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Sammanfattning 

Bakgrund: Svåra besked lämnas dagligen inom vården och definieras som svår eller ledsam 

information som drastiskt förändrar en persons uppfattning om livet och framtiden negativt. 

Sjuksköterskans yrkesroll i överlämnandet av ett svårt besked är att vara närvarande för 

läkare, patient och anhöriga. Majoriteten av den forskning som är gjord riktar sig till läkare 

och mindre till sjuksköterskor. Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskans erfarenheter i 

samband med att svåra besked delges till patienten. Metod: Studien genomfördes som en 

allmän litteraturstudie. Resultat: I litteraturstudiens resultat framkom fem kategorier: Vikten 

av att anpassa information, Vikten av att använda sin professionalitet, Vikten av att bibehålla 

en god relation, Meningsskiljaktighet i teamet och Kunskapsbrist. Sjuksköterskan gav 

information och stöd samt skapade en relation med patient och anhöriga. Meningsskiljaktighet 

mellan läkare och sjuksköterska angående undvikande av svåra besked identifierades 

samtidigt som det i motsats identifierades att läkare och sjuksköterska delade samma 

värderingar angående hög sanningsenlighet till patient. Det framkom även att utbildning och 

övning saknades och efterlyses. Konklusion: Forskning och utbildning kring sjuksköterskans 

involvering i svåra besked anses bristfällig och litteraturstudiens resultat visar att fortsatt 

forskning behövs för att kunna ge evidensbaserad omvårdnad. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

Background: In healthcare difficult news are given on a daily basis and is defined as any 

difficult or sad information that drastically changes a persons perceptions about his or her life 

and future in a negative way. The nurses role in delivering difficult news is to be present for 

physicians, patients and relatives. The majority of the previous research focuses more on 

physicians than nurses. Aim: The aim was to illuminate the nurses experience when difficult 

news is delivered to the patient. Method: The study was conducted as a literature study. 

Results: In the literature study´s result five categories emerged: The importance of adjusting 

information, The importance of using one’s professionalism, The importance of maintaining a 

good relationship, Disagreement in the team and Lack of knowledge. The nurse gave 

information and support and established a relationship with the patient and relatives. 

Disagreement between physicians and nurses regarding evasion of difficult news was 

identified while in the contrary physicians and nurses shared the same values regarding 

truthfulness to the patient. It also emerged that education and practise was missing and 

requested. Conclusion: Research and education about the nurses involvement in delivering 

bad news is considered being inadequate and the results of the literature study shows that 

continued research is required in order to give care based on scientific evidence. 
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Inledning  

Svåra besked lämnas dagligen inom vården, i många fall är beskedet tämligen väntat när 

patienter själva sökt sig till sjukvården då de upplevt någon form av ohälsa, däremot finns det 

tillfällen när det svåra beskedet kommer oväntat (Carlander, 2010). Carlander (2010) belyser 

begreppet svåra besked som oanade och plötsliga sjukdomstillstånd, dödsbud eller olyckor. 

En annan definition av begreppet svåra besked är när svår eller ledsam information drastiskt 

förändrar en persons uppfattning om livet och framtiden negativt (Fallowfield & Jenkins, 

2004; Buckman, 1992). Svåra besked kan innebära att ge besked om svåra diagnoser, såsom 

cancer och hjärt- och kärlsjukdomar samt progredierande kroniska sjukdomar (Stanford 

University, 2019). I Sverige får drygt 60 000 människor ett cancerbesked varje år och minst 

var tredje person uppskattas få en cancerdiagnos under sin livstid (Socialstyrelsen & 

Cancerfonden, 2018). Cirka 1,8 miljoner människor uppges vara drabbade av hjärt- och 

kärlsjukdomar i Sverige och det omfattar sjukdomar som hjärtinfarkt, hjärtsvikt och stroke 

(Hjärtlungfonden, 2016). Vanligtvis är det läkaren som ger svåra besked och patienter 

förväntar sig ofta att information relaterad till svåra besked delges av en läkare, vidare kan 

läkaren även ha tillgång till information som annan hälso- och sjukvårdspersonal inte har. 

Dock finns en övergripande uppfattning om att det är läkaren som delger svåra besked 

tillsammans med en sjuksköterska som stöd (Farrell, 1999). Mycket av den forskning som är 

gjord i att lämna svåra besked menar Bumb (2017) riktar sig till läkare och mindre till 

sjuksköterskor och många sjuksköterskor upplever att de saknar kunskap om svåra besked 

som lämnas till patienter och deras anhöriga. 

 

Bakgrund 

Svåra besked 

Bumb (2017) definierar svåra besked som information som förändrar patientens syn på 

framtiden negativt. Det kan både innebära när en ny diagnos delges samt när en kronisk 

sjukdom förvärrats (Bumb, 2017). Reaktionen på ett svårt besked beror på vad patienten redan 

är införstådd med eller misstänker vilket innebär att reaktionen på det svåra beskedet inte kan 

förutses innan det finns en förståelse för vad patienten redan vet och förväntar sig (Buckman, 

1992). Fallowfield och Jenkins (2004) menar att många saker kan tolkas som svåra besked, 

exempelvis information om att en närstående avlidit, uppdatering om att patienten behöver 

förflyttas till boende eller att sjukdomen inte svarar på behandlingen är några av dem. 

Begreppsdefinitionen av svåra besked poängterar även att det svåra beskedet kan uppfattas 

olika beroende på vem som är mottagare, vilket gör det ytterligare problematiskt för hälso- 

och sjukvårdspersonal att förutse hur patienten och anhöriga kommer att reagera (Bumb, 

2017). Mottagarens situation, levda erfarenheter och förväntningar är faktorer som har 

inverkan på hur beskedet mottages, dock uppfattas vissa besked, som exempelvis information 

om en obotlig sjukdom oftast som svår (Warnock, 2014). Ett svårt besked kan ge upphov till 

en kris hos mottagaren (Cullberg, 2003). Den traumatiska krisens förlopp kan delas in i fyra 

faser. Chockfasen är den första fasen som varar från ett ögonblick upp till ett par dygn. Under 

fasen har individen svårt att ta in den nya informationen och bearbeta det. Svårigheter att 
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minnas det som sagts och skett kan förekomma. Det är av stor vikt att hälso- och 

sjukvårdspersonal är medvetna om hur fasen ter sig då väsentlig information kan glömmas 

bort och därför behöva upprepas. Reaktionsfasen börjar i samband med att den krisdrabbade 

börjar inse vad det är som har skett och försök till att ta in det som inträffat. Vanligtvis 

eftersöks en mening med det som har skett och en upplevelse av orättvisa kan infinna sig när 

personen frågar sig varför just den drabbats. Chockfasen tillsammans med reaktionsfasen 

utgör den akuta krisen som inte får pågå mer än sex veckor för att kallas akut. Under 

bearbetningsfasen, som är den tredje fasen, börjar den krisdrabbade se framåt och för den som 

fått en kronisk sjukdom innebär det ett nytt tankesätt samtidigt som en anpassning till en ny 

situation tar form. Nyorienteringsfasen utgör den sista fasen som varar livet ut och den 

drabbade personen accepterar successivt det som skett och se en framtid och livet i ett nytt 

ljus (Cullberg, 2003).  

Enligt Baile et al. (2000) är ett strukturerat omhändertagande av stor vikt när svåra besked 

delges till patienter. Metoder för att lämna svåra besked på ett sätt som möter patientens 

förväntningar och känslor har efterfrågats men är sällan något som lärs ut. SPIKES är ett 

underlag i sex steg framtaget speciellt för att på ett organiserat sätt kunna delge svåra besked 

till patienter och deras anhöriga. Varje bokstav i ordet representerar en fas i en sexstegs-

sekvens. S står för att förbereda samtalet, P för att värdera patientens förståelse, I för att 

undersöka patientens informationsbehov, K för att ge kunskap och information, E för att 

bemöta patientens emotionella reaktioner och slutligen S för att sammanfatta och utforma en 

strategi (Baile, Buckman, Lenzi, Glober, Beale & Kudelka, 2000; Kaplan, 2010). Att 

förbereda samtalet handlar om att respekt och empati visas patienten genom att välja en plats 

där lugn och ro kan uppnås. Sökare och telefoner sätts på ljudlöst eller lämnas till annan 

ansvarig personal. Anhöriga ska finnas på plats om patienten önskar detta. Innan information 

om patientens vårdplanering delges ska hälso- och sjukvårdspersonal vara införstådda med 

hur mycket patienten vet om sin sjukdom och sjukdomsförlopp. Att värdera patientens 

förståelse kan göras genom att ställa öppna frågor för att bli införstådd med hur mycket 

patienten vet om sin sjukdom och sitt sjukdomsförlopp. Att undersöka patientens 

informationsbehov innebär att patienten och eventuella anhöriga tillfrågas hur mycket och vad 

dem behöver veta. Enkla, direkta frågor som hur mycket de vill veta om sjukdomen och 

förloppet kan vara användbara. Att ge kunskap och information beskriver hur det svåra 

beskedet kan delges på ett så milt sätt som möjligt. Genom att öppna samtalet med att beklaga 

att ett dåligt besked kommer att delges gör det enklare för patienten och anhöriga att förbereda 

sig psykiskt på vad som ska komma. Informationen om diagnosen, sjukdomsförlopp och 

eventuell behandlingsplan ska delges på ett sanningsenligt och direkt sätt. Patienten och 

anhöriga ska kontinuerligt frågas om de har förstått innebörden i beskedet eller om de behöver 

ytterligare förtydligande. Alldagligt språk ska användas och anpassas efter patientens 

förmåga. Efter att det dåliga beskedet är delgett ska patienten och anhöriga ges tid att bearbeta 

informationen. Att bemöta patientens emotionella reaktioner kan vara svårt då reaktioner kan 

vara ytterst individuella och därmed svåra att förutse. Patienter kan känna ilska och sorg men 

de kan också vara helt tysta eller förneka beskedet. I detta skede är det viktigt att 

vårdpersonalen ger stöd och är lyhörda inför patienten. Att sammanfatta och utforma en 
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strategi utgör den sista delen av underlaget som syftar till att sammanfatta informationen som 

delgetts till patienten (Baile et al, 2000). 

 

Sjuksköterskans roll vid svåra besked 

Sjuksköterskans specifika kompetens är omvårdnad, vilket innefattar både ett vetenskapligt 

kunskapsområde med en holistisk människosyn som grund i det patientnära arbetet (svensk 

sjuksköterskeförening [SSF] (2017). Sjuksköterskans kompetensbeskrivning beskriver det 

självständiga ansvaret för omvårdnad av patienter. I kompetensbeskrivningen finns sex 

kärnkompetenser och två av dem är informatik och personcentrerad vård som innefattar 

sjuksköterskans bidrag till att stärka patientens och närståendes inflytande i vården samt 

utbildningsinsatser som i dialog med patienter och anhöriga syftar till att främja hälsa (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF] (2017). Personcentrerad vård beskrivs som den vård som 

synliggör hela människan där andliga, sociala och existentiella behov prioriteras i lika hög 

grad som de fysiska (Svensk sjuksköterskeförening  [SSF] (2016) . Ett grundantagande är att 

personer som drabbas av ohälsa inte blir sin sjukdom utan istället lever med en sjukdom 

(Svensk sjuksköterskeförening  [SSF] (2016). Tre centrala begrepp inom personcentrerad vård 

är partnerskapet, patientberättelsen och dokumentation. Självbestämmande ses i dagens 

samhälle som en mänsklig rättighet och personcentrerad vård ger patienten rätt och ansvar att 

bestämma över sin egen vård (Göteborgs Universitet, 2017). Partnerskapet skapas i mötet 

mellan patient och sjukvårdspersonal och är grundläggande då patientberättelsen är 

utgångspunkten för partnerskapet. Patientens upplevelse och uppfattning av sitt tillstånd utgör 

patientberättelsens innehåll. En hälsoplan ska tas fram i samråd med patienten och ska 

dokumenteras och kontinuerligt uppdateras (Göteborgs Universitet, 2017). I enlighet med 

Hälso-sjukvårdslagen ska vård och behandling så långt som det är möjligt utföras i samråd 

med patient, detta innebär att hälso- och sjukvårdspersonal har en skyldighet att lämna 

information och svåra besked till sina patienter (SFS 2017:30). Lika viktigt är det för 

patienten att behålla samma rättighet att mottaga ett svårt besked (SFS 2017:30). 

Sjuksköterskans roll i överlämnandet av ett svårt besked är enligt Warnock (2014) att vara 

närvarande för både läkare, patient och patientens anhöriga under samtalet. Sjuksköterskan 

finns även som stöd för patienten efter samtalet. Tidigare forskning har visat att de flesta 

patienter vill bli informerade om sin sjukdomsprognos och behandlingsmöjligheter (Warnock, 

2014). I studien av Warnock (2014) nämns svårigheter relaterade till sjuksköterskeyrket där 

sjuksköterskorna beskrev att deras närvaro vid överlämnande av svåra besked stärkte 

relationen till patienterna och deras närstående. Positiva aspekter av att vara sanningsenlig 

inför patienter identifierades och ansågs öka tilliten och öppenheten mellan patient och 

sjuksköterska samt öka patientens möjlighet till att ställa frågor (Warnock, 2014). Tillit är 

viktigt i en patient- och sjuksköterskerelation för effektiv kommunikation och enligt Bumb 

(2017) är sjuksköterskan den i sjukvårdsteamet som tillhandahåller stöd till patienter och 

deras närstående, sjuksköterskan är också den person som patienter ofta vänder sig till för att 

få klarhet och information om sin sjukdom efter det svåra beskedet. Kulturella skillnader har 

identifierats gällande patienters preferenser kring information runt sjukdom, prognos och 

palliativ vård (Warnock, 2014). I västvärlden är saklig information till patienterna vanlig, 
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dock kan det i vissa fall förekomma att familjer vill få all information och undanhålla hela 

sanningen från patienten för att skydda den. Därför är det viktigt att patientens önskan tas 

tillvara och att patienten får den information som önskas. Även om patienter har valt att inte ta 

emot information om sin sjukdom är det sjuksköterskans ansvar att vara lyhörd om patienten 

skulle ändra sig (Warnock, 2014). Oavsett kultur så vill patienter generellt sett att den som 

delger det svåra beskedet är vårdande och inger hopp samt saklig när det gäller det svåra 

beskedet (Bumb, 2017). Reaktionerna inför ett dåligt besked kan utspela sig på ett flertal sätt 

exempelvis genom ledsamhet, ilska, hysteri eller rent av tystnad (Warnock, 2014). Rädslan 

för att väcka sådana känslor gör att sjuksköterskan kan känna oro inför samtalet. Att på 

förhand veta att dåliga nyheter ska lämnas kan vara svårt som sjuksköterska, speciellt om en 

relation hunnit byggas upp med patienterna och deras anhöriga. Sjuksköterskan kan känna 

skuld och en känsla av misslyckande kan infinna sig då det kan upplevas som att 

sjuksköterskan misslyckats med sitt uppdrag som sjuksköterska. En annan rädsla i att lämna 

svåra besked är att skada patienten genom att förstöra hoppet, detta särskilt när de svåra 

beskeden rör livsbegränsade prognoser och palliativ vård (Warnock, 2014). 

 

Omvårdnadsteoretisk referensram 

En omvårdnadsteoretiker som inriktat sig på hopp är Joyce Travelbee, hon beskriver hopp 

som ett mentalt tillstånd som kännetecknas av en önskan av att nå ett slut eller uppnå ett mål 

kombinerat med en viss grad av förväntan att det som är önskat eller eftersträvat är uppnåeligt 

(Travelbee, 1971). Patienten som hoppas tror att om objektet som önskas erhålls kommer livet 

att förändras på något sätt, till exempel mer bekvämt, meningsfullt eller njutbart. Även fast 

personen som hoppas kan förväntas att erhålla objektet som önskas kan sannolikheten av att 

uppnå det variera. Till exempel kan en obotligt sjuk människa hoppas att tillfriskna trots att 

möjligheten för det inte finns eller är minimal (Travelbee, 1971). Detta bekräftas i en studie 

där hopp beskrevs som en vilja att hitta mening, föreställa sig något bättre eller att göra livet 

enklare (Benzein, E., Norberg, A. & Saveman, B-I., 2001). Hopp om att kunna botas eller 

åtminstone bli bättre var väsentligt enligt deltagarna men de beskrev även en medvetenhet om 

deras situation och att de inte trodde att de skulle kunna återhämta sig vilket gav en känsla av 

hopplöshet (Benzein, E. et al., 2001). Patienten som saknar hopp ser ingen möjlighet till 

förändring eller förbättring i sitt liv, dessutom ses ingen lösning på problemet eller en väg ut 

från sina svårigheter (Travelbee, 1971). Hopp är starkt relaterat till ett beroende av andra. 

Hjälp eller samarbete är nödvändigt för att överleva. Den sjuka och lidande är beroende av 

andra och hoppas på att få assistans av andra även fast patienten kanske inte vill be om hjälp. 

Många sjuka individer söker dock inte denna hjälpen av andra på grund av att man 

eftersträvar att vara självständig. Patienten som hoppas önskar en förändring av sin nuvarande 

livssituation på grund av missnöje i någon form. Uppgiften blir därför att påverka nuet 

patienten lever i till att strukturera och bygga sin framtid till att kunna uppnå det som 

eftertraktas. Önskan är en del av hopp men skiljer sig på det sätt att sannolikheten för att 

uppnå önskan är mindre än vid hopp. Att önska är att begära det osannolika eller omöjliga och 

att veta att chansen att uppnå sin önskan är mycket låg (Travelbee, 1971). En patient utan 

hopp strävar inte efter att lösa problem eller klara av svårigheter i livet för patienten tror inte 
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att en förändring kan genomföras. En patient utan hopp ser inte de val och alternativ som 

finns tillgängliga eller saknar motivationen som krävs för att involvera sig aktivt i att förändra 

sitt liv. Personen tror inte att andra vill hjälpa vid tillfällen av nöd. Individen känner sig ofta 

fångad i en fälla, insnärjd i ett problem eller svårighet där det inte finns någon utväg. 

Travelbee (1971) menar att sjuksköterskans roll är att hjälpa den sjuka människan att behålla 

hopp och undvika hopplöshet, samt att bistå individen som upplever hopplöshet att återfå 

hopp. Omvårdnadsåtgärder för att bibehålla hopp och undvika hopplöshet är att 

sjuksköterskan visar sig tillgänglig och villig att hjälpa. Detta kan göras genom att vara 

tillgänglig och att sjuksköterskan lyssnar på personens oro, rädslor och upplevda svårigheter. 

Det är viktigt att vara observant på tecken till både fysisk och psykisk ångest och Travelbee 

anser att psykologiska och fysiska aspekter är av lika vikt. Hopp är relaterat till valmöjligheter 

och sjuksköterskan låter patienten ta beslut om sin egna vård när det är möjligt (Travelbee, 

1971). En utmaning i att lämna svåra besked till patienter med livshotande sjukdom var enligt 

Farrell (1999) att uppnå en balans mellan att bevara en realistisk grad av hopp och samtidigt 

vara tillräckligt ärlig när patienten och anhöriga faktiskt står inför en hopplös situation. Trots 

det kan även i de svåraste situationerna en känsla av hopp räddas (Farrell, 1999). 

Problemformulering 

En av sjuksköterskans uppgifter är att vårda patienter som mottagit svåra besked. 

Sjuksköterskan ska finnas som stöd under och efter att svåra besked delges och det är av stor 

vikt att arbeta strukturerat för att möta patientens och anhörigas förväntningar och känslor. 

Det visar sig att många sjuksköterskor känner osäkerhet inför samtalet. Ökad kunskap inom 

området kan leda till bättre evidensbaserad omvårdnad.   

Syfte 

Syftet var att belysa sjuksköterskans erfarenheter i samband med att svåra besked delges till 

patienten.  

Metod 

Metoden som användes var en allmän litteraturstudie i enlighet med Forsberg och Wengström 

(2015). 

Datainsamling 

En inledande informationssökning genomfördes i enlighet med Östlundh (2017) för att skapa 

en översikt över ämnet som skulle studeras. Ett syfte formulerades och därefter valdes 

sökorden Svåra besked och sjuksköterskans upplevelse som översattes till engelska bad news, 

difficult news, sad news, difficult conversations och nurse experience. Artikelsökningarna 

genomfördes mellan 2019-03-04 och 2019-03-22. Inklusionskriterierna var vetenskapliga 

artiklar av kvalitativ eller kvantitativ design, publicerade mellan 2008 och 2019, skrivna på 

engelska, deltagare över 18 år samt att artiklarna var peer-reviewed. Review-artiklar, artiklar 
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där sjuksköterskans upplevelse saknades, artiklar som fokuserat på sjuksköterskestudenter 

samt artiklar där vårdnadshavare till minderåriga har ingått har exkluderats.    

 I urvalet av vetenskapliga artiklar ingår enligt Forsberg och Wengström (2015) att välja titlar 

som uppfattas vara relevanta för syftet. Titlar som tydligt innehållit ett exklusionskriterie har 

systematiskt exkluderats utan närmare granskning av sammanfattning. För att inkludera alla 

varianter av ett sökord kan trunkering användas (Forsberg & Wengström 2015). Sökordet 

Nurse trunkerades därför vid samtliga sökningar för att inkludera samtliga former av ordet 

som till exempel nurse, nurses och nursing. För att inte gå miste om artiklar översattes 

sökordet svåra besked på fyra olika sätt med den booleska operatorn OR för att bredda 

sökningen (Forsberg & Wengström, 2015). Den booleska operatorn AND användes för att 

förena sökorden i ett försök att smalna av resultatet.  Informationssökningen genomfördes i 

databaserna Cumulative Index To Nursing And Allid Health Litterature (CINAHL), Public 

Medline (PubMed) och American Psychological Abstracts (PsycInfo) som bland annat 

fokuserar på omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2015). Granskningen av artiklarna gjordes i 

enlighet med Mårtensson och Fridlunds (2017) beskrivning av kvalitétsindikatorer för 

forskningsarbeten med kvalitativ och kvantitativ design och Carlsson och Eimans (2003) 

granskningsmall som bedöms utifrån sju olika områden. Bedömningarna resulterar i en 

poängsumma som ger en grad på en tregradig skala.Tre olika grader av vetenskaplig kvalité 

finns där grad I innebär en minsta summa på 80% av totalsumman, grad II 70% och grad III 

60%. Vetenskapliga artiklar med en summa på mindre än 60% anses enligt Carlsson och 

Eiman (2003) inte hålla en tillräcklig kvalité.   

 

CINAHL 

Den initiala sökningen i Cinahl genomfördes i fritext med sökorden  bad news, difficult news, 

sad news, difficult conversations och nurs*. Den booleska operatorn OR användes mellan 

sökorden bad news, difficult news, sad news och difficult conversations medans den booleska 

operatorn AND användes för att binda samman de fyra sökorden med nurs*. Sökningen 

resulterade i 71 träffar där samtliga titlar lästes. Därefter bedömdes 63 titlar vara av intresse 

för syftet och deras sammanfattning lästes. 33 av sammanfattningarna verkade svara till syftet 

och en snabb granskning av de artiklarna i sin helhet gjordes. Nio av de artiklarna genomgick 

senare en kvalitetsgranskning och resulterade i fem resultatartiklar. 

Pubmed 

Den första sökningen i PubMed genomfördes med sökorden bad news, difficult news, sad 

news, difficult conversations och nurs*. Sökorden bad news, difficult news, sad news, difficult 

conversations och nurs* bands samman med den booleska operatorn AND och den booleska 

operatorn OR sattes mellan bad news, difficult news, sad news och difficult conversations. 

Sökningen resulterade i 109 träffar där samtliga titlar lästes och 17 av de exkluderades på 

grund av att ett eller flera exklusionskriterier framgick redan i titeln eller för att 

sammanfattning inte fanns tillgängligt. Resterande 92 sammanfattningar lästes och 28 av 
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artiklarna bedömdes kunna svara till syftet och artiklarna genomgick en snabb granskning 

som resulterade i att sex stycken av artiklarna bedömdes kunna genomgå en omfattande 

kvalitetsgranskning. Av de sex artiklar bedömdes tre vara av tillräckligt god kvalitet.    

En majoritet av artiklarna upplevdes inte svara till syftet på grund av att de inte handlade om 

sjuksköterskans upplevelse, därför gjordes sökningen om och sökordet nurs* experience 

användes istället för det tidigare nurs*. Sökningen resulterade i tio träffar där samtliga titlar 

lästes och tre titlar bedömdes vara intressanta för syftet. Av de tio träffar var fyra av artiklarna 

dubbletter från tidigare sökningar, fem av artiklarna bedömdes inte kunna svara till syftet efter 

att sammanfattningarna lästs och den kvarstående artikeln granskades närmare och bedömdes 

inte kunna genomgå en omfattande kvalitetsgranskning. 

Databearbetning 

Dataanalysen genomfördes i enlighet med Forsberg och Wengström (2015). Förförståelse om 

ämnet förekom från verksamhetsförlagd utbildning och diskuterades noggrant innan analysen 

påbörjades. De vetenskapliga artiklarna lästes inledningsvis enskilt i sin helhet ett flertal 

gånger i syfte att fördjupa förståelsen för innehållet. Därefter gjordes en kvalitetsbedömning 

av samtliga artiklar i enlighet med Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för 

kvantitativa och kvalitativa artiklar. En artikelöversikt skapades för varje enskild 

resultatartikel, som visas i bilaga C, och därefter identifierades meningsenheter som svarade 

mot syftet. Meningsenheterna färgkodades och utifrån meningsenheterna skapades koder och 

därefter kondenserades koderna till kategorierna Vikten av att anpassa information, Vikten av 

att använda sin professionalitet, Vikten av att bibehålla en god relation, Meningsskiljaktighet 

i teamet och Kunskapsbrist. 

Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetikens syfte är att skydda de människor som deltar i studier och se till att deras 

grundläggande värde och rättigheter upprätthålls (Kjellström, 2017). Lagen om etikprövning 

som avser människor (SFS, 2003:460) innebär att forskningen ska genomgå en etikprövning 

som enbart kan godkännas om den kan utföras med respekt för människovärdet. Informerat 

samtycke är ett krav för att forskningen får genomföras (SFS, 2003:460) och utförs med 

hänsyn till deltagarnas integritet. För forskaren gäller det att säkerställa att deltagaren genuint 

vill medverka i studien vilket kan tydliggöras genom tre krav, att deltagaren har fått ordentlig 

information om studien, förmågan att förstå information samt frivillighet att ingå i studien 

(Sandman & Kjellström, 2013). Dataskyddsförordningen reglerar hur uppgifter behandlas och 

de registrerade har rättighet till information när deras personuppgifter behandlas i 

forskningssyfte (Datainspektionen, 2018). Belmontrapporten utfärdades 1978 och 

sammanfattar etiska principer varav tre av dessa är grundläggande för forskningsetiken: 

Respekt för personen, göra-gott principen och rättviseprincipen (Belmontrapporten 1978). 

Dessa principers syfte är att ge vägledning i etiska problem som kan uppstå under 

forskningsprocessen. Den första principen, respekt för personer, beskriver vikten av respekt 

för autonomi och att människor själva har rätt att bestämma över sina egna liv (Kjellström, 

2017). Göra-gott-principen handlar om välbefinnande och tar upp en etisk skyldighet att dels 
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inte skada deltagare men även att fördelarna måste överväga nackdelarna. Det är därför viktigt 

att en riskanalys görs innan forskningen påbörjas för att kunna väga riskerna mot de vinster 

som förväntas. Den tredje principen, rättviseprincipen, har som utgångspunkt att lika fall ska 

behandlas lika och används till att motivera valet av deltagare i forskningsprojektet för att 

undvika att till exempel sårbara populationer utnyttjas (Kjellström, 2017). World Medical 

Association utvecklade Helsingforsdeklarationen 1964 och tar upp vikten av att trots att all 

medicinsk forskning strävar efter att uppnå ny kunskap får aldrig det förekomma individens 

hälsa, rättigheter och intressen (Helsingforsdeklarationen, 2013). Medicinsk forskning som 

involverar människor får endast utföras om nyttan av forskningen överväger riskerna, dock 

måste en noggrann bedömning göras av förutsebara risker mot potentiella fördelar avseende 

både deltagarna i studien och miljön den utförs i men även om forskningen riskerar att 

påverka andra grupper som inte direkt deltar i studien. Riskerna måste övervakas under hela 

processen och kontinuerligt omprövas (Helsingforsdeklarationen, 2013). 

Alla resultatartiklar utom en hade genomgått en etisk granskning. Kvarstående artikel 

inkluderades trots att etisk granskning ej nämnts i studien på grund av att deltagarna 

avidentifierats och gett informerat samtycke.  

En riskanalys innebär att väga riskerna mot nyttan av ett vetenskapligt arbete för att skydda 

deltagarna och säkerställa att nyttan med projektet är av värde för i synnerhet deltagarna eller 

åtminstone samhället (Kjellström, 2017). Riskerna i detta arbete har bedömts vara få på grund 

av att studiens datainsamling genomförs i litteratur och databaser vilket inte skadar individer. 

Förmågan att återge och tolka tidigare forskningsresultat felaktigt har bedömts vara den 

största risken under hela arbetets gång eftersom majoriteten av materialet varit på engelska. 

Litteraturstudiens nytta kan innebära ökad kunskap om sjuksköterskans erfarenheter i 

samband med att en patient får ett svårt besked vilket i sin tur kan leda till bättre vård för 

patienterna. 

Resultat 

Vikten av att anpassa information  

Flera studier beskrev att sjuksköterskan sällan lämnade det svåra beskedet, (Ehsani, 

Taleghani, Hematti & Abazari, 2016; Imanipour, Karim & Bahrani, 2015; Pavlish, Brown-

Saltzman, Fine & Jakel, 2014; Rejnö, Silfverberg & Ternestedt, 2016; Schmidt Rio-Valle, Paz 

Garcia Caro, Montoya Juares, Prados Pena, Munos Vinuesa, Pappous & Cruz Quintana, 2009; 

Warnock, Tod, Foster & Soreny, 2010) detta främst då det ansågs vara läkarens ansvar. 

Däremot var sjuksköterskan involverad på andra sätt vid överlämnandet av svåra besked, det 

kunde innebära att ge information, stöd och skapa en relation med patienten och anhöriga 

(Ehsani et al., 2016; Hilding et al., 2018; Imanipour et al., 2015; Pavlish et al., 2014; Rejnö et 

al., 2016; Warnock et al., 2010; Warnock, Buchanan & Tod, 2016). Information som 

sjuksköterskor hanterade i sin yrkesroll bestod oftast av att svara på patientens och anhörigas 

frågor, ge information om vården av patienten samt om patientens sjukdomsförlopp (Hilding 

et al., 2018; Imanipour et al., 2015). Sjuksköterskor försökte ge information i hanterbar 

mängd för patienten och var väl medvetna om att alla patienter ej önskade information om sin 
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sjukdom och förloppet. En känslig men viktig uppgift i sjuksköterskans yrkesroll var att fråga 

patienterna hur mycket de ville veta om sin egen sjukdom och sjukdomsförlopp för att kunna 

ge stöd, inge en känsla av trygghet och undvika missförstånd. Ibland tvingades 

sjuksköterskorna dock att ge information till patienten utan att information efterfrågats 

(Hilding et al., 2018). I Ehsani et al. (2016) studie föredrog sjuksköterskorna att inte ge 

information om diagnostiska testresultat till varken patienter eller deras anhöriga utan 

lämnade det till läkaren då de inte uppmuntrades att vara involverade i överlämnandet av 

sjukdomsbesked samt upplevde rädsla för att bli tillrättavisad av framförallt läkare. 

Sjuksköterskorna upplevde att om de fick stöd och uppmuntran av läkarna var detta en uppgift 

de skulle kunna utföra väl (Ehsani et al., 2016). När patienten eller anhöriga hade tal- och 

hörselsvårigheter, språkbarriärer samt kognitiva nedsättningar upplevde sjuksköterskorna 

svårigheter att delge information (Warnock, Buchanan & Tod, 2016). En förtroendefull 

relation med patienten och anhöriga var något sjuksköterskorna i Hilding et al. (2018) och 

Rejnö et al. (2016) studier upplevde vara av stor vikt och kunde uppnås genom att ge 

information och vara sanningsenlig vilket ledde till en känsla av trygghet och förtroende hos 

framförallt anhöriga. Sjuksköterskorna upplevde att patient och anhöriga ibland kunde ha 

svårt att prata öppet inför varandra men poängterade också att involvering av anhöriga ledde 

till att patientens situation förenklades (Hilding et al., 2018). 

Vikten av att använda sin professionalitet  

Stöd gavs på flera olika sätt, bland annat genom att sjuksöterskorna försökte hjälpa patienten 

att fokusera på vad som var möjligt att göra istället för det som var utom kontroll (Hilding et 

al., 2018). En annan form av stöd involverade att identifiera och möta patientens behov av 

symtomlindring. Stöd kunde ges genom att lyssna på patienten och låta patienten tala samt 

bekräfta och möta patientens olika känslor. Sjuksköterskor kunde uppleva kraftiga reaktioner 

från patienter och anhöriga, till exempel ilska, ledsamhet och förnekande vilket kunde 

upplevas som svårt att hantera av sjuksköterskorna. Stöd till patienter med en annan kulturell 

bakgrund upplevdes även vara svårare att hantera (Warnock et al., 2010; Warnock et al., 

2016). Stöd gavs också till anhöriga och sjuksköterskorna upplevde det som lika viktigt som 

till patienten. Stödet till anhöriga innebar både praktisk information och stödjande samtal. 

Sjuksköterskorna upplevde att hopp var ytterst värdefullt för patienterna och de strävade efter 

att låta patienterna bevara det (Hilding et al., 2018).  

Vikten av att bibehålla en god relation 

Vikten av att bibehålla en god relation påverkades av bland annat en oro över att svåra besked 

kunde påverka relationen mellan sjuksköterska, patient och anhöriga negativt (Pavlish et al., 

2014). Sjuksköterskorna undvek därför diskussion kring detta då nyckeln till att vara 

framgångsrik i sin yreksroll ansågs vara att ha en balanserad relation till patient och anhöriga 

(Pavlish et al., 2014). I Hilding et al. (2018) studie inriktade sig sjuksköterskorna på att se 

personen bakom sjukdomen och vad patienten ansåg vara viktigast. Sjuksköterskorna försökte 

se till fysiska, psykiska, sociala och existentiella aspekter i omvårdnaden (Hilding et al., 

2018). I motsats beskrev Ehsani et al. (2016) studie att hälso- och sjukvårdspersonal ofta 

prioriterade de fysiska aspekterna såsom behandling över de psykologiska, sociala och 
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andliga vilket sjuksköterskorna upplevde var olyckligt. Liknande resultat kunde ses i 

Warnock et al. (2016) studie där sjuksköterskorna upplevde att de inte hade tillräckligt med 

tid för att se till patientens både fysiska och psykiska behov samtidigt som andra 

arbetsuppgifter behövde genomföras. Tidsbristen berodde i många fall på 

bemanningsproblematik samt när ansvarig personal inte fanns på plats (Warnock et al., 2016). 

Många sjuksköterskor beskrev även en känsla av ansvar för sina patienter och att de alltid 

försökte handla efter patientens bästa, detta kunde både upplevas som positivt men även 

negativt då det innebar mer arbete och större emotionell belastning för sjuksköterskan vilket 

de upplevde att det inte fanns resurser för (Warnock et al., 2016). 

Meningsskiljaktighet i teamet 

Undvikande av svåra besked var något som klassades som en kultur i Pavlish et al. (2014) 

studie. Sjuksköterskorna beskrev hur läkarna undvek svåra besked till och med till den grad 

att det kunde få smärtsamma konsekvenser för patienten, exempelvis genom administrering 

av aggressiva läkemedel i livets slutskede. Sjuksköterskor och läkare hade starkt skild syn på 

vad god vård innebar vilket kunde bero på att de två professionerna har olika skyldigheter och 

utbildning (Pavlish et al., 2014). Sjuksköterskorna i studien upplevde att läkarna behövde vara 

ärliga om prognos och behandlingars eventuella begränsningar tidigare i vårdförloppet och 

menade att patienternas möjligheter till välgrundade beslut då ökade. Sjuksköterskorna 

förstod dock problematiken läkarna ställdes inför när patientens prognos var oviss och 

anhöriga hoppfulla. Sjuksköterskorna förstod inte hur läkare och de själva kunde ha skilda 

synsätt trots att de arbetade nära inpå varandra och hur läkarna trots det bortsåg från deras oro 

för patienterna (Pavlish et al. 2014). Liknande resultat gick att finna i Warnock et al. (2016) 

studie som beskrev att anspänningar i teamet även kunde uppstå när ett svårt besked lämnades 

på ett felaktigt sätt och när sjuksköterskan fick hantera konsekvenserna av det. Exempelvis 

kunde dessa situationer ske när patientens frågor inte besvarades ordentligt eller på grund av 

viss jargong i samtalet. I de fall när ett svårt besked inte lämnats på rätt sätt kunde 

sjuksköterskan uppleva känslor som stress och skuld (Warnock et al., 2016). 

I kontrast till undvikandet av svåra besked visade en annan studie att läkare och 

sjuksköterskor hade väldigt lik syn om sanningsenlighet gentemot patienten (Rejnö et al., 

2016). Sjuksköterskorna och läkarna värderade sanningen mycket högt och upplevde ärlighet 

som en allmän moral. Sanningsenlighet argumenterade sjuksköterskor och läkare för med en 

näst intill fanatisk attityd, de ansåg att oavsett hur svårt beskedet var och potentiella 

konsekvenser var det av yttersta vikt att sanningen kom fram. Däremot beskrev deltagarna att 

dem regelbundet kunde dölja hela eller delar av sanningen som en sorts strategi. Det kunde 

vara av anledningar som att skydda anhöriga från ytterligare börda i sorgen eller invänta ett 

bättre tillfälle att delge informationen för att läkare och sjuksköterskor skulle få mer tid till 

förberedelse. Andra anledningar kunde även vara när misstanke om förvärrade 

sjukdomstillstånd fanns och sjuksköterskan inte ville oroa anhöriga i onödan eller när 

sjuksköterskan inte ville vara den som delgav beskedet till anhöriga utan hänvisade till 

läkaren (Rejnö et al., 2016). Patientens anhöriga kunde ibland vara anledningen till att 

beskedet inte delgavs till patienten då anhöriga insisterade på att dölja sjukdomen på grund av 

rädsla för konsekvenserna beskedet skulle kunna få för patienten, exempelvis besvikelse och 
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demoralisering (Ehsani et al., 2016). En annan anledning var anhörigas rädsla för att beskedet 

skulle ges på ett olämpligt och icke empatiskt sätt. Sjuksköterskorna ansåg dock att det borde 

vara patienterna som tar beslut över sin egen vård, inte anhöriga (Ehsani et al., 2016; 

Warnock et al., 2010; Schmidt Rio-Valle et al., 2009).   

Kunskapsbrist 

I flera av studierna framkom att utbildning och kunskap i samband med att svåra besked 

delges var något som upplevts saknas (Ehsani et al., 2016; Imanipour et al., 2015; Pavlish et 

al., 2014; Schmidt Rio-Valle et al., 2009; Warnock et al., 2010). Enligt Warnock et al. (2010) 

beskrev sjuksköterskorna hur de lärt sig lämna svåra besked genom observation av andra och 

över tid. Ungefär hälften av deltagarna ansåg observation av andra och att lära sig av egen 

erfarenhet var den sortens utbildning och träning som var bäst lämpad. Även formella 

utbildningar var något deltagarna ansåg passande (Warnock et al., 2010). I Schmidt Rio-Valle 

et al. (2009) studie kunde ses att erfarna sjuksköterskor som använde sig av strategier kände 

sig mer bekväma i situationen när ett svårt besked delgavs än de sjuksköterskor som inte 

kände sig tillräckligt förberedda. Även i Pavlish et al. (2014) studie bekräftade 

sjuksköterskorna en otillräcklig förberedelse inför svåra besked. Sjuksköterskorna efterlyste 

förutom mer utbildning även riktlinjer för hälso- och sjukvårdspersonal (Pavlish et al., 2014). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Sökorden sjuksköterskans upplevelse och svåra besked bedömdes relevanta för syftet och 

översattes till engelska inför sökningen. Sökordet svåra besked valdes att översättas på fyra 

olika sätt för att inte gå miste om artiklar som använde sig av andra varianter av begreppet. 

Genom att använda trunkering har det gjorts försök till att bredda sökningen vilket kan ha 

resulterat i fler träffar än om det inte hade använts. Användandet av flera olika databaser vid 

sökningar ökar chanserna att hitta vetenskapliga artiklar som svarar mot syftet och sökningar i 

databaser som har en inriktning mot omvårdnad ökar trovärdigheten i det vetenskapliga 

arbetet (Henricson, 2017). Tre olika databaser har använts i datainsamlingen för 

litteraturstudien och två har inriktning endast mot omvårdnad. Trots att sökningen i PsychInfo 

inte gav några resultatartiklar ansågs sökningen viktig att redovisa då det visar att en större 

vidd av sökningar ägt rum. Litteraturstudien har haft en begränsad tidsram vilket till viss del 

kan ha påverkat litteraturstudien då mer tid kunde lagts på databassökningarna och 

bearbetning av artiklarna. En annan svaghet i databassökningarna kan vara att ämnesord ej 

använts vilket försökts vägas upp genom att använda flera olika översättningar av sökordet 

svåra besked. Trots att sökordet sjuksköterskans upplevelse använts i sökningarna var det 

många artiklar som ej innehöll sjuksköterskans upplevelse. Carlsson och Eimans (2003) 

granskningsmall användes enligt riktlinjerna för att kvalitetsgranska artiklarna. En hög grad 

av vetenskaplig kvalitet hos artiklarna i resultatet ökar trovärdigheten enligt Henricson (2017) 

och i resultatet har endast artiklar med vetenskaplig kvalitet av grad I eller II inkluderats. 

Granskningen av samtliga artiklar genomfördes av båda författarna till litteraturstudien och 

jämfördes sedan, vilket enligt Henricson (2017) stärker reliabiliteten. Antalet inkluderade 
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artiklar har bedömts vara tillräckligt för att svara till syftet, dock hade ett större antal artiklar 

varit önskvärt för att öka trovärdigheten. 

Dataanalysen genomfördes både enskilt och gemensamt, i ett första stadie granskades 

artiklarna individuellt för att bilda en uppfattning av helheten. Därefter plockades 

meningsenheter och koder ut gemensamt. Enligt Henricson (2017) stärks trovärdigheten i 

resultatet om det bearbetats både individuellt och gemensamt. Mårtenson och Fridlund (2017) 

påpekar även att flera personers granskning av dataanalysen och resultatet stärker 

bekräftelsebarheten. Litteraturstudien har vid ett flertal tillfällen granskats av handledare och 

studenter, vilket därmed stärker bekräftelsebarheten. Förförståelsen diskuterades innan 

analysen påbörjades vilket enligt Mårtenson et al (2017) stärker pålitligheten. 

Resultatartiklarna som svarade mot syftet har kommit från olika länder. Två av artiklarna var 

genomförda i Sverige, två i Iran, två i England, en i USA och en i Spanien. Majoriteten av 

artiklarna var genomförda i västerländska länder vilket kan styrka överförbarheten, dock är 

skillnaderna mellan ländernas sjukvårdssystem påtagliga vilket kan ses som en svaghet. 

Resultatartiklarnas spridning visar på att forskning inom ämnet sker på flera olika platser i 

världen med olika kulturer. Sverige är idag ett mångkulturellt land och därför skulle resultatet 

i denna litteraturstudie till viss del kunna ha betydelse för svensk sjukvård. Majoriteten av 

deltagarna i resultatartiklarna har varit kvinnor vilket påverkar överförbarheten till andra 

grupper och kontexter negativt. 

I en av resultatartiklarna framgick ej om studien granskats av en etisk kommitté eller inte. 

Artikeln valdes att inkluderas trots det av anledningen att deltagarna gett informerat samtycke 

samt att det ej gick att identifiera dem. Fem av resultatartiklarna hade godkänts av etisk 

kommitté och två hade genomgått en etisk granskning där det ansågs att fullt etiskt 

godkännande ej krävdes. Således har de etiska kraven som ställts i litteraturstudien uppfyllts. 

Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens resultat kommer diskuteras utifrån Joyce Travelbees teori och resultatets 

kategorier Meningsskiljaktighet i teamet och Kunskapsbrist.  

I litteraturstudiens resultat identifierades bland annat en oenighet kring sjuksköterskors och 

läkares synsätt på svåra besked som delges till patient (Pavlish et al., 2014; Rejnö et al., 

2016). Majoriteten av litteraturstudiens resultatartiklar var genomförda i västerländska länder 

och Hancock et al. (2007) bekräftar i sin studie att en majoritet av vårdpersonal från 

engelsktalande och norra europeiska länder ansåg att patienter skulle bli informerade om 

sjukdomsförlopp och att det var önskvärt att inte undanhålla information från patienten. I 

andra icke engelsktalande länder var det större sannolikhet att läkaren delgav svåra besked till 

närstående istället för till patienten och sjuksköterskorna hade en annan syn i Hancock et al. 

(2007) studie än den sjuksköterskorna i litteraturstudiens resultat hade. En klar majoritet 

undvek exempelvis ordet cancer i konversationer med patienten trots att patienten var 

medveten om sin diagnos och sjuksköterskor rapporterade även att de känt ett behov av att 
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ljuga för döende patienter (Hancock et al., 2007). Enligt Joyce Travelbees omvårdnadsteori är 

hopp starkt relaterat till beroendet av andra och menar att sjuksköterskans roll är att bistå 

patienten att återfå hopp genom att vara tillgänglig och lyssna till patientens oro (Travelbee, 

1971). Travelbee beskriver att det är sjuksköterskans uppgift att låta patienten vara delaktig i 

de beslut som tas angående sin egna vård i den mån det är möjligt. Oavsett om patienten 

informeras om sitt tillstånd eller inte kan det leda till en oro och det är enligt Travelbee 

sjuksköterskans ansvar att tillgodose patientens behov. Uppskattningsvis blir mindre än 50 % 

av patienter med cancer globalt sett informerade om sin sjukdom (Costantini, A., Baile, W., 

Lenzi, R., Costantini, M., Ziparo, V., Marchetti, P. & Grassi, L., 2009). Även i länder där 

cancerbehandlingar är tillgängliga är det vanligt att information undanhålls från patienterna 

och istället ges till anhöriga, dock håller vårdpersonalens synsätt i många länder på att 

förändras till att låta patienten bevara sin autonomi. Tidigare har patientens autonomi 

begränsats av vårdpersonal med argumentet att undanhållande av svåra besked skyddat 

patienten. Att undanhålla viktig information från patienten upplevs inte bara kränka patientens 

önskan om sjukdomsinformation utan kan även förlänga lidandet när svåra behandlingar inte 

längre ger effekt (Costantini et al., 2009). Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) ska patienten 

vara involverad så långt det går i sin egna vård och patientens självbestämmande och 

integritet ska respekteras. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) syftar till att vård och 

behandling ska utföras i samråd med patient. Ett etiskt ansvar att argumentera för att 

patientens perspektiv är jämställt med professionernas åligger sjuksköterskan (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF] (2016). Costantini et al. (2009) identifierade även att en 

ekonomisk börda kan uppstå för patienten, närstående och försäkringsbolag. Påföljder av att 

administrera behandlingar som ej ger effekt kan skapa förutom ett lidande för patienten även 

en påverkan av de befintliga mänskliga och ekonomiska resurser som finns inom hälso- och 

sjukvården. Resursfördelning kan upplevas som ett etiskt dilemma och trots att det inte är 

sjuksköterskans ansvar krävs medvetenhet. 

I flera av studierna framkom att sjuksköterskorna upplevde att det fanns en brist av utbildning 

och träning inför involvering i när ett svårt besked delges (Ehsani et al., 2016; Imanipour et 

al., 2015; Pavlish et al., 2014; Schmidt Rio-Valle et al., 2009; Warnock et al., 2010). Enligt 

Baer och Weinstein (2012) kan dåliga kommunikationsfärdigheter hos sjuksköterskan leda till 

utbrändhet, låg känsla av självförverkligande, cynism och emotionell utmattning och om 

ingen ordentlig träning mottages kan det leda till att sjuksköterskan undviker efterföljande 

konversationer om det svåra beskedet. Om konversationer angående det svåra beskedet 

undviks kan det i sin tur leda till att sjuksköterskan ger falskt hopp och är mindre realistisk 

mot patienten (Baer et al., 2012). Travelbee (1971) ansåg det vara sjuksköterskans uppgift att 

se till att patientens hopp bibehölls och motverka en känsla av hopplöshet genom att vara 

tillgänglig och lyssna på patientens oro. Tidigare forskning har synliggjort att balansen mellan 

att bevara en realistisk grad av hopp och samtidigt vara tillräckligt ärlig mot patienten och 

anhöriga kan beskrivas som en utmaning (Baer et al., 2012). Om sjuksköterskan är ärlig och 

använder empatisk kommunikation så stärks relationen mellan sjuksköterska och patient. 

Användandet av kommunikationstekniker som stödjer patienten kan minska både patientens 

och sjuksköterskans stress i samband med att ett svårt besked delges. Baer et al. (2012) jämför 

sjuksköterskeyrket med kommunikation och anser att båda är en konst och därför krävs det 
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tid, övning, tålamod och reflektion för att förbättra kommunikationsfärdigheter. Kunskap, 

stöd, erfarenhet och framgång leder till förbättrad kommunikation och ökar självförtroendet 

hos sjuksköterskan vilket slutligen resulterar i en personcentrerad vård (Baer et al., 2012). I 

Baile et al. studie (2000) ansåg en klar majoritet att användandet av SPIKES-modellen var 

praktiskt och lätt att förstå men ansåg däremot att det fanns en utmaning i att vara empatisk 

och bekräftande i mötet med patienten. Jämförelsevis beskrev Kaplan (2010) överlämnandet 

av ett svårt besked som en komplex uppgift och användandet av kommunikationsmodellen 

SPIKES kan underlätta för både den som ger beskedet och den som mottager det. Hälso- och 

sjukvårdspersonal finner det ofta svårt och obekvämt att överlämna svåra besked och har ofta 

liten förberedelse och erfarenhet i hur man kan stödja patienten på ett strukturerat och 

empatiskt sätt (Kaplan, 2010). Välutvecklade kommunikationsfärdigheter var något även 

Rosenzweig (2012) ansåg vara väsentligt för sjuksköterskan för att kunna tillhandahålla en 

god omvårdnad. SPIKES-modellen är något som även sjuksköterskor kan använda sig av om 

de upplever osäkerhet i hur de ska gå tillväga i samband med att ett svårt besked delges. Det 

är enligt Rosenzweig (2012) allmänt vedertaget att kommunikationsfärdigheter är av stor vikt 

för sjuksköterskan och att det kan vara en del i läroplanen i sjuksköterskeutbildningen. 

Förslagsvis kan en sådan typ av undervisning placeras i samband med bedömning av symtom 

och diagnostik och lärs bäst ut genom en teoretisk genomgång som följs av möjligheten att 

öva i en kontrollerad miljö (Rosenzweig, 2012). Resultatet från en studie gjord i USA där 

syftet var att utforska sjuksköterskors upplevelse av att lämna svåra besked identifierade en 

generell uppfattning om att användandet av SPIKES-modellen ledde till en god etablerad 

relation mellan patienten och sjuksköterskan, samt att det bidrog till en respektfull miljö som 

främjade patientens värdighet och en holistisk människosyn (Corey & Gwyn, 2016). 

Kommunikationsträning bör ingå i all hälso- och sjukvårdspersonals utbildningar, vilket det 

numera oftast gör, och repeteras för att utveckla och bibehålla de förvärvade färdigheterna 

(Corey et al., 2016). 

 

Konklusion och implikation 

Litteraturstudiens resultat visar att trots det faktum att sjuksköterskan inte ger det svåra 

beskedet är sjuksköterskan involverad på andra sätt. Sjuksköterskans yrkesroll innebär 

exempelvis att ge information, stöd och skapa en relation med patient och anhöriga. 

Informationen bestod oftast av att svara på patienten och anhörigas frågor och ge information 

om patientens vård och sjukdomsförlopp och det ansågs vara viktigt att respektera patientens 

önskan om delaktighet i vården. Litteraturstudien identifierade motstridiga resultat gällande 

sjuksköterskors och läkares syn på svåra besked. Meningsskiljaktigheter mellan 

sjuksköterskor och läkare identifierades i frågan om patienten ska få information om 

sjukdomsprognos och sjukdomsförlopp. I kontrast beskrivs även att läkare och sjuksköterskor 

delade samma värderingar angående hög sanningsenlighet till patienten i samband med ett 

svårt besked. Vidare framgår att utbildning och kunskap i att lämna svåra besked saknas och 

efterfrågas. Resultatet indikerar på att mer forskning och utbildning behövs kring 

sjuksköterskans involvering i samband med att svåra besked delges för att ge en 

evidensbaserad omvårdnad. 
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Sökord Cinahl PubMed Psychinfo 

Sjuksköterskans 

upplevelse 
Nurs*, Nurs* experince Nurs*, Nurs* experince Nurs* experience 

Svåra besked 

Bad news, difficult news, 

sad news, difficult 

conversations 

Bad news, difficult news, 

sad news, difficult 

conversations 

Bad news, difficult news, 

sad news, difficult 

conversations 
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 Tabell 2: Sökhistorik 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2019-03-04 Cinahl 

(Bad news or difficult news or sad 

news or difficult conversations) 

AND Nurs* 

Limits: Peer-rewied, english, all 

adult 71 63 9 5 

2019-03-11 PubMed 

(Bad news OR difficult news OR 

sad news OR difficult 

conversations) AND (Nurs*) 

Limits: 2008-2019, english, age 

19+ 109 92 6 3 

2019-0322 PsychInfo 

(Bad news OR difficult news OR 

sad news OR difficult 

conversations) AND (Nurs* 

experience) 47 19 0 0 
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Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens Ehsani, M., Taleghani, F., Hematti, S. & Abazari, P. (2017). Perceptions of patients, families, 

physicians and nurses regarding challenges i cancer disclosure: A descriptive qualitative study. 

European Journal of Oncology Nursing, 25, 55-61. doi: 

http://dx.doi.org.ezproxy.bib.hh.se/10.1016/j.ejon.2016.09.003  

Land  

Databas 

Iran 

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att utforska cancerpatienters och deras närståendes samt läkares och 

sjuksköterskors uppfattning av utmaningarna i att lämna eller mottaga ett svårt besked. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Innehållsanalys 

Urval Alla 35 deltagare var rekryterade från ett universitetssjukhus i Iran, sjukhuset är ett av de största 

för cancerpatienter. Deltagarna var 15 patienter, sex familjemedlemmar, nio läkare och fem 

sjuksköterskor. Strategiskt urval har använts i alla fyra grupper. Inklusionskriterier för patienter 

var: 18 år eller äldre, en definitiv cancerdiagnos, medvetenhet om diagnosen och ingen fysisk eller 

kognitiv nedsättning. Inklusionskriterier för närstående var: nära relation till patienten, 

medvetenhet om patientens diagnos, och ingen fysisk eller kognitiv nedsättning. 

Inklusionskriterier för sjuksköterskor och läkare var: minst ett års erfarenhet inom cancervård. 

Datainsamling Datainsamlingen pågick mellan oktober 2014 och juni 2015. Semi-strukturerade intervjuer med 

deltagarna genomfördes. Alla intervjuer pågick i ett privat rum på sjukhuset. Längden på 

intervjuerna varierade mellan 30-120 minuter. Intervjuerna pågick tills det inte fanns någon ny 

information att tillgå. Alla intervjuer gjordes i enlighet med deltagarna och utfördes av en av 

författarna. 

Dataanalys Kvalitativ innehållsanalys influerad av Graneheim och Lundman och en induktiv ansats användes 

i dataanalysen av studien. Verbatim transkription av det inspelade materialet genomfördes och två 

av författarna läste sedan alla transkriptioner för att nå konsensus. 

Bortfall Inga bortfall rapporterade. 

Slutsats Utmaningar relaterade till sjukvårdsorganisation var hög arbetsbörda hos personalen och främst 

hos läkarna vilket de upplevde var en av anledningarna till att undvika att ge cancerbesked. Både 

läkare och sjuksköterskor var rädda för konsekvenserna av att delge ett svårt besked på grund av 

rädsla för hur patienten skulle reagera. Sjuksköterskor undvek att ge signifikant information till 

patienter och anhöriga utan lämnade det till läkarna i brist på stöd att få vara delaktig i processen 

och rädsla för att bli tillrättavisade av främst läkare. Sjukvårdspersonalen upplevde en brist av 

formell träning under utbildningarna. Den holistiskska människosynen upplevdes bristfällig. 

Utmaningar relaterade till insisterande av familjen att dölja uppkom till följd av en rädsla hos 

anhöriga att patienten skulle bli besviken och tappa sin moral. Anhöriga befarade även att 

beskedet skulle ges på ett olämpligt sätt. Utmaningar relaterade till beslutsfattning var bristen av 

juridiska koder och brist på stödjande resurser.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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Artikel 2 

 

 

Referens Hilding, U., Allvin, R. & Blomberg, K. (2018). Striving for a balance between leading and 

following the patient and family- nurses strategies to facilitate the transition from life-prolonging 

care to palliative care: an interview study. BioMed Central Palliative Care, 17, 1-8. doi: 

10.1186/s12904-018-0311-7 

Land  

Databas 

Sverige 

Pubmed 

Syfte Syftet med studien var att beskriva de strategier sjuksköterskor använder sig av för att underlätta 

övergången från livsförlängande vård till palliativ vård hos patienter med obotlig sjukdom. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Innehållsanalys 

Urval Strategiskt urval användes och inklusionskriterie var sjuksköterskor med minst ett års 

arbetserfarenhet inom palliativ vård. Sjuksköterskorna jobbade på en palliativ vårdenhet som 

inkluderade både slutenvård och avancerad sjukvård i hemmet med utgångspunkt från ett 

universitetssjukhus. 15 sjuksköterskor tillfrågades personligen av chefen på vårdenheten och 14 

deltog i studien. Av deltagarna var 13 kvinnor och en man, åldern var 27-64 och de hade mellan 2 

och 32 års erfarenhet av att jobba inom palliativ vård.  Samtliga gav skriftligt informerat 

samtycke. 

Datainsamling Datainsamlingen genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer utformade efter en 

intervjuguide framtagen i enlighet med syftet av en av författarna. Två pilotintervjuer 

genomfördes för att testa intervjuguiden vilket ledde till mindre revideringar. Dessa intervjuer 

inkluderades i resultatet. Intervjuerna spelades in och varade mellan 20-60 minuter. Intervjuerna 

transkiberades verbatim. 

Dataanalys Kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera datan och det första steget var att läsa 

igenom de transkriberade intervjuerna upprepade gånger för att erhålla en överblick av innehållet 

och för att identifiera meningsenheter. Meningsenheterna komprimerades för att ge ett mer 

hanterbart material utan att förlora kärnan i materialet. Ur de komprimerade meningsenheterna 

gjordes utdrag för att skapa koder som bestod av ord eller korta meningar. Författarna arbetade 

intensivt med att minimera risken för tolkning i största mån möjligt och diskussioner mellan alla 

författarna har pågått under hela analysen för att öka trovärdigheten. 

Bortfall Inga bortfall rapporterade. 

Slutsats Analysen resulterade i rubriken Försöket i att hitta balans mellan att leda och följa patienten och 

familjen med fyra subkategorier: Att lära känna patienten och skapa en relation, ge stöd, arbeta 

personcentrerat samt öppna upp för samtal. Att skapa en förtroendefull relation för patienten 

ansågs vara av stor vikt för deltagarna i studien, fokus låg på att se personen bakom sjukdomen 

samt att vara väl förberedd på patientens sjukdomshistoria innan man lämnade ett svårt besked. 

Deltagarna ansåg att stöd från familjen underlättar för patienten att hantera sin sjukdom samt 

förenklar sjuksköterskans roll i att vårda både patient och familj om man redan skapat en relation. 

Stöd ansågs som en central del i sjuksköterskans roll. Stödet kunde ges på olika sätt beroende på 

patientens symptom och sjukdomsbild. Deltagarna lyfter också vikten i personcentrerad vård och 

att möta patienterna med respekt och att ge dem tid. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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Artikel 3 

Referens Imanipour, M., Karim, Z. & Bahrani, N. (2016).  Role, perspective and knowledge of Iranian 

critical care nurses about breaking bad news. Australian College of Critical Nurses, 29, 77-82. 

doi: 10.1016/j.aucc.2015.07.003 

Land  

Databas 

Iran 

PubMed 

Syfte Syftet med studien var att fastställa iranska sjuksköterskors roll och kunskap i att ge svåra besked. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Deskriptiv design 

Urval Deltagarna var iranska sjuksköterskor, inklusionskriterium var att deltagarna arbetade antingen på 

hjärtintensiv- eller intensivvårdsavdelning, hade minst ett års erfarenhet som sjuksköterska samt 

hade en kandidatexamen i omvårdnad. Totalt identifierades 325 sjuksköterskor inom 

hjärtavdelning och olika intensivvårdsavdelningar och av dessa arbetade 88% inom intensivvård. 

160 deltagare identifierades tillslut med hjälp av en pilotstudie gjord av 10 sjuksköterskor. 

Datainsamling Datainsamlingen genomfördes med hjälp av ett fyra-delars frågeformulär på persiska som var 

framtaget specifikt för studien. Den första delen innehöll personliga frågor om deltagarna, den 

andra delen innehöll frågor om sjuksköterskans roll i att lämna svåra besked.  Frågeformuläret var 

baserat på en 5-poängsskala där 4 innebär “Alltid” och 0 innebar “Aldrig” Den tredje delen 

innehöll sjuksköterskans perspektiv på sin medverkan i att lämna dåliga besked. I denna del 

uppskattade sjuksköterskor sitt medverkande i en 5-poängsskala. Fem av påståendena var negativa 

och poängsattes enligt följande: Håller med till fullo, håller med, neutral, håller inte med, håller 

inte alls med med den högsta poängen till “Håller inte alls med “ till lägsta poängen “Håller med 

till fullo”. Poängen av tredje delen var mellan 0-56 och 28 poäng eller mer resulterade i ett positivt 

perspektiv medan 27 poäng eller mindre visade på ett negativt perspektiv. Den fjärde delen av 

frågeformuläret handlade om sjuksköterskors kunskaper kring hur ett dåligt besked ska lämnas 

och hur processen fungerar. I frågeformuläret fanns 30 flervalsfrågor där varje rätt svar genererade 

en poäng och fel svar genererade noll. Frågeformuläret är validerat av 4 professorer inom etik, 4 

professorer inom psykiatri och 6 professorer inom intensivvård. 

Dataanalys Analyserad genom SPSS-20 software. 

Bortfall Inget bortfall rapporterat. 

Slutsats Majoriteten av sjuksköterskorna deltog  i överlämnandet av svåra besked men beskrev olika roller, 

exempelvis att självständigt lämna dåliga besked, ge emotionellt stöd till patienter och familj, 

förklara läkarens ord på ett sätt som patienten förstår, hjälpa patienter och deras närstående ta in 

det svåra beskedet samt förbereda patienten och familjen innan det svåra beskedet. Att lämna ett 

svårt besked självständigt var något 43,8% av deltagarna gjorde ofta eller alltid. Majoriteten av 

deltagarna gav emotionellt stöd till patienten. Att förklara läkarens ord på ett mindre fackligt språk 

var något 65,6% av deltagarna ofta gjorde. Att hjälpa patienten och familjen att ta in det svåra 

beskedet var det 60,6% av deltagarna som gjorde. Av deltagarna var det 58,1% som förberedde 

patienterna och närstående innan det svåra beskedet. Det framkom även att en stark majoritet av 

deltagarna var positivt inställda inför sjuksköterskans involvering i att lämna svåra besked. 

Deltagarna tyckte inte att det bara var läkarens plikt att delge det svåra beskedet och ansåg inte att 

sjuksköterskans deltagande i processen påverkade deras relationer med patienter och närstående 

negativt. En majoritet av deltagarna upplevde att de hade måttlig kunskap i hur svåra besked ska 

delges. Endast 16,2% av deltagarna uppgav att de hade god kunskap i hur svåra besked delges. 
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Referens Pavlish, C., Brown-Saltzman, K., Fine, A. & Jakel, P. (2014). A culture of avoidance: Voices from 

inside ethically clinical situations. Clinical Journal of Oncology Nursing, 19, 159-165. doi: 

10.1188/15.CJON.19-02AP  

Land  

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Syftet med studien var att undersöka utmaningar och omständigheter som omger etiskt 

problematiska situationer inom onkologi. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Etnografisk design 

Urval Sammanlagt bestod studien av 42 deltagare, varav 30 sjuksköterskor, 12 nyckelpersoner (5 

kliniska etiker, en bioetiker, två onkologer och fyra onkologisjuksköterskeadministratörer).   

Nyckelpersonerna rekryterades på grund av sin kunskap inom fenomenet. 39 kvinnor och tre män 

deltog i studien. 

Datainsamling Datainsamling genomfördes med fokusgrupper med sjuksköterskorna och djupintervjuer med 

nyckelpersonerna. Intervjuerna började med öppna frågor för att sedan bli mer specifika. 

Dataanalys Alla intervjuer spelades in och transkriberades enligt atlas.ti. Författarna separerade data från 

nyckelpersonerna och fokusgrupperna men följde samma analytiska process. En av författarna 

läste och kategoriserade data induktivt till tre olika delar. Därefter kodades all data in till flera 

kategorier som sedan mynnade ut i underrubriker. 

Bortfall Inget bortfall rapporterat 

Slutsats Sjuksköterskorna och nyckelpersonerna beskrev en kultur där etiska problem inte togs upp förens 

det absolut inte kunde undvikas längre. Deltagarna betonade att läkarna behövde vara ärliga om 

prognos och behandling för att patienterna ska vara välinformerade innan de fattar beslut men 

förstod att det finns stora svårigheter att vara det när prognosen är oviss. Faktorer som upplevdes 

bevara kulturen av undvikande var vårdens synsätt på att vilja komma med lösningar och bota 

vilket inte alltid är möjligt i etiskt svåra situationer. Det var något som var främmande och 

behövde ett annat tankesätt som krävde tid och energi. Även moraliska skillnader mellan 

sjuksköterskor och läkare identifierades och beskrevs som olika uppfattningar av god vård. En 

rädsla för att skada relationen mellan patienter, anhöriga och kollegor ansågs även vara en faktor 

som bidrog till att bevara kulturen. Organisationens struktur påverkade också möjligheterna till att 

ta upp etiska problem då personalen roterade i olika omfattning och på grund av att den mest akuta 

vården prioriteras. Deltagarna uppgav att mer utbildning och riktlinjer behövdes. 
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Referens Rejnö, Å., Silfverberg, G. & Ternestedt, B-M. (2017). Reasoning about truth-telling in  end-of-life 

care of patients with acute stroke. Nursing Ethics, 24, 100-110. doi: 

http://dx.doi.org.ezproxy.bib.hh.se/10.1177/0969733016664974 

Land  

Databas 

Sverige 

Cinahl 

Syfte Syftet var att fördjupa förståelsen av stroketeamets resonemang om att tala sanning i palliativ vård 

relaterat till akut stroke med sänkt medvetandegrad. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Innehållsanalys 

Urval 15 gruppmedlemmar, rekryterade från olika stroke och rehabenheter i västra Sverige. Alla 

deltagare hade sedan tidigare deltagit i fokusgrupper. Fyra läkare (tre män, en kvinna), sju 

sjuksköterskor (en man, sex kvinnor) och fyra undersköterskor (alla fyra kvinnor). Deltagarna 

hade varierad arbetslivserfarenhet (median 11 år) och ett åldersspann på 46 år (medianålder: 

48).  Tre av deltagarna hade utländsk bakgrund. 

Datainsamling Den kvalitativa studien är en del av ett forskningsprojekt av palliativt vårdande av patienter med 

akut stroke. Främst fokus läggs på etiska problem upplevda av sjukvårdspersonal. Deltagarna fick 

först medverka i fokusgrupper där man samtalade kring ämnet och sedan individuellt i en 

uppföljningsintervju. Material från den individuella intervjun användes som underlag för den 

följande intervjun. Intervjuerna pågick mellan 36-51 minuter och alla genomfördes av samma 

författare. 

Dataanalys Analysen genomfördes av två av författarna. Deduktiv och induktiv kvalitativ innehållsanalys 

användes. Den första delen var deduktiv, alla intervjuer lästes först i helhet för att skapa en 

uppfattning om innehållet, därefter lästes de separat och vissa meningar som rörde sanning 

relaterat till svåra besked blev markerade. Den andra fasen var induktiv och syftade till att 

gruppera in rubrikerna baserat på liknelser och koder. Detta resulterade i två delar: Beskriva 

resonemang för att tala sanning eller emot att tala sanning. Den tredje författaren kopplade därefter 

resultaten till teoretiska perspektiv. 

Bortfall Inget bortfall rapporterat. 

Slutsats Att vara ärlig var något vårdpersonalen värderade väldigt högt. De strävade alltid efter att tala 

sanning och påstod att sanningen hade ett värde i sig själv samt att det var viktigt för att etablera 

förtroende. Ärlighet ansågs vara grundläggande för att kunna bygga en bra relation till patienten 

och deras anhöriga, dock upplevdes ärlighet också kunna skada och deltagarna sa att de 

regelbundet dolde hela eller delar av sanningen som en strategi för att skydda anhöriga. Att dölja 

delar eller hela sanningen kunde också vara ett sätt för personalen att hinna förbereda för ett bättre 

samtal men också när det till exempel fanns misstankar om olika sjukdomstillstånd som ej blivit 

bekräftade än. Speciellt sjuksköterskorna ville inte vara den som gav beskedet och valde därför 

ibland att inte delge till exempel resultat utan lämnade den uppgiften till läkaren. 
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Referens Schmidt Rio-Valle,J. Paz Garcia Caro, M. Montoya Juares, R. Prados Pena, D. Munos Vinuesa, 

A.Pappous, A. Cruz Quintana,F. (2009) Bad news for the patient and the family? The worst part 

of being a health-care professional. Journal of Palliative Care 25, 191-196. 

doi:  https://doi.org/10.1177/082585970902500306 

Land  

Databas 

Spanien 

Cinahl 

Syfte Studien hade två syften: Att identifiera svårigheter och hinder som sjukvårdspersonal stöter på i 

samband med att lämna svåra besked till patienter och deras anhöriga samt att utforska olikheter 

hos personal gällande erfarenhet, och professionell attityd baserat på personalens arbetsplats, 

professions samt patienterfarenhet. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Fenomenografisk design 

Urval Två urvalskriterier för studien användes, den första var: typ av profession (Läkare eller 

sjuksköterska), Arbetsplats (I stad eller landsbygd) och kön. Den andra var: typ av sjukhus 

(sjukhus, sjukhus på landsbygd, privat mottagning eller vårdcentral) och professionell specialitet 

(kirurgi, medicin, onkologi, intensivvård, palliativ vård eller primärvård). 42 deltagare valdes ut 

(21 sjuksköterskor och 21 läkare) varav 11 kvinnor & 10 män i båda kategorierna. Ålderspannet 

var mellan 23-53. 

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer, intervjuerna blev inspelade och transkriberade. Intervjuerna pågick 

mellan 40-90 minuter, ett andra möte bokades in för att diskutera resultatet djupare. 

Dataanalys Dataprogrammet Atlas.ti användes för att analysera data. Tematisk kodning användes för att 

jämföra intervjuerna. 

Bortfall 8 bortfall. Deltagarna var från början 50 stycken, åtta uteslöts då intervjuerna antingen var 

inkompletta eller att deltagaren valt att avböja. 

Slutsats Majoriteten av sjuksköterskor medgav att de aldrig blivit ifrågasatta av patienter angående deras 

situation. Sjuksköterskor var också övertygade om att trots att patienterna inte var frågande 

angående deras sjukdom så visste de alltid vad som höll på att ske.  Kvinnliga sjuksköterskor 

arbetandes i primärvård upplevde svårigheter att ge svåra besked och speciellt till patienters 

anhöriga. Sjuksköterskor som ej kände sig förberedda upplevde mer obehag i samband med att 

lämna dåliga besked än de som hade erfarenhet av det. Sjuksköterskor som arbetar inom 

specialistvård ansåg att det är läkarens jobb att lämna svåra besked. 
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Referens Warnock, C., Buchanan, J. & Tod, A.M. (2017) The difficulties experienced by nurses and 

healthcare staff involved in the process of breaking bad news. Journal of Advanced Nursing 73, 

1632–1645. doi: 10.1111/jan.13252 

Land  

Databas 

England 

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors upplevda svårigheter i att lämna ett svårt 

besked. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Framework design 

Urval Deltagarna var sjuksköterskor och annan vårdpersonal som deltog i en utbildningsdag som var 

utformad som stöd för personal som lämnar och arbetar med svåra besked. Utbildningsdagen 

fanns tillgänglig två gånger om året och all vårdpersonal arbetandes  i norra England kunde delta. 

Totalt fanns 145 deltagare indelade i en tvåstegsstudie. Steg 1. Initial analys. 158 personer deltog 

totalt och 138 frågeformulär blev returnerade. Av de 138 var 109 stycken kompletta och kunde 

användas. Steg 2. Kontrolldata insamlades under två dagar och 36 deltagare lämnade in kompletta 

frågeformulär som kunde användas. Majoriteten av deltagare var kvinnor och endast fyra var 

manliga deltagare i det totala. 

Datainsamling Datainsamlingen gjordes genom ett frågeformulär som använts i tidigare forskning. Formulärets 

frågor hanterade sjuksköterskans upplevda svårigheter vid svåra besked, reflektion samt deras 

egna erfarenheter. Data för den initiala analysen samlandes in under sju dagar mellan mars 2011- 

april 2013. Kontrollstudien genomfördes i två dagar mellan november 2013- april 2014. 

Dataanalys De fria textraderna i frågeformuläret analyserades enligt framework analys. Analysprocessen 

utfördes av enskild författare för att sedan jämföras tillsammans. Författarna läste alla 

beskrivningar för att kunna identifiera teman vilket formade ett preliminärt tematiskt index. 

Bortfall Bortfall på 29 personer. 

Slutsats Svårigheter vid svåra besked kunde relateras till de olika aktiviteter som utfördes där 

sjuksköterskan hade olika roller, exempelvis ge information om diagnos och behandling, stödja 

patienten i att hantera konsekvenserna och tillhandahålla stöd innan, under och efter beskedet. Vid 

palliativ vård arbetade sjuksköterskan med att informera anhöriga om försämring eller dödsfall 

men också med att ge information om övergången från kurativ till palliativ behandling. 

Svårigheternas uppkomst kunde kategoriseras i situation, organisation, patienter och anhöriga 

samt individuella. Situationer som upplevdes svåra kunde bero på omgivning, oväntade händelser 

och osämja inom det multidisciplinära teamet. Tidsbrist, bemanningsproblematik och dålig 

kommunikation mellan olika vårdenheter var organisatoriska svårigheter. Patienters och anhörigas 

reaktioner av det svåra beskedet, när patienten eller anhöriga ville kontrollera vilken information 

som gavs, spänningar i relationen mellan patient och anhörig och hälso- och sjukvårdspersonal på 

grund av exempelvis skilda förväntningar och kommunikationsbarriärer var svårigheter som 

kunde ske i relation med patienter och anhöriga. Individuella svårigheter var exempelvis känsla av 

ansvar över patienternas vård och en vilja att göra det bästa för patienten vilket kunde leda till 

ökad arbetsbelastning och känslomässig påfrestning. 
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Referens Warnock, C., Tod, A., Foster, J. & Soreny, C. (2010). Breaking bad news in inpatient clinical 

settings: role of the nurse. Journal of Advanced Nursing, 66(7), 1543-1555. doi: 

http://dx.doi.org.ezproxy.bib.hh.se/10.1111/j.1365-2648.2010.05325.x  

Land  

Databas 

England 

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att utforska sjuksköterskans roll i processen av att lämna svåra besked till 

inneliggande patienter och tillhandahållandet av utbildning och stöd för sjuksköterskor i den 

rollen. 

Metod:  

Design 

Mixad metod 

Deskriptiv design och innehållsanalys 

Urval 59 olika enheter deltog i studien med sammanlagt 226 stycken deltagare. Deltagarna var 

sjuksköterskor med olika utbildningar och övriga deltagare var fyra kliniska utbildare. 

Arbetslivserfarenheten varierade mellan mindre än ett år till över 30 år. 

Datainsamling Datainsamling genomfördes under en tremånadersperiod under 2007 på ett universitetssjukhus i 

norra England. Totalt distribuerades 335 frågeformulär och 236 fullständiga formulär 

returnerades. Innehållet i frågeformuläret baserades på resultatet av en systematisk litteraturstudie 

och via konsultation med specialistsjuksköterskor inom palliativ vård och en framtagen grupp av 

sjuksköterskor och sjukvårdspersonal på ett universitetssjukhus som samarbetar för att utveckla 

och implementera evidensbaserad vård på sjukhuset som studien utfördes på. En två-stegs 

pilotstudie genomfördes där första steget bestod av att frågeformuläret skickades till medlemmar i 

den utvalda gruppen och formuläret korrigerades. Det reviderade frågeformuläret testades igen av 

tio sjuksköterskor på två olika avdelningar, mindre ändringar gjordes. Dessa tio formulär 

inkluderades i resultatet. Formuläret bestod av fem olika delar och använde sig av Likertskala och 

öppna frågor där deltagarna beskrev sina egna erfarenheter. 

Dataanalys Dataanalysen gjordes med hjälp av deskriptiv statistik och frekvensgradering. De öppna frågorna 

analyserades enligt innehållsanalys där svaren kodades baserat på deras innehåll och liknande 

koder grupperades till teman. Förhållandena mellan frågorna utforskades för att bilda kategorier 

som beskrev data. Innehållsanalysen utfördes oberoende av två av författarna. Koder, teman och 

kategorier diskuterades och jämfördes av författarna tills de slutgiltiga kategorierna var bestämda. 

Bortfall Bortfall på 99 personer. 

Slutsats Den mest centrala rollen sjuksköterskan hade var att ge patienter och närstående stöd och 

möjlighet till samtal efter det svåra beskedet. Att lämna beskedet var det sjuksköterskan var minst 

involverad i. Dem största hindren vid svåra besked var otillräckligt med tid, att patienten inte ville 

veta och att det ej fanns tid till förberedelse. Exempel på svåra upplevelser deltagarna upplevt 

under processen av svåra besked var hur beskedet delgetts, problematik kring undanhållande av 

information av anhöriga eller patienten, oväntat dödsfall och reaktioner kring det svåra beskedet. 

Många deltagare upplevde att det fanns positiva effekter över att vara involverad, det stärkte 

relationen till patienterna. En majoritet upplevde att de hade goda copingstrategier för att hantera 

deras egna reaktioner. Att ge stöd till patienter med olika kulturell bakgrund var en särskild oro. 

Majoriteten av deltagarna hade fått lite eller ingen formell utbildning i hur svåra besked kan delges 

och det var något som önskades. 
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