21-65 år, vilket ger en spridning på 45 år 
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(Keall, Clayton & Butow 2014; Tay, Ang & Hegney 2012; Strang et al. 2014; 

Wallerstedt & Andershed 2007).  I en studie presenterades endast medelåldern som var 

33,5 år (Valiee, Negarandeh & Nayeri 2012).  I fyra av artiklarna presenterades både 

deltagarnas ålder och en medelålder. Det varierade mellan 23-63 år respektive 31,75-49 

år (Andreassen Devik, Enmarker & Hellzen 2013; Fridh, Forsberg & Bergbom 2009; 

Lenherr et al. 2012; Zheng et al. 2015). I fyra av artiklarna framkom ingen ålder på 

studiernas deltagare (Clarke & Ross 2006; Efstathiou & Walker 2014; McMillen 2008; 

Rivolata et al. 2014). 

3.2.4 Land och geografisk spridning 

Nio av de ingående artiklarna genomfördes i Europa. Fyra av dem genomfördes i 

Norden, en i Norge respektive tre i Sverige (Andreassen Devik, Enmarker & Hellzen 

2013; Fridh, Forsberg & Bergbom 2009; Strang et al. 2014; Wallerstedt & Andershed 

2007). Tre studier utfördes i Storbritannien (Clarke & Ross 2006; Efstathiou & Walker 

2014; McMillen 2008). En studie genomfördes i Schweiz och en i Italien (Lenherr et al. 

2012; Rivolata et al. 2014). Tre av de tretton studierna genomfördes i Asien länderna 

Iran, Kina och Singapore (Valiee, Negarandeh & Nayeri 2012; Zheng et al. 2015; Tay, 

Ang & Hegney 2012). En studie utfördes i Oceanien i Australien (Keall, Clayton & 

Butow 2014).  

4. DISKUSSION  

4.1 Huvudresultat 

Denna litteraturstudie visade att sjuksköterskans kommunikation är essentiell i 

vårdandet av patienter i livets slutskede. Förutsättningar för det goda empatiska samtalet 

var sjuksköterskans roll som aktiv lyssnare och förutsatte en förmåga till att vara 

medmänsklig, ärlig och empatisk. Yrkeserfarenhet ansågs gynna kommunikationen och 

oerfarenhet försvårade den. Kommunikationen mellan sjuksköterska och patient kunde 

väcka svårhanterade känslor hos sjuksköterskan, exempelvis frustration. Påverkbara 

faktorer var tid, prioriteringar och miljöaspekter samt den icke-verbala 

kommunikationen. Ytterligare påverkbara faktorer var religiösa övertygelser samt 

kulturella skillnader och normer. Samtliga artiklar beskrev och presenterade deltagarnas 

arbetsplats. Deltagarna i fyra av tretton studier arbetade med palliativ vård. Alla studier 

beskrev i vilket land studierna genomfördes och fyra av tretton studier genomfördes i 

Norden. Fyra studier presenterade inte yrkeserfarenhet eller ålder.  
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4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Sjuksköterskornas erfarenheter av att kommunicera med patienter i livets 

slutskede 

Denna litteraturstudie visade att sjuksköterskans roll som aktiv lyssnare samt att ha en 

förmåga till att vara medmänsklig, empatisk och ärlig var av stor vikt (Clarke & Ross 

2006; Keall, Clayton & Butow 2014; Rivolata et al. 2014; Andreassen Devik, Enmarker 

& Hellzen 2013; Strang et al. 2014; Zheng et al. 2015; Wallerstedt & Andershed 2007). 

En viktig aspekt i stödjande samtal är att de ska vara patientinriktade samt bygga på 

respekt, tillit och trygghet. Enligt Travelbee är ett stadium i kommunikationsprocessen 

sjuksköterskans förmåga till att vara empatisk. Det är viktigt för att hen ska kunna förstå 

patienten. Den empatiska egenskapen räcker dock inte till för en god omvårdnad. Det 

krävs också att sjuksköterskan är sympatisk. Sympatin innebär sjuksköterskans önskan 

om att stödja patienten och därmed lindra hens lidande (Eide & Eide 2009). Detta är en 

central del i den palliativa vården, eftersom det är en av den palliativa vårdens fyra 

hörnstenar (Strang 2012). Detta är förenligt med Milton da Silva & Henricson (2013) 

och Walczak et al. (2013) studier, som beskrev att den bästa kommunikationen är 

individuellt anpassad och att både patient och sjuksköterska bör vara väl förberedda 

inför djupare samtal (Milton da Silva & Henricson 2013; Walczak et al. 2013). Tidigare 

studier beskriver även att ett bra samarbete mellan sjuksköterska och patient är viktigt 

för att bägge parter ska känna sig trygga. Därmed kan sjuksköterskan lindra lidande 

samt stärka patientens livskvalitet och välmående (Paylish & Ceronsky 2009; Karlsson 

& Sandén 2007). Detta är något som överensstämmer med WHO:s' definition avseende 

palliativ vård, som beskriver vikten av ett gott samarbete mellan patient och 

sjuksköterska samt att vården ska förebygga och lindra lidande. Därmed kan patientens 

livskvalitet och välmående förbättras (Socialstyrelsen 2013).  

Yrkeserfarenhet påverkade kommunikationen, där erfarenhet beskrevs gynna 

kommunikationen och vice versa, där strategier kunde utvecklas för att undvika 

samtalen (Strang et al. 2014; Clarke & Ross 2006; Keall, Clayton & Butow 2014; 

Wallerstedt & Andershed 2007; Tay, Ang & Hegney 2012; Zheng et al. 2015). 

Sjuksköterskor inom den palliativa vården har en stödjande roll i sitt arbete, där den 

kommunikativa förmågan ingår. Det innebär att sjuksköterskan bör veta när hen ska 

tala, vara tyst eller hänvisa till någon annan (Friedrichsen 2012). Det är något som anses 

växa fram med yrkeserfarenhet. Travelbee beskriver i sin teori att sjuksköterskan alltid 

har mer att lära sig, eftersom färdigheter inom kommunikation är livslång process (Eide 
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& Eide 2009). En trygghet för oerfarna sjuksköterskor kan skapas genom att de blir 

stöttade samt lär av andra mer erfarna sjuksköterskor. Detta kan göra att djupa samtal 

med patienter i livets slutskede inte blir lika skrämmande. En bra och individuellt 

anpassad inskolning är därför av stor vikt, eftersom det ger förutsättningar för en bättre 

kommunikation med patienten. 

Känslor, bland annat frustration, kunde upplevas när patienten var otrevlig, falsk eller 

inte mötte sjuksköterskan med respekt. En risk var att identifiera sig med patienten 

(Wallerstedt & Andershed 2007; Strang et al. 2014; Tay, Ang & Hegney 2012). En 

öppen relation till patienten är viktig i situationer som väcker svårhanterade känslor hos 

sjuksköterskan, där båda parter är medvetna om varandras känslor. Relationen mellan 

sjuksköterska och patient är grunden i Travelbees' teori om människa-människa-

förhållande. Om sjuksköterskan bekräftar patienten som en unik individ, kan en god 

relation till denne skapas. Relationen är alltså viktig, där kommunikationen ska ses som 

en ömsesidig process som kan resultera i att sjuksköterskan ser och kan möta patientens 

behov (Eide & Eide 2009). Det är dock inte rätt forum för sjuksköterskan att diskutera 

sina egna svårhanterade känslor med patienten, vilket gör relationen mellan 

sjuksköterskan och hens kollegor viktig. Genom den kan sjuksköterskan ventilera sina 

känslor samt få stöd från dem.  

Faktorer som påverkade kommunikationen var tid, prioriteringar och möjlighet till att 

tala ostört med patienten (Lenherr et al. 2012; Clarke & Ross 2006; Tay, Ang & Hegney 

2012; Strang et al. 2014; Wallerstedt & Andershed 2007; Keall, Clayton & Butow 

2014). Dessa faktorers påverkan beror förmodligen till stor del på vårdkontext. Vårdas 

patienten på hospice eller i hemmet, faller det sig förmodligen mer naturligt att skapa tid 

genom omprioriteringar. Därmed öppnas en möjlighet till att kunna ha ett djupare 

samtal med patienten. På vårdavdelningar är det inte lika vanligt förekommande med 

patienter i livets slutskede och det kan innebära fler inneliggande patienter. Detta kan 

göra det svårt för sjuksköterskan att omprioritera omvårdnadsåtgärder som ger 

förutsättningar för djupare samtal.   

Sjuksköterskor beskrev den icke-verbala kommunikationen som svår, men att det var en 

viktig komponent i vårdandet av patienter i livets slutskede (Fridh, Forsberg & 

Bergbom 2009; Zheng et al. 2015; Keall, Clayton & Butow 2014; Strang et al. 2014; 

Tay, Ang & Hegney 2012; McMillen 2008; Valiee, Negarandeh & Nayeri 2012; 

Efstathiou & Walker 2014). Tidigare forskning visar att icke-verbal kommunikation är 
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något som används dagligen av sjuksköterskor som arbetar på hospice samt att större 

delen av informationsutbytet sker genom icke-verbala signaler. Den främsta icke-

verbala kommunikationen skedde genom att röra vid patienten, via ansiktsuttryck och 

ögonkontakt (Kozlowska & Doboszynska 2012). En icke-verbal kommunikation kräver 

att sjuksköterskan är medveten om sitt och patientens kroppsspråk samt kan tolka detta 

(Keall, Clayton & Butow 2014). Travelbee beskrev att den informationen kan användas 

för att planera och genomföra omvårdnadsåtgärder (Eide & Eide 2009).  

Vårdbelastningen ansågs öka om patienten inte längre kunde uttrycka sina känslor. En 

del sjuksköterskor ansåg att det skulle vara tyst under omvårdnadsarbete och andra 

beskrev att ord inte alltid behövs (McMillen 2008; Valiee, Negarandeh & Nayeri 2012; 

Efstathiou & Walker 2014; Strang et al. 2014; Keall, Clayton & Butow 2014). Detta kan 

ställas i konstrast till vikten av att fortsätta tala och röra vid patienten om hen blev 

okontaktbar (Fridh, Forsberg & Bergbom 2009). När patienten inte kunde uttrycka sig 

längre framkom det i Borhani, Hosseini & Abbaszadeh (2014) studie att 

sjuksköterskorna identifierade deras problem och kommunicerade med patienterna 

genom vardagliga omvårdnadsåtgärder (Borhani, Hosseini & Abbaszadeh 2014). 

Tystnad kan antingen upplevas vara störande eller rogivande. Huruvida sjuksköterskan 

tolkar och utnyttjar tystnaden i omvårdnaden kan bero på hens erfarenheter och 

arbetsplats. Friedrichsen (2012) anser att sjuksköterskan bör vara trygg i sin stödjande 

roll för att känna när tystnad är fördelaktig eller icke-önskvärt av både patient och 

närstående (Friedrichsen 2012).  

Språkförbistringar ansågs i några studier vara ett hinder för en god kommunikation 

(Strang et al. 2014; Keall, Clayton & Butow 2014; Tay, Ang & Hegney 2012). Senare 

forskning belyser barriären utifrån ett patient- och vårdpersonalperspektiv, där bägge 

parter beskrev en frustration när de inte kunde förstå varandra (Fang, Malcoe, Sixsmith, 

Wong & Callender 2015). Språkförbistringar är ett aktuellt ämne i dagens samhälle, 

eftersom det talas många olika språk i Sverige. Svensk sjuksköterskeförenings 

värdegrund för omvårdnad belyser alla individers rättighet till att få likvärdig vård, 

vilket gäller oavsett språk och härkomst (Svensk sjuksköterskeförening 2010). Det är 

därför av stor vikt att både patient och sjuksköterska kan göra sig förstådd för att 

optimera omvårdnaden, där användandet av tolk kan underlätta kommunikationen.  

Kommunikationen påverkades beroende på patientens eller sjuksköterskans eventuella 

religiösa övertygelse. Delade de tro, kunde sjuksköterskan stödja patienten bättre, till 



 

20 

 

skillnad från om de hade olika trosuppfattningar (Keall, Clayton & Butow 2014; Tay, 

Ang & Hegney 2012; Zheng et al. 2015). För att främja till spirituell omvårdnad, kunde 

sjuksköterskorna delta i ritualer med patienten och dennes närstående. Det kunde handla 

om att be tillsammans eller läsa ur exempelvis Koranen (Borhani, Hosseini & 

Abbaszadeh 2014). Den palliativa vården ska vara individuellt anpassad och skilda 

religiösa övertygelser är ingenting som ska påverka omvårdnaden eller 

kommunikationen mellan sjuksköterska och patient. Sjuksköterskor ska möta alla 

patienter med respekt, oberoende av eventuella religiösa övertygelser, eftersom alla 

individer har rätt till likvärdig vård och stöd.  

Kulturella skillnader och normer påverkade sjuksköterskornas kommunikation, i och 

med att samtal om döden undveks på grund av tabu och rädsla för att förolämpa 

patienten (Lenherr et al. 2012; Tay, Ang & Hegney 2012; Zheng et al. 2015). Till 

exempel beskrev sjuksköterskorna från Asien att de undanhöll information för patienten 

gällande dennes tillstånd och prognos, för att skydda patienten från att må sämre 

psykisk (Zheng et al. 2015; Tay, Ang & Hegney 2012). Detta kan ställas mot patientens 

rätt att veta sanningen och rätten till autonomi, vilket anses vara av största vikt när det 

berör patienter i livets slutskede. Tidigare forskning visar att patienter vill ha fullständig 

information om deras sjukdomstillstånd och prognos samt att de ville bli informerade 

innan deras närstående blir det (Tang et al. 2009).  

4.2.2 Beskrivning av de ingående studiernas undersökningsgrupper  

Alla de tretton ingående artiklarna presenterade deltagarnas arbetsplats- eller område 

(Wallerstedt & Andershed 2007; Efstathiou & Walker 2014; Fridh, Forsberg & 

Bergbom 2009; McMillen 2008; Valiee, Negarandeh & Nayeri 2012; Clarke & Ross 

2006; Clayton, Butow & Tattersall 2005; Lenherr et al. 2012; Strang et al. 2014; Tay, 

Ang & Hegney 2012; Zheng et al. 2015; Andreassen Devik, Enmarker & Hellzen 2013; 

Rivolata et al. 2014; Keall, Clayton & Butow 2014; Strang et al. 2014). Presentationen 

anses stärka både trovärdigheten samt överförbarheten, eftersom att det framkom att 

beroende på arbetsplats, varierade erfarenheterna avseende att kommunicera med 

patienter i livets slutskede. De sjuksköterskor som arbetade endast inom den palliativa 

vården beskrev mindre kommunikationsproblem till skillnad från de sjuksköterskor som 

arbetade på exempelvis vårdavdelningar.  

Yrkeserfarenhet valdes att granskas, eftersom det är något som kan ha påverkat 

sjuksköterskornas beskrivna erfarenheter i de ingående studierna. En varierad 
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yrkeserfarenhet, från nyexaminerade sjuksköterskor till sjuksköterskor med många 

yrkesverksamma år, ger en bredare inblick i vilka erfarenheter som finns. I åtta studier 

presenterades deltagarnas yrkeserfarenhet med antingen ålderspann eller medelvärde 

(Andreassen Devik, Enmarker & Hellzen 2013; Fridh, Forsberg & Bergbom 2009; Tay, 

Ang & Hegney 2012; Keall, Clayton & Butow 2014; McMillen 2008; Valiee, 

Negarandeh & Nayeri 2012; Wallerstedt & Andershed 2007; Zheng et al. 2015). 

Presentationen av yrkeserfarenhet anses öka resultatets överförbarhet. Det framkom 

tydligt att oerfarna sjuksköterskor beskrev att de upplevde det som svårt att 

kommunicera med döende patienter. I fem studier presenterades inte deltagarnas 

arbetslivserfarenhet (Efstathiou & Walker 2014; Clarke & Ross 2006; Lenherr et al. 

2012; Rivolata et al. 2014; Strang et al. 2014). Det är något som anses vara en svaghet, 

eftersom det inte framkommer om det är erfarna eller oerfarna sjuksköterskors 

beskrivningar som skildrats.   

Information och beskrivning avseende deltagarnas ålder i en studie bör framgå för att 

läsaren ska få bättre förståelse för resultatet (Polit & Beck 2012).  Nio av de ingående 

artiklarna presenterade deltagarnas ålder. Det gjordes antingen med en beskrivning av 

ålderspannet, medelålder eller bägge delar, vilket anses förenkla en överförbarhet  

(Andreassen Devik, Enmarker & Hellzen 2013; Fridh, Forsberg & Bergbom 2009; 

Lenherr et al. 2012; Zheng et al. 2015; Keall, Clayton & Butow 2014; Tay, Ang & 

Hegney 2012; Strang et al. 2014; Wallerstedt & Andershed 2007; Valiee, Negarandeh 

& Nayeri 2012). I fyra studier presenteras inte deltagarnas ålder (Clarke & Ross 2006; 

Efstathiou & Walker 2014; McMillen 2008; Rivolata et al. 2014). Detta är något som 

anses försvåra överfarbarheten av resultatet.  

Nio olika länder var representerade i de tretton ingående artiklarna. Nio studier 

genomfördes i Europa. De länderna var Norge (Andreassen Devik, Enmarker & Hellzen 

2013), Sverige (Fridh, Forsberg & Bergbom 2009; Strang et al. 2014; Wallerstedt & 

Andershed 2007), Storbritannien (Clarke & Ross 2006; Efstathiou & Walker 2014; 

McMillen 2008), Schweiz (Lenherr et al. 2012) och Italien (Rivolata et al. 2014). Tre 

studier gjordes i Asien i Iran (Valiee, Negarandeh & Nayeri 2012), Kina (Zheng et al. 

2015) och Singapore (Tay, Ang & Hegney 2012) och en i Oceanien i Australien (Keall, 

Clayton & Butow 2014). Resultatet visar att erfarenheterna skiljde sig mellan de olika 

länderna. Tre studier genomfördes i Sverige, vilket innebär att de beskrivna 

erfarenheterna blir lättare att applicera inom den svenska palliativa vården.  
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4.3 Metoddiskussion 

Valet av studiedesign och frågeställningar samt en planering av hur datainsamlingen 

och analysen skulle genomföras bestämdes tidigt av författarna. Detta anses vara en 

styrka med föreliggande litteraturstudie. Detta stärks med att Polit & Beck (2012) 

beskriver att litteraturstudier ger en överblick av tidigare forskning och börjar med att 

författarna formulerar en frågeställning och därefter gör en planering av hur 

datainsamling ska genomföras, analyseras och tolkas (Polit & Beck 2012).  

De två databaser som valdes för examensarbetes artikelsökningar var Cinahl och 

PubMed/MEDLINE. Databaserna täcker upp omvårdnadsorienterade artiklar och valdes 

på grund av dess relevans gällande examensarbetes syfte och frågeställningar, vilket 

anses vara en styrka (Polit & Beck 2012). En tänkbar svaghet är att det användes olika 

sökord i de två databaserna. Anledningen var att en datamättnad uppnåddes under 

sökningarna, vilket baserades på föreliggande litteraturstudies riktlinjer.  

Tydliga och klara inklusions- och exklusionskriterier bestämdes tidigt, vilket 

underlättade urvalet av de artiklar som skulle ingå respektive uteslutas och förenklade 

därmed urvalsprocessen. Polit & Beck (2012) anser att väl beskrivna begräsningar samt 

inklusions- och exklusionskriterier är fördelaktigt för att andra ska kunna göra om 

sökningarna och få samma resultat (Polit & Beck 2012). Detta är något som anses vara 

en styrka i föreliggande examensarbete samt att utfallet av databassökningar och 

urvalsprocessen presenteras i löpande text samt i tabell 1 och figur 1.  

Ytterligare svagheter är de begränsningar som gjordes avseende år och språk. 

Årsbegränsningen, 2005-2016, kan ha resulterat i att viktig forskning har missats. 

Begränsningen motiveras genom att aktuell forskning var mer fördelaktig och därmed 

kan svagheten vändas till en styrka. Det gjordes även ett aktivt val gällande att endast 

inkludera artiklar skrivna på engelska. I dataanalysen reserverar författarna sig därför att 

eventuella tolkningsfel och felöversättningar kan ha skett. För att minska risken för 

detta jämförde, kompletterade och ifrågasatte författarna varandras tolkningar av 

artiklarna och eventuella frågor avseende översättningar diskuterades sinsemellan. 

Författarna använde sig även utav lexikon samt tagit hjälp av engelsktalande vänner.  

Kompletteringen av varandras färgkodningar och de kommentarer som skrevs i de 

utskrivna artiklarnas marginaler, bidrar även till en ökad objektivitet. Risken för att 

subjektiva tolkningar har gjorts, anses därför vara liten.  
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En svaghet med föreliggande litteraturstudie är att resultatet inte går att generaliseras, 

eftersom de ingående studierna var av kvalitativ ansats. Syftet var dock att belysa 

sjuksköterskors erfarenheter, vilket motiverar valet av att enbart inkludera kvalitativa 

studier. Detta med tanke på att kvantitativa studier inte belyser erfarenheter på samma 

vis (Polit & Beck 2012).  

Författarna till föreliggande litteraturstudie är medvetna och förhåller sig kritiskt till att 

generalisera hur en viss kultur i en världsdel är, i detta fall den asiatiska kulturen, 

eftersom Asien är en stor världsdel som representerar många kulturer. Anledningen till 

generaliseringen av den asiatiska kulturen beror på de inkluderade studierna av Tay, 

Ang & Hegney (2012) och Zheng et al. (2015) som uttrycker sig så.   

I de ingående studierna varierade deltagarnas arbetsplatser, yrkeserfarenhet och ålder 

samt land och geografisk spridning. Flertalet olika arbetsplatser anses vara en styrka, 

eftersom det ger en bredare syn på sjuksköterskornas erfarenheter och hur de skiljer sig 

åt mellan olika vårdinrättningar. De fyra studier som inte presenterade deltagarnas 

yrkeserfarenhet anses vara en svaghet, eftersom antalet yrkesverksamma år kan spegla 

sjuksköterskornas beskrivna erfarenheter. En presentation av yrkeserfarenheten hade 

stärkt dessa studiers trovärdighet. Detta rör även deltagarnas ålder, där trovärdigheten 

minskar för de studier som inte presenterade denna. En styrka med resultatet var att det 

var tio länder som var representerade. Den geografiska spridningen avseende dessa 

studier ger en relativt god insyn i sjuksköterskors erfarenheter världen över och speglar 

ett internationellt läge. En svaghet är dock att studierna genomfördes i endast I-länder. 

Det hade varit intressant att ta del av sjuksköterskors erfarenheter från U-länder, för att 

se om erfarenheterna är liknande eller skiljer sig och i så fall hur de skiljer sig. 

Ytterligare en svaghet är att det endast är tre världsdelar som är representerade och inte 

alla sju. En medvetenhet finns dock att studier från ett land inte är representativa för 

hela världsdelen, men kan motiveras genom att belysa fler erfarenheter världen över.  

Enligt Polit & Beck (2012) bör deltagarnas kön presenteras (Polit & Beck 2012). 

Könsfördelningen i de tretton ingående studierna valdes att inte granskas, eftersom 

deltagarnas kön inte ska spela någon roll eller påverka erfarenheter avseende att 

kommunicera med patienter i livets slutskede. En granskning av könsfördelningen var 

inte heller syftet med föreliggande litteraturstudie. Det framkommer inte i artiklarna om 

det är en man eller kvinnas erfarenheter som beskrivs.  
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4.4 Kliniska implikationer 

Resultatet i föreliggande studie är något som kan vara till nytta för sjuksköterskor samt 

annan vårdpersonal inom den palliativa vården. Det kan även appliceras till 

sjuksköterskor inom andra vårdkontexter, eftersom kommunikation är essentiellt i all 

omvårdnad. Resultatet kan därför vara användbart i sjuksköterskeutbildningen, för att 

förbättra studenters förståelse av vikten av en god kommunikation med patienten. Den 

förståelsen och kunskapen kan förhoppningsvis förbättra omvårdnaden oavsett framtida 

arbetsplats. I resultatet framkom det att oerfarna sjuksköterskor beskrev 

kommunikationen som problematisk. Det är därför av stor vikt att kommunikation utgör 

en större grundläggande del av sjuksköterskeutbildningen.  

4.5 Förslag på fortsatt forskning 

Ett förslag till vidare forskning är studier som jämför sjuksköterskans erfarenheter med 

patienter i livets slutskedes erfarenheter. Med en sådan jämförelse kan vad som anses 

vara en optimal kommunikation identifieras, i och med att båda parters erfarenheter och 

perspektiv lyfts fram. Ett annat förslag till framtida forskning är att studera hur 

sjuksköterskor i andra världsdelar, som Sydamerika, Nordamerika och Afrika, upplever 

att kommunicera med döende patienter. Syftet med detta är att få ett bredare 

internationellt perspektiv på erfarenheter av att kommunicera med patienter i livets 

slutskede.  

4.6 Slutsats 

Denna litteraturstudie visade att förutsättningar för god kommunikation mellan 

sjuksköterskor och patienter i livets slut är att lyssna samt vara empatisk, ärlig och 

medmänsklig. Yrkeserfarenhet har visats ge bättre förutsättningar till en god 

kommunikation. Oerfarenhet försvårade däremot kommunikationen. Kommunikationen 

kunde också väcka svårhanterade känslor och faktorer som påverkade den var tid, 

prioriteringar, miljö samt icke-verbal kommunikation, religion och kultur. För att 

nyexaminerade sjuksköterskor ska vara väl förberedda inför sjuksköterskeyrket, bör 

därför kommunikation utgöra en större del av utbildningen, eftersom det är en central 

del i all omvårdnad oavsett arbetsplats. 
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Tabell 3. Artikelöversikt  

Författare, 

årtal, land 

Titel Design/ansats Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmet

od 

Andreassen 

et al. 

 

2013 

 

Norge 

When expression make impression 

- Nurses' narratives about meeting 

severely ill patients in home 

nursing care: A phenomenological-

hermaneutic approach to 

understanding 

Kvalitativ 

ansats 

10 sjuksköterskor 

- 6 kvinnor 

- 4 män 

 

29-63 år (medelålder: 48 år)  

4-36 yrkesverksamma år 

(medelvärde: 17,5 år) 

 

Arbetade på ett 

omvårdnadshem 

 

 

 

Berättande intervjuer 

 

Intervjuerna varande 

mellan 46-100 minuter, 

spelades in och 

transkriberades 

ordagrant. 

Fenomenologisk

t och 

hermeneutiskt 

förhållningssätt 

enligt Lindseth 

och Norgberg 

 

Clarke & 

Ross 

 

2006 

 

Storbritanni

en  

Influences on nurses* 

communications with older people 

at the end of life: perceptions and 

experiences of nurses working in 

palliative care and general 

medicine 

Explorativt 

förhållningsätt 

med kvalitativ 

ansats 

24 deltagare 

- 14 sjuksköterskor  

 

1 palliativ vårdavdelning (4 

sjuksköterskor)  

2 medicinvårdsavdelningar (10 

sjuksköterskor) 

Fokusgrupper  

4-8 

deltagare/fokusgrupp 

Träffades 2 gånger  

 

Samtalen varade 

mellan 45-60 minuter, 

spelades in och 

transkriberades 

ordagrant.  

 

 

Jämförande 

innehållsanalys 



 

 

Författare, 

årtal, land 

Titel Design/ansats Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmet

od 

Efstathiou& 

Walker 

 

2014 

 

Storbritanni

en 

Intensive care nurses' experiences 

of providing end-of-life care after 

treatment withdrawal: a qualitative 

study 

Beskrivande 

explorativ 

design med 

kvalitativ 

ansats  

13 sjuksköterskor 

- främst kvinnor 

 

Arbetade på en 

intensivvårdsavdelning  

Arbetat en "acceptabel tid" 

som sjuksköterskor  

 

Semistrukturerade 

intervjuer 

 

Intervjuerna varande 

mellan 30-50 minuter, 

spelades in och 

transkriberades 

ordagrant  

Förklarande 

fenomenologisk 

analys  

Fridh et al. 

 

2009 

 

Sverige 

Doing one's utmost: Nurses' 

descriptions of caring for dying 

patients in an intensive care 

environment 

Explorativ 

design med 

kvalitativ 

ansats  

9 sjuksköterskor 

- 7 kvinnor 

- 2 män  

 

33-58 år (medelålder: 49 år)  

7-35 års yrkeserfarenhet inom 

intensivvård (medel: 20 år)  

3 olika 

intensivvårdsavdelningar  

Intervjuer i dialogform 

med en intervjuguide 

och öppna frågor  

 

Intervjuerna varande 

mellan 30-60 minuter, 

spelades in och 

transkriberades 

ordagrant  

 

Innehållsanalys  

Keall et al. 

 

2014 

 

Australien 

How do Australian palliative care 

nurses address existential and 

spirutal concerns? Facilitators, 

barriers and strategies 

Kvalitativ 

ansats 

20 sjuksköterskor 

- 19 kvinnor 

- 1 man 

 

25-66 år 

1-40 års yrkeserfarenhet 

 

Arbetade inom den palliativa 

vården  

12 religiösa  

Semistrukturerade 

intervjuer 

10 "face-to-

faceintervjuer" 

10 telefonintervjuer  

 

Intervjuerna varade 

mellan 21-55 minuter, 

spelades in och 

transkriberades 

Tematisk analys  



 

 

Författare, 

årtal, land 

Titel Design/ansats Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmet

od 

Lenherr et 

al. 

 

2012 

 

Schweiz 

To speak, or not to speak - do 

clinicians speak about dying and 

death with geriatric patients at the 

end of life?  

Explorativt 

förhållningssät

t med en 

kvalitativ 

ansats  

31 deltagare totalt  

- 17 sjuksköterskor  

- 14 kvinnor 

- 3 män  

 

23-57 år (medelålder 46,6)  

 

1 geriatrisk akutavdelning  

1 geriatrisk avdelning  

 

Semistrukturerade 

intervjuer  

 

Intervjuerna varade 

mellan 5-20 minuter 

och spelades in  

 

Ej fastställd tid på 

intervjuernas längd  

 

(4 intervjuer 

exkluderades, var först 

35 intervjuer) 

 

 

 

Systematisk 

innehållsanalys  

McMillen 

 

2008 

 

Storbritanni

en 

End of life decisions: Nurses 

perceptions, feelings and 

experiences 

Konstruktivisti

skt grounded 

theory med 

kvalitativ 

ansats  

8 sjuksköterskor  

 

3 sjuksköterskor>20 års 

yrkeserfarenhet 

5 sjuksköterskor med 0,5-7års 

yrkeserfarenhet  

 

Arbetade på en 

intensivvårdsavdelning  

 

 

 

Semistrukturerade 

intervjuer  

 

Intervjuerna varade 

mellan 40-60 minuter, 

spelades in och 

transkriberades 

ordagrant  

Tematisk analys  



 

 

Författare, 

årtal, land 

Titel Design/ansats Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmet

od 

Rivolata et 

al. 

 

2014 

 

Italien 

Communication of the death of a 

patient in hospices and nursing 

homes: a qualitative study 

Kvalitativ 

ansats 

55 deltagare  

- 26 sjuksköterskor  

 

Vårdat en döende patient de 

senaste 6 månaderna  

 

2 vårdhem (24 sängplatser 

respektive vårdhem) i Italien 

2 hospice (14 kontra 10 

sängplatser) i Italien  

 

 

Semistrukturerade 

intervjuer  

 

Intervjuerna varade 

mellan 8-30 minuter 

(medel: 20 minuter), 

spelades in och 

transkriberades 

 

 

  

Fenomenologisk 

metod enligt 

Colazzi's  

Strang et al. 

 

2014 

 

Sverige 

Communication about existential 

issues with patients close to death - 

nurses' reflections on content, 

process and meaning 

Kvalitativ 

ansats 

(ursprungsstud

ien var av en 

RCT-studie 

med 

kvantitativ 

ansats)  

102 deltagare (sjuksköterskor 

och undersköterskor)  

- 98 kvinnor  

- 98 % kvinnor  

 

24-64 år 

 

3 hospice i Sverige 

6 onkologiska avdelningar i 

Sverige 

3 palliativa hemvårdsteam i 

Sverige 

 

(4 deltagare exkluderades) 

 

 

5 stycken 90-

minuterssessioner med 

gruppreflektioner 

 

46 sessioner totalt 

 

4-8 

sjuksköterskor/grupp  

 

Sessionerna spelades in 

och transkriberades  

Kvalitativ 

innehållsanalys  



 

 

Författare, 

årtal, land 

Titel Design/ansats Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmet

od 

Tay et al. 

 

2012 

 

Singapore  

Nurses' perceptions of the barriers 

in effective communication within 

patient cancer adults in Singapore 

Förklarande 

paradigm med 

en kvalitativ 

ansats  

10 sjuksköterskor  

 

Sjuksköterskorna arbetade på 

en onkologisk avdelning med 

inneliggande patienter i 

Singapore 

 

21-64 år  

> 2 års erfarenhet  

 

Semistrukturerade 

intervjuer  

"Face-to-

faceintervjuer" 

 

Intervjuerna varande 

mellan 28-91 minuter, 

spelades in och 

transkriberades  

Innehållsanalys 

via Leximancer 

3.0 

 

Tematisk analys 

 

 

 

 

 

 

Valiee et al.  

 

2012 

 

Iran 

Exploration of Iranian intensive 

care nurses' experience of end-of-

life care: a qualitative study 

Explorativ 

design med en 

kvalitativ 

ansats 

10 sjuksköterskor 

-9 kvinnor 

-1 män  

 

33,5 år i medelålder  

1-18 arbetserfarenhet  

 

4,5 års intensivvårdserfarenhet 

i medelvärde 

 

Arbetade på en 

intensivvårdsavdelning i Iran  

 

9deltagare hade en kandidat 

1 deltagare hade en master  

 

 

Intervjuer till 

datamättnad  

 

Intervjuerna varade 

mellan 45-60 minuter, 

spelades in och 

transkriberades 

 

Formell 

innehållsanalys  



 

 

Författare, 

årtal, land 

Titel Design/ansats Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmet

od 

Wallerstedt 

& Andershed 

 

2007 

 

Sverige 

Caring for dying patients outside 

special palliative care settings: 

experiences from a nursing 

perspective 

Fenomenologis

k design med 

kvalitativ 

ansats 

9 sjuksköterskor  

- både kvinnor och män 

 

30-65 år 

10-39 års yrkeserfarenhet 

>3 års erfarenhet  

Erfarenhet av >5 döende 

patienter 

 

Arbetade inom hemsjukvård, 

öppenvård och slutenvård 

Hel- och deltidsanställning  

 

Kvalitativa intervjuer 

med följdfrågor 

 

Deltagarna 

uppmuntrades till att 

tala fritt 

Intervjuerna varande 

mellan 60-100 minuter, 

spelades in och 

transkriberades  

Analys 

inspirerad av 

Giorgis 4-

stegsanalys  

 

Zheng et al. 

 

2015 

 

Kina 

Chinese oncology nurses' 

experience on caring for dying 

patients who are on their final 

days: a qualitative study 

Beskrivande 

design med 

kvalitativ 

ansats  

28 sjuksköterskor  

 

23-49 år (medelålder: 31,75 år)  

 

6 månader - 26 års 

yrkeserfarenhet (medel: 7,86 

år)  

 

Arbetade på ett cancersjukhus i 

Norra Kina  

 

Semistrukturerade 

intervjuer 

"Face-to-

faceintervjuer" 

 

Intervjuerna varade 

mellan 30-60 minuter, 

spelades in och 

transkriberades 

ordagrant  

Kvalitativ 

tematisk analys  
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Tabell 4. Artikelöversikt av författare, syfte och resultat  

Författare Syfte Resultat 

Andreassen et al 

 

2013 

 

Norge 

Att belysa och tolka innebörden 

av sjuksköterskans upplevda 

möten med svårt sjuka patienters 

inställningar i hemsjukvården 

Sjuksköterskornas upplevda erfarenheter grundas i hur patienten uttrycker sig, vilket 

skapar positiva eller negativa känslor hos sjuksköterskorna. De positiva känslorna 

handlade bl.a. om att vara medveten om patientens känslighet, sjuksköterskans behov av 

att vara behövd och det ansågs vara ett privilegium när patienten öppnade upp sig. 

Negativa känslor väckte bl.a. känslor av rädsla, besvikelse och osäkerhet hos 

sjuksköterskorna. Viktiga aspekter var ömsesidig tillit och känslomässigt förtroende, 

varmt välkomnande och öppenhet.  

 

Clarke & Ross 

 

2006 

 

Storbritannien 

Att utforska sjuksköterskors 

uppfattningar och erfarenheter 

gällande kommunikation med 

döende äldre patienter angående 

frågor rörande livets slut på en 

akutmedicinsk- och palliativ 

avdelning  

Det som påverkade sjuksköterskans kommunikation med äldre personer i livets 

slutskede var hens egen inställning och erfarenhet av att tala och lyssna med individen 

om döden, lära sig från andra i det palliativa teamet samt miljö- och 

organisationsrelaterade aspekter (tid, möjlighet till avskildhet och omvårdnadskultur). 

Vikten av god kommunikation med den döende äldre underströks, där stöd från andra 

behövs. Sjuksköterskorna från den palliativa avdelningen ansåg att det inte behövs 

speciella färdigheter för att tala om livets slut, utan det var viktigt att bara finnas där och 

prioritera patienten före andra sysslor, vilket var något som var svårt på den 

akutmedicinska avdelningen.  

 

Efstathiou & 

Walker  

 

2014 

 

Storbritannien  

Att utforska 

intensivvårdssjuksköterskors 

erfarenheter som ger vård i livets 

slut till vuxna patienter och deras 

familjer efter beslut om att avsluta 

behandling  

Sjuksköterskornas erfarenheter gällande att ge vård i livets slutskede, efter att beslut 

fattats om att avsluta patientens behandling, tolkades som att göra det bästa av 

situationen för att främja bekvämlighet och värdighet inför patientens kommande död. 

Det handlade bl.a. om att sjuksköterskan ska vårda både patient och anhörig, uppmuntra 

till anhörigas närvaro och hantera känslor. Gällande fysisk omvårdnad ansåg 

sjuksköterskorna att de skulle minimera kommunikationen med patienten, vilket även 

sågs som ett hinder för att ge god vård i livets slutskede.  

 



 

 

Författare Syfte Resultat 

Fridh et al. 

 

2009 

 

Sverige 

Att utforska sjuksköterskors 

erfarenheter och inställning till att 

vårda döende patienter på en 

intensivvårdsavdelning med fokus 

på patienter utan sällskap, 

familjen och miljöaspekter.  

Sjuksköterskorna gjorde sitt yttersta för att ta hand om både patient och dess närstående, 

se dem som unika och ge god vård i livets slutskede. Gällande patienten underströk 

sjuksköterskorna vikten av att hen inte skulle vara ensam och ha en god relation till 

denne. De beskrev även att det var viktigt att röra och tala med den döende patienten. 

Sjuksköterskorna hade aldrig berättat för en patient att behandling hade avslutats eller 

att patienten var nära döden. När behandling avslutades beskrev sjuksköterskorna bl.a. 

att ett annat lugn infann sig och att ljudnivån på talet sänktes.  

Keall et al. 

 

2014 

 

Australien 

Att undersöka (från en mängd 

olika vårdkontexter) 

australiensiska sjuksköterskor 

inom den palliativa vårdens 

uppfattningar om främjande och 

hindrade faktorer samt strategier 

för att tillhandahålla en andlig och 

existentiell vård till sina patienter.  

Sjuksköterskorna beskrev vad som var främjande och hindrande faktorer i 

kommunikationen med patienten inom den palliativa vården. God kommunikation med 

döende patienter kräver bl.a. erfarenhet, god relation med patienten och aktivt 

lyssnande. De hindrande faktorerna var tidsbrist, felbehandling av symtom samt rädsla. 

Strategierna som användes för att upprätthålla en god kommunikation var bl.a. att 

anpassa sig till miljön, terapi och dokumentation. Gällande dokumentation var åsikterna 

delade gällande hur mycket som ska dokumenteras av ett djupare samtal. 

Lenherr et al. 

 

2012 

 

Schweiz 

Att bedöma läkares och 

sjuksköterskor vilja och 

svårigheter gällande samtal om 

döende och döden med geriatriska 

patienter. 

Majoriteten av sjuksköterskorna beskrev att de ville tala om döden med patienter i livets 

slutskede, men att det fanns hinder i kommunikationen och samtalen, exempelvis 

tidsbrist eller dåliga möjligheter till avskildhet. Deras erfarenheter av samtalen kunde 

leda till att de undvek ämnet, eftersom döden var tabu.  En sjuksköterska beskrev att hon 

talade med patienter om döden rutinmässigt och gav dem möjligheten att tala om detta.  

McMillen 

 

2008 

 

Storbritannien 

Att utforska 

intensivvårdssjuksköterskors 

erfarenheter gällande vårdande för 

patienter med avslutad behandling 

och att besvara frågeställningarna 

om vilken roll sjuksköterskan har 

och hur påverkar det dem?  

Sjuksköterskorna på intensivvårdsavdelningen beskrev att det inte var deras roll att vara 

med i beslutet om att avsluta behandlingen. De beskrev att deras erfarenhet var av stor 

vikt, eftersom det var de som spenderade mest tid med patienten, men att de endast 

antydde att det var dags att avsluta behandling. Gällande kommunikationen kände de att 

det var deras jobb att representera patienten, när denne var oförmögen att kommunicera. 

Vid avslutad behandling beskrev sjuksköterskorna svårigheter med att vårda patienten, 

eftersom de hade fått en relation till både patienten och närstående.   



 

 

Författare Syfte Resultat 

Rivolata et al. 

 

2014 

 

Italien 

Att beskriva vårdhem- och 

hospicepersonals erfarenheter 

gällande att informera en patient 

om en annan patients död och att 

jämföra de använda strategierna  

Sjuksköterskorna och undersköterskorna hade delade åsikter om huruvida en patient bör 

veta sanningen om en annan patients död. Flera ansåg att de undanhöll sanningen för att 

skydda patienten, eftersom patienterna redan var nedstämda och deprimerade. De ville 

inte att patienten skulle tänka "det är jag som står på tur". Samtidigt poängterade andra 

sjuksköterskor att sanningen var viktig att berätta, om en patient specifikt frågade om 

den. På en av avdelningarna slutade personalen undanhålla sanningen efter att ha blivit 

ifrågasatta av en patient.  

 

Strang et al. 

 

2014 

 

Sverige 

Att beskriva sjuksköterskors 

reflektioner angående existentiella 

frågor i kommunikationen med 

patienter nära döden. 

Sjuksköterskorna ansåg att existentiella konversationer omfattade livet, döden och 

relationer. För att öppna upp till samtal gällande detta kunde olika 

kommunikationsstrategier/tekniker användas, t.ex. att vara närvarande och bekräfta 

patienten. Sjuksköterskorna beskrev även vikten av att stödja och vara empatisk.   

Tay et al. 

 

2012 

 

Singapore 

Att identifiera faktorer som 

uppmuntrar, hämmar eller både 

uppmuntrar och hämmar effektiv 

kommunikation mellan 

onkologiska vuxna patienter och 

legitimerade sjuksköterskor i 

Singapore.  

Det som sjuksköterskorna uppfattade vara barriärer eller hinder i effektiv 

kommunikation med inneliggande cancerpatienter var patientens, sjuksköterskans och 

miljöns karaktär. Även språkförbistringar och kulturella skillnader påverkade 

kommunikationen mellan sjuksköterska och patient.   

Valiee et al. 

 

2012 

 

Iran 

Att utforma strategier som gör det 

möjligt för iranska 

sjuksköterskors coping att bli mer 

effektiv med den känslomässiga 

effekten av denna vård både privat 

och professionellt.  

Majoriteten av sjuksköterskorna underströk den emotionella tyngden vid vårdandet av 

patienter i livets slutskede. De beskrev att de var sympatiska och uttryckte medlidande, 

men upplevde depressiva känslor, oro och känslan av att det var Gud som straffade dem. 

Var patienten medvetslös och inte kunde kommunicera, blev arbetet svårare. 

Sjuksköterskorna beskrev även vikten av att försäkra sig att de alltid gjorde sitt yttersta i 

arbetet med denna patientgrupp och det innebar att vara patientens advokat.  

 



 

 

Författare Syfte Resultat 

Wallerstedt & 

Andershed 

 

2007 

 

Sverige 

Att beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda döende 

patienter utanför den 

specialistavsedda palliativa 

vården.  

Sjuksköterskorna hade en positiv attityd och var bekanta med att ge omvårdnad i livets 

slutskede. De beskrev den typ av vård som vardagliga möten med både patient och 

dennes närstående. Ansvarstagande, samarbete med patienten, erfarenhet och kunskap, 

känslor och tid samt resurser var viktiga verktyg i arbetet. Avseende t.ex. tid handlade 

det om att kunna omprioritera sysslor, för att skapa mer tid för patienten och att det 

ibland fanns tid som inte utnyttjades optimalt.  

 

Zheng et al. 

 

2015 

 

Kina 

Att belysa sjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda döende 

cancerpatienter som lever sina 

sista dagar, för att förbättra 

sjuksköterskors vård gällande 

livets slutskede - kompetens och 

kvalitén av att vårda döende  

Svårigheter gällande kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter grundas 

delvis i att döden är tabu i kinesisk kultur. Detta resulterade i både positiva och negativa 

erfarenheter hos sjuksköterskorna. De ville erbjuda bättre vård och kommunikation, 

trots att de negativa erfarenheterna.  

 


