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Inledning 
 
För en patient i livets slutskede är möjligheten till en öppen kommunikation av avgörande 
betydelse. Den uppkomna situationen leder till sorg- och krisreaktioner. Ett av de bästa sätten att 
bearbeta sorg är att tala om den (1,2). De senaste 30 åren har forskare visat ökat intresse för 
kommunikationens betydelse i vården och ser det nu som ett viktigt kunskapsområde. Inom den 
palliativa omvårdnaden har kommunikation en central funktion. En av sjuksköterskans uppgifter 
är att sätta sig in i vad en livshotande sjukdom innebär för en patient och med sin kunskap hjälpa 
honom att bearbeta de känslor, som sjukdomen för med sig. Sjuksköterskans viktigaste redskap i 
mötet med människor i sorg och kris är samtalet (2,3). Flera sjuksköterskor menar att samtalet 
med döende patienter är svårt och undviker av olika anledningar uppgiften, trots vetskapen om 
att kommunikation och samtal är viktiga hörnstenar i livets slut (3-8). Den vanligaste orsaken till 
att patienter eller deras närstående är missnöjda med vården är brister i kommunikationen med 
vårdpersonalen. Studier visar att upp till 40 % av patienterna i livets slutskede upplever dessa 
problem. Dessa brister leder till stress hos den döende patienten (4,6,8-11). I den här 
litteraturstudien lyfts faktorer som påverkar det vårdande samtalet mellan sjuksköterskor och 
patienter i livets slut fram. 
 
 
Bakgrund  
 
För att känna god livskvalitet och ha möjlighet att möta en fridfull död bör patienter i livets 
slutskede vårdas enligt palliativ filosofi. Världshälsoorganisationen definierar palliativ vård som 
”en aktiv total vård av patienter i ett skede när sjukdomen inte längre svarar på kurativ 
behandling. Kontroll av smärta eller andra symtom av psykologisk, social och existentiell art är 
av största vikt. Det övergripande målet med palliativ vård är att uppnå bästa möjliga livskvalitet 
för patienten och dennes familj” (12). En viktig del av den palliativa filosofin är patientens 
möjlighet att få samtala om sin sjukdom, smärta och om döendet. Detta förutsätter att han är 
medveten om sin diagnos och prognos och att han vet att detsamma gäller hans närstående (13). 
 
Den palliativa filosofin talar också om betydelsen av att låta patienten bevara hoppet. Hopp är ett 
ämne som är av stor betydelse i samtalet mellan sjuksköterska och patient (4). Trots att patienter 
intellektuellt vet att de är döende kan de känslomässigt inom sig hysa ett hopp om att bli botade. 
Ett sådant hopp kan mer liknas vid en önskan. Hoppet har en viktig roll för den som nalkas 
döden. Hopp är ett fenomen som står upp emot känslor av fruktan och förtvivlan. Inom palliativ 
omvårdnad beskrivs hoppets roll som en förväntan om något önskvärt. Känslor av förtvivlan 
innebär att hoppet övergivs (2,13). Qvarnström som är en föregångare inom svensk palliativ vård 
beskriver att människan i sin natur är en ”homo esperans” det vill säga en förhoppningsfull 
varelse som med hjälp av hoppet står ut med lidande och smärta. Hon beskriver vidare att hoppet 
inom den palliativa filosofin måste grundas på ett realistiskt antagande och att ingen människa 
skall utsättas för ett orealistiskt hopp som ger en fel bild av tillvaron (4). Att uppmana en döende 
patient att hoppas på bot är att ge falska förväntningar. Om patienten skulle uttrycka denna 
förhoppning behöver det inte betyda att han faktiskt tror att det blir så. Det kan istället vara ett 
uttryck för patientens vägran att erkänna sig besegrad av förtvivlan (2). Det är naturligt att 
hoppet revideras under resans gång. I övergångsfasen mellan kurativ- och palliativ vård finns 
fortfarande hoppet om att bli botad. Då döden närmar sig övergår hoppet till att få uppleva en 
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närståendes födelsedag, orka gå en promenad och till sist hoppet om en god död. Det viktiga är 
att hoppet styrs av något som är angeläget för patienten (2). I sjuksköterskans kommunikation 
med den döende patienten har hon genom att vara lyhörd möjlighet att förmedla det hopp som 
passar den enskilda individens situation. I bästa fall kan sjuksköterskan genom skicklig 
kommunikation förmedla det hopp som spelar en viktig roll för ett värdigt liv och en fridfull död 
(1,2,5). 
 
Kommunikation är oundvikligt, det är omöjligt att inte kommunicera. Kommunikation består av 
dolda budskap, som kommer till uttryck genom hur talaren uppfattar sig själv och hur hon önskar 
bli uppfattad (6,14). Kommunikation kan handla om annat än ord. En subtil form av 
kommunikation är den icke-verbala, som kan motsäga det sagda ordet. I sådant fall är det troligt 
att det är den icke-verbala kommunikationen som speglar individens äkta känslor och tankar. Då 
sjuksköterskan kommunicerar är det av stor betydelse att det verbala budskapet och den icke-
verbala kommunikationen överensstämmer. I annat fall ställs sjuksköterskans trovärdighet på 
spel, vilket leder till att patienten får svårt att känna tillit (6,15,16). Sjuksköterskan behöver vara 
målinriktad och tillämpa professionell kunskap för att identifiera och tillgodose patientens 
behov. Vid individanpassad omvårdnad underlättas kommunikationen och patienten uttrycker en 
känsla av att bli förstådd och bekräftad. En öppen och ärlig kommunikation mellan patienten och 
vårdpersonalen är en förutsättning för att sjuksköterskan skall kunna ge en god omvårdnad och 
erhålla ökat förtroende (2,14,15). 
 
Syftet med ett vårdande samtal i livets slut kan ha flera perspektiv. För patienten kan avsikten 
vara att dela med sig av tankar och oro. Sjuksköterskans syfte kan vara att erhålla kunskap om 
hur patienten upplever situationen. Ett annat syfte kan vara att ge patienten och hans familj 
information om det aktuella hälsotillståndet och olika palliativa behandlingsalternativ för att fatta 
viktiga beslut. Ytterligare ett syfte med det vårdande samtalet kan vara att ge patienten tröst och 
inge någon form av hopp (1). Då sjuksköterskan samtalar med patienten är det betydelsefullt att 
samtalets syfte är medvetet. Målet är, som det står i sjuksköterskans yrkesetiska koder, att 
minska lidandet och främja en fridfull död. Sjuksköterskan kan genom att använda sig själv och 
samtalet som verktyg lindra patientens lidande genom att hjälpa honom hantera sin situation och 
eventuellt finna mening i den (1,2). 
 
Patienterna ges inte utrymme att delge sina personliga känslor och frågor vilket inverkar negativt 
på kommunikationen (5,11,14). Enligt tidigare studier gällande samtalets betydelse för döende 
patienter, påpekas att det psykologiska behovet ofta är av större vikt än det fysiska behovet. 
Döende patienter är inte hjälpta av en högteknologisk vård om inte vårdpersonalen samtidigt tar 
deras känslor av förtvivlan och hopplöshet på allvar. Att få tala med någon om meningen med 
livet och döden är ofta nödvändigt för att gå vidare i den sorgeprocess det innebär att vara 
medveten om att livet snart är slut (2,17). 
 
Sjuksköterskans beredskap att kommunicera med patienter är låg. I den kultur som förr rådde 
inom vårdandet av döende patienter, undanhöll vårdpersonalen ofta patienten information om 
diagnos och prognos. Vårdpersonalens syfte var då att skydda patienten från att tvingas möta 
sanningen (3,4). Qvarnström beskriver att sjuksköterskans beteende kan utgöra hinder för 
patientens möjlighet att uttrycka känslor och tankar. Hon menar att sjuksköterskan medvetet och 
omedvetet avskärmar sig från döende patienter på grund av det obehag och den ångest 
patienternas tillstånd väcker hos sjuksköterskan. Senare studier styrker Qvarnströms teorier och 
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visar att patienter än idag upplever att sjuksköterskor ofta inte vill tala med dem om döden 
(1,11). Vad patienter upplever och vad sjuksköterskor känner överensstämmer inte. 
Sjuksköterskor inser betydelsen av samtalet med patienter i livets slut. Problemet består inte 
heller av ovilja utan bottnar i sjuksköterskans känsla av att vara oförberedd på dessa samtal (17). 
Trots ett ökat intresse för kommunikationens betydelse för patienter i livets slutskede är många 
sjuksköterskor lika illa förberedda och ovetande om faktorer som påverkar dessa meningsfulla 
samtal nu som förr (5,6). Då patienter undanhålls möjligheten att dela med sig av sina tankar 
utsätts de för onödigt lidande (1,2,4). 
 
 
Syfte 
 
Syftet med studien var att belysa faktorer som påverkar det vårdande samtalet med patienter i 
livets slut. 
 
 
Metod 
 
Studien genomfördes som en litteraturstudie. 
 
Datainsamling 
 
Material till litteraturstudien samlades in genom sökning i databaserna PubMed, Cinahl och 
PsycINFO. Till en början användes en bred sökning som efterhand smalnades av. Sökorden som 
användes utifrån syftet var communication, communication skills, palliative care, terminally ill, 
nurse-patient relations, nursing och conversation, som alla är MeSH-termer. Även fritextordet 
educational needs användes. Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara vetenskapligt 
granskade, vara skrivna på engelska eller svenska. Artiklarna skulle även vara publicerade år 
1999-2006 och vara relevanta till studiens syfte. Först lästes artiklarnas titel och därefter 
abstrakten. De artiklar vars titlar och abstrakt överensstämde med syftet valdes ut och ytterligare 
en sökning efter artiklarna i fulltext gjordes. De som inte fanns i fulltext beställdes via 
högskolebiblioteket. Vid olika sökkombinationer var det vanligt att samma artikel förekom vid 
flera tillfällen. En del abstrakt var inte relevanta till syftet i studien varför dessa sorterades bort. 
Vissa artiklar som valdes bort skulle enligt sökningen vara vetenskapliga, men vid närmare 
genomgång var ej så fallet. Till resultatet togs det med en artikel från 1991 och en från 1998 då 
de ansågs vara av värde för studien. Artikeln med titeln; Factors which influence how nurses 
communicate with cancer patients’, från 1991 var ofta refererad till i flera artiklar och bedömdes 
därför värdefull. Likaså artikeln med titeln; Patients’ views on nurses’ communication skills: a 
pilot study, från 1998. Exklusionskriterierna var artiklar som handlade om kulturella skillnader 
för att begränsa arbetet. Studien inkluderar totalt 17 artiklar. Sökhistoria presenteras i tabell 1 
och en översikt av artiklarna visas i bilaga 1. 
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Tabell 1. Sökhistoria 
 
Databas Datum Sökord Antal 

träffar 
Genomlästa 
abstrakt 

Urval 1 Urval 2 
Valda artiklar 

PubMed 060228 Communication, 
palliative care, 
nurse-patient 
relations 

63 13 4 2 

PubMed 060318 Communication 
skills, nurse-
patient relations, 
palliative care 

16 10 2 1 

  Related articles 309 50 8 4 
PubMed 060323 Communication 

skills, nursing, 
educational 
needs 

41 8 3 1 

PubMed 060323 Communication, 
conversation, 
nurse-patient 
relations 

29 15 5 1 

Cinahl 060227 Communication 
skills, terminally 
ill 

33 12 6 3 

Cinahl 060318 Communication, 
palliative care 

47 15 5 2 

PsycINFO 060228 Communication, 
palliative care 

37 5 3 1 

Referensart.  1991 och 1998    2 
 
 
Databearbetning 
 
Samtliga artiklar som användes i resultatet granskades av författarna ett flertal gånger. En 
sammanfattning skrevs för varje artikel vilket innebar ytterligare bearbetning av materialet. Allt 
material bearbetades tillsammans för att öka förståelsen för innehållet i artiklarna. Resultatet 
sammanställdes i två olika kategorier, därför att det var så tydligt i artiklarna att det var faktorer 
som förbättrar det vårdande samtalet och faktorer som försämrar det vårdande samtalet. 
Artiklarna lästes igenom på nytt och bearbetades utifrån de två kategorierna. En översikt av 
artiklarna som redovisas i resultatet presenteras i bilaga 1. 
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Resultat 
 
Faktorer som försämrar förutsättningarna för ett vårdande samtal 
 
Sjuksköterskan distanserar sig många gånger från döende patienter och deras närstående (18-23). 
Hon ger exempel på det då dessa patienter är de som får hennes omvårdnad i sista hand. Studier 
visar att patienter i livets slutskede som ringer på klockan, i genomsnitt tvingas att vänta längre 
än de patienter som inte är döende (24). En del sjuksköterskor undviker så långt det är möjligt att 
gå in i patientens rum. Då de döende är unga eller har små barn distanserar sig sjuksköterskan 
mer än då patienten är äldre. Orsaken är att hon upplever situationen som särskilt orättvis och lätt 
identifierar sig med den döende patienten (22). Sjuksköterskan försvårar med sitt undvikande 
beteende möjligheten till ett för patienten givande samtal. I de fall hon närmar sig patienten 
undviker hon känsloladdade samtalsämnen, ignorerar vad patienten egentligen säger, byter 
samtalsämnen, skämtar, ställer ledande frågor med ”säkra svar” eller fokuserar på fysiska 
symtom som inte alltid är det mest angelägna för patienten (19-21,25-27). Sjuksköterskan anser 
sig mycket riktigt också mer kompetent att behandla fysiska symtom än att tillgodose patientens 
psykologiska behov (24,26,28). Patienter beskriver problemet som en önskan om att 
sjuksköterskan talar om de frågor som verkligen bekymrar dem istället för att hålla ett inövat tal. 
Sjuksköterskan informerar gärna men har svårigheter med att se patienten bakom de fysiska 
symtomen (20,26). Sjuksköterskan kan också förneka allvaret i patientens sjukdom vilket leder 
till att symtomen förvärras och patienten känner ett ökat lidande (20,29). Ibland håller 
sjuksköterskan patienten på avstånd då hon anser att hans lidande kommer henne för nära. Det är 
ett beteende som skyddar henne från känslomässig smärta och från att uttömma all sin energi. 
Vid vilka tillfällen sjuksköterskan inte längre uthärdar patientens lidande beror på hur stora 
energireserver hon förfogar över just då (18). 
 
Sjuksköterskans personliga inställning till döden har betydelse för samtalet (19,20,22,25). En 
sjuksköterska utan självkännedom och med ett onaturligt och skrämmande förhållande till döden 
har svårt att förmedla hopp till patienten om en fridfull och värdig död (22,25,27). De 
sjuksköterskor som ej är troende var de som visade störst ångest inför samtal om döden. De 
skyddar sig från att bli påminda om döden genom att undvika att tala om den (25). Problemet 
kommer till uttryck genom “kallprat” eller tystnad och leder till att patienten hindras från att dela 
med sig av sina innersta tankar (24,25). Genom att försvåra möjligheten till ett meningsfullt 
samtal, som är anpassat efter patientens behov, försäkrar sig sjuksköterskan om att inte ge sig ut 
på känsloladdad mark såsom samtal om diagnos och prognos (19,25,28). En orsak sägs vara att 
sjuksköterskan vill undvika patientens starka känsloyttringar vilka hon finner obehagliga och 
svåra att bemöta (19). Hon kan också vara rädd för att tappa kontrollen inför patienten (23,25). 
Sjuksköterskan är ofta medveten om sina svårigheter att föra dessa samtal (19,20,22,23,25,28). 
Hon menar att det saknas kunskap om samtalet med döende patienter och hävdar att hon känner 
sig obekväm med uppgiften. Oron handlar till största del om vad hon skall svara på frågor som 
handlar om patientens lidande, prognos och död (19,21,22,25,28). Sjuksköterskan anser att hon 
är i behov av mer kunskap för att kunna erbjuda döende patienter en god psykologisk omvårdnad 
(22,25,27). 
 
Vårdpersonalen visar emellanåt brist på respekt för patienten och dennes närstående (20,29). Det 
yttrar sig genom att sjuksköterskan eller läkaren undanhåller information om patientens sjukdom, 
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ljuger eller undviker att svara på patientens frågor. Genom denna brist på respekt undanhålls 
patienten möjligheter att fatta viktiga beslut (24,27-29). Ännu ett hinder till öppen 
kommunikation med döende patienter är vårdpersonalens föreställningar om att patienter inte vill 
höra sanningen. De menar att patienten då förlorar hoppet, drabbas av depression och inte gläds 
åt den tid han har kvar att leva (24). Vårdpersonalen skjuter upp diskussioner om palliativ vård 
tills de tror att patienten klarar av att hantera dessa frågor (19,25). Studier visar att de patienter 
som har mest ångest och svårast att acceptera sitt tillstånd är de som inte fått ärlig information 
om sin sjukdom. Majoriteten av de döende patienterna vill ha reda på så mycket som möjligt om 
sitt tillstånd oavsett om det är goda eller dåliga nyheter. Patienter under 65 år önskar i regel mer 
ingående information än de äldre, om namn på sjukdomen, alla tillgängliga behandlings-
möjligheter och hur dessa alternativ fungerar. Kvinnor vill i något högre utsträckning ha mer 
information om diagnos och prognos än män (24). 
 
Sjuksköterskan torde vara medveten om det asymmetriska maktförhållande som råder mellan 
henne och patienten. Det kan i samtalet visa sig genom tyst accepterande. I de fall patienten 
under tystnad verkar acceptera sin situation kan orsaken bestå i en rädsla att stöta sig med 
sjuksköterskan. Dessa exempel ses vanligen bland äldre generationer som ser sjukvårdspersonal 
som experter vilka inte skall ifrågasättas. Sjuksköterskan måste vara medveten om att även tysta 
patienter har obesvarade frågor. Sjuksköterskan har här ett ansvar att försöka bryta patientens 
passiva roll. Det finns annars risk att patienten känner frustration och vrede över vad som görs 
och inte görs utan hans medbestämmande. Ett tyst accepterande kan också förorsakas av 
patientens försämrade tillstånd. Det innebär att patienten inte orkar gå in i diskussion med 
sjuksköterskan (29). I det vårdande samtalet spelar dock tystnad också en viktig roll. Tystnad 
måste tillåtas att uppstå. Sjuksköterskan har svårt att hantera tystnad. Hon vill agera, komma med 
råd och kloka ord (18,22,23). Då sjuksköterskan letar efter ord tappar hon fokus och är inte 
längre mentalt tillgänglig för patienten. Hon riskerar då att missa värdefull information i 
patientens bakomliggande budskap (18). Sjuksköterskan är av uppfattningen att hon som expert 
skall lösa patientens alla problem. Den inställningen skapar känslor av misslyckande då det inte 
är möjligt att utföra. Att hon dessutom förväntar sig att patienten blir besviken och klandrar 
henne för det är ännu en orsak till att sjuksköterskan distanserar sig från den döende patienten 
(23). 
 
Vårdpersonalens ordval har betydelse för hur patienten uppfattar och tar till sig ett givet budskap. 
Information som berör diagnos eller prognos bör bestå av ord som inte riskerar att missuppfattas. 
I annat fall kan ordvalet förvirra patienten och göra denne osäker på budskapets innehåll. Att ge 
smärtsamma besked måste ändå göras med takt och känsla (20,24,30). Speciellt skrämmande 
anser patienter det vara att tala om beräknad överlevnadstid (30,31). Uttryck som ”det finns inget 
mer att göra”, ”det finns inte tid” eller ”jag har inget mer att säga eller göra för dig” ger patienten 
känslor av att ha blivit övergiven och risken att han mister hoppet är då stor (24,30). 
 
Patientens medvetandegrad spelar också en roll för hans kommunikation med sjuksköterskan. 
Sjuksköterskan uttrycker svårigheter att kommunicera med patienter med låg medvetandegrad 
och finner ingen mening i det. I situationen uppstår det, enligt henne, en känsla av att framstå 
som löjlig. Anledningen kan vara att hon inte får någon synlig respons av patienten. Dessa 
medvetandesänkta patienter har inte nödvändigtvis förlorat förmågan att uppfatta 
kommunikationen. De har endast en nedsatt förmåga att ge respons. Sjuksköterskan upplever 
också tvivel om hur mycket patienten hör och känner. Studier visar dock att hörseln är det sista 
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sinnet som förloras i det medvetslösa tillståndet. Av den anledningen skall vårdpersonal alltid 
utgå från att patienten hör och uppfattar sin omgivning och därför tala med honom om vad som 
sker (20). 
 
Omsorg om de närstående påverkar patientens förmåga att delge sin ångest och samtala 
öppenhjärtigt om sin sjukdom. Det kan innebära ytterligare svårigheter att hantera sin sjukdom 
och dess följder i vetskapen om de prövningar det innebär för övriga familjen. Då patienten, i 
samtalet, ger sken av att inte vara medveten om sin prognos behöver det inte innebära att det är 
så. Att hålla negativa tankar och känslor för sig själv kan vara ett sätt för patienten att hantera sin 
ångest. Det kan också handla om en önskan att skydda sina närstående från att konfronteras med 
oro och sorg. Närståendes närvaro kan därför indirekt utgöra ett hinder för öppen 
kommunikation mellan sjuksköterska och patient i livets slutskede (21,31). De närstående kan 
även direkt medverka till att det öppna samtalsklimatet försvåras. Deras avsikt med att undvika 
samtal om diagnos och prognos grundar sig i fruktan att patienten skall förlora hoppet samt att de 
själva hyser en önskan om att fortsätta den kurativa behandlingsregimen (19,26,28). 
 
Avdelningen där sjuksköterskan arbetar har en stark påverkan på i vilken utsträckning 
vårdpersonalen försvårar möjligheten till givande samtal med patienter. En miljö som upplevs 
stressande och där personalen inte har möjlighet att påverka arbetssituationen bidrar till 
försämrande omständigheter. En orsak till stress på avdelningen är sjuksköterskans konflikter 
med läkarna. Sjuksköterskan uppfattar det som att deras information om patienterna inte tas på 
allvar och upplever frustration över detta (25,26). Sjuksköterskor uppger också att de saknar tid 
att ge en holistisk omvårdnad. De anser att de sällan har tid att sitta ner och tala med patienterna. 
Därmed uppstår svårigheter att bedöma patienternas sjukdomsinsikt och utforska deras 
individuella behov. Även patienter upplever oro över att de i för stor utsträckning tar 
sjuksköterskornas tid i anspråk (19,21,22,26). De sjuksköterskor som i högst utsträckning 
försvårar möjligheter till samtal om döden betecknas som mer egocentriska än övriga. 
Egocentriciteten visar sig genom att dessa sjuksköterskor har fler hobbies och aktiviteter utanför 
arbetsplatsen och därmed inte är lika helhjärtat engagerade i sitt arbete som övriga medarbetare 
(25). Sjuksköterskor som arbetar med palliativ omvårdnad på somatisk avdelning upplever att de 
har svårigheter att utveckla en djupare relation med de döende patienterna. Orsaken är att de 
kurativt behandlande patienterna är tidskrävande. De upplever även en ovana vid att förhålla sig 
till patienter som är döende då de sedan tradition är vana vid att rädda liv. En ytterligare 
svårighet dessa sjuksköterskor beskriver är att de döende patienterna många gånger endast 
tillbringar ett fåtal dagar på den somatiska avdelningen innan de dör. Därmed hinner inte 
sjuksköterskan lära känna patienten och dennes närstående och har under sådana förutsättningar 
svårt att samtala med dem om döden (22). 
 
Läkarens uttryckta tvekan om fortsatt kurativ behandling eller en övergång till palliativ vård 
samt ovetskap om vilket budskap patient och närstående givits av läkaren gör sjuksköterskan 
osäker på vilket budskap hon skall förmedla i samtalet (19,24,26). Läkare anser ofta att det inte 
är deras uppgift att ta initiativ till dessa samtal. Läkare uppvisar också skillnader i när de anser 
det vara rätt tillfälle för en patients övergång till palliativ vård. Föreställningen om att en 
övergång till palliativ vård är ett misslyckande för den medicinska vetenskapen är en bidragande 
orsak till denna tvekan. Även bland sjuksköterskor finns en uppfattning om att det inte är deras 
ansvar att genomföra ett samtal med patienten om dennes prognos och död (19,24). 
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Faktorer som förbättrar förutsättningarna för ett vårdande samtal 
 
Patientens uppfattning av sjuksköterskans funktion i palliativ vård visar att en bra sjuksköterska 
likställs med att vara skicklig på att kommunicera. För samtalets betydelse är sjuksköterskans 
förmåga att lyssna av störst vikt (21,22). För att ett vårdande samtal skall kunna äga rum måste 
hon vara lyhörd och skicklig på att tolka verbala och icke-verbala signaler hos patienten (22). Att 
lyssna kan vara första steget för sjuksköterskan att få kontakt med patienten och komma in i hans 
livsvärld. För att förstå patientens livserfarenheter och rådande behov måste sjuksköterskan börja 
med att lyssna. En god lyssnare tystar ner sig själv. Tystnad är viktigt för att förstå vad patienten 
har att säga. Att uthärda tystnaden ger patienten möjlighet till reflektion och bearbetning. Det är 
skillnad på att lyssna och höra. Att lyssna är en teknik och aktiv process som kan utvecklas och 
förbättras. Lyssnandet är avsiktligt och innebär att sjuksköterskan uppmärksammar patienten och 
inte endast är mottagare för ljud och ord. Lyssnandet kräver en medveten insats. Att aktivt lyssna 
innebär också att sjuksköterskan är helt och hållet närvarande i samtalet och att hon där vågar 
möta patienten i hans hjälplösa tillstånd. För att denna process skall komma till stånd förutsätter 
det att sjuksköterska och patient inte endast ser varandra som stereotyper utan som unika 
individer (18). Att vara genuint intresserad av patienten och medveten om de faktorer som 
stimulerar till öppen kommunikation ger patienten god möjlighet till att tala om sina problem. 
Genom att ta initiativ, lyssna aktivt, ställa öppna frågor, parafrasera och sammanfatta problem 
får sjuksköterskan möjlighet till en djupare insikt i patientens unika behov (18,21,24,25). Om 
sjuksköterskan dessutom lyckas förmedla närvaro i lyssnandet påverkas det vårdande samtalet så 
till vida att patienten känner sig förstådd och sedd som en person (18,22). Patient och 
sjuksköterska förenas på ett sätt som medverkar till att patienten kan sätta ord på lidandet (18). 
 
Patientens relation med sjuksköterskan har betydelse för hur pass öppen kommunikationen är 
mellan dem. Patienter uppger att relationen ger dem kraft och energi då de känner att 
sjuksköterskan bryr sig om dem som unika individer. För att utveckla en djupare relation med 
patienten behöver sjuksköterskan förstå patientens behov, uppvisa en vårdande attityd i ord och 
handling, erbjuda en holistisk omvårdnad och fungera som patientens advokat. Detta är 
sjuksköterskans möjlighet att underlätta patientens förmåga att hitta lösningar och göra val 
(18,21). I vilken utsträckning sjuksköterskan lyckas att skapa ett avslappnat samtalsklimat 
betyder mycket för patienten i livets slut. Då patienten upplever sig trygg i relationen vågar han 
lita på sjuksköterskan, öppna sig och uttrycka sina innersta tankar (21,32). Livserfarenheter kan 
underlätta sjuksköterskans förmåga att genomföra vårdande samtal med den döende patienten 
medan hennes ålder inte verkar ha någon betydelse (22). Patienten beskriver även att 
sjuksköterskans personliga egenskaper är väsentliga. Dessa egenskaper omnämns som vänlig, 
lugn, tillgänglig, ärlig, sympatisk och icke-dömande. I den icke-verbala kommunikationen är 
ögonkontakt det som patienten värderar högst (21). Patienten uppskattar om sjuksköterskan 
dessutom har känsla för humor (21,23). Sjuksköterskans ordval kan bidra till patientens förmåga 
att behålla hoppet i sin svåra situation. Rätt ordval kan också ge patienten stöd och trygghet. “Vi 
skall hjälpa dig igenom det här” är uppmuntrande ord. Att verbalt bekräfta patientens känslor 
eller beslut skänker styrka. Genom det visar vårdpersonalen en inlevelse för patientens sårbara 
situation (20,30). 
 
Sjuksköterskor efterfrågar utbildning i kommunikation med patienter i livets slut (22,26). 
Utbildning i kommunikation/samtalsteknik förbättrar sjuksköterskans förmåga att samtala med 
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döende patienter. I hur stor omfattning förmågan förbättras varierar i studierna från något 
förbättrad till markant förbättrad (22-26,33,34). Sjuksköterskan uppger att hon efter 
genomgången utbildning i kommunikation finner sig mer förberedd och tillmötesgående att 
samtala med döende patienter (22,23). Den ökade kunskap som utbildningen ger syns mest inom 
de områden sjuksköterskan tidigare uppgivit att hon haft mest svårigheter att hantera. Dessa 
områden handlar om hur sjukdomen påverkar patientens livskvalitet och patientens psykologiska 
välbefinnande (26,34). Sjuksköterskans förbättrade förmåga att efter utbildning föra vårdande 
samtal varar över tid. Sjuksköterskan upplever en ökad trygghet vid samtal med döende patienter 
fem år efter utbildningen. Den största skillnaden efter sjuksköterskans utbildning i 
kommunikation syntes vara en ökad grad av medvetenhet bland patienterna om sin diagnos. Före 
utbildning var patientens medvetenhet om sin diagnos god i endast 21 % av fallen. Efter 
utbildning var patienternas medvetenhet om sin diagnos god i 70 % av fallen (33). 
Sjuksköterskan använder sig av utbildning som en verktygslåda där hon ibland plockar upp det 
verktyg hon då är i behov av. Verktygslådan ökar sjuksköterskan självförtroende i samtalet med 
patienten. Utbildning minskar sjuksköterskans självpåtagna krav att framstå som expert. Istället 
strävar den utbildade sjuksköterskan efter att ge patienten möjlighet till empowerment och 
samverka till att sätta upp rimliga mål. Dessa åtgärder resulterar i att sjuksköterskan känner 
mindre ångest i samtal med den döende patienten (23). 
 
 
Diskussion 
 
Metoddiskussion 
 
Metoden som användes var en litteraturstudie vilket innebar att artiklarna analyserades för att 
sammanställas i ett nytt resultat. Sökningarna gjordes i databaserna PubMed, Cinahl och 
PsycINFO, därför att de är mest relevanta för omvårdnadsforskning. Ett stort antal sökord 
användes för att få så många infallsvinklar på problemområdet som möjligt. Det visade sig att 
det finns mycket forskning inom vård i livets slutskede, men det var svårt att hitta artiklar som 
specifikt inriktade sig på faktorer som påverkade det vårdande samtalet. Flertalet av artiklarna 
var kvalitativa. Det fanns en god överensstämmelse i faktorerna som framkom i de kvalitativa 
och de kvantitativa studierna, vilket styrker trovärdigheten i artiklarna. Det är en styrka för 
studien eftersom syftet var att belysa faktorer som påverkar det vårdande samtalet. Det framkom 
tydligt i artiklarna att det fanns förbättrande och försämrande faktorer som påverkade det 
vårdande samtalet därför valdes att dela upp materialet i två kategorier. Att majoriteten av 
artiklarna kom ifrån västerländsk kultur är positivt eftersom det då är troligt att kunskapen i 
litteraturstudien skulle kunna användas inom svensk sjukvård. 
 
Resultatdiskussion 
 
Resultatet bygger till största delen på kvalitativa studier samt ett fåtal kvantitativa. Dessa 
granskades i syfte att fastställa vetenskaplig tillförlitlighet. Metoder har redovisats utförligt med 
klara analysprocesser. Urvalet är i alla artiklar relevant för studien. Bortfallet var i två av 
artiklarna omfattande och kan ses som en svaghet i dessa resultat. Bortfallet var emellertid 
adekvat redovisat. Resultaten av dessa studier var samstämmiga med andra resultat vilket gör att 
de trots bortfall kan anses tillförlitliga. De mest förekommande inriktningarna av de kvalitativa 
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artiklarna var den hermeneutiska och grounded theory. Inom hermeneutiken tolkas innebörden 
och det underförstådda i en text. Det innebär att delarna ur helheten av en text plockas ut och 
därigenom kommer man fram till essensen i ett fenomen. Grounded theory belyser inte bara 
upplevelser utan även samband mellan subjektiva upplevelser och objektivt beteende samt 
orsakssamband. Även fenomenografisk inriktning förekom i en artikel. Fenomenografisk 
inriktning beskriver människors uppfattningar av fenomen och används även i pedagogiken. I 
samtliga artiklar är resultatet av forskningen tydligt framställt och anses välgrundat och rimligt. 
Den sammanfattande bedömningen av resultatartiklarnas kvalitet var 12 bra och 5 medel, enligt 
bilaga G och H i Evidensbaserad omvårdnad (35). 
 
Många sjuksköterskor upplever sig dåligt förberedda för det vårdande samtalet (19-21,25,28). 
Sjuksköterskan måste dock alltid vara förberedd på dessa samtal och får inte skjuta upp dem till 
ett tillfälle som passar henne bättre då det ligger i sakens natur att det kanske aldrig kommer ett 
nytt tillfälle för den döende patienten att dela sina tankar (1). 
 
Att en del sjuksköterskor och övrig vårdpersonal fortfarande ljuger och undanhåller väsentlig 
information om patientens tillstånd är anmärkningsvärt (24,27-29). Patienter utsätts även nu för 
orealistiskt hopp vilket innebär ett ökat lidande och brutet förtroende för sjukvårdspersonalen. En 
orsak sägs vara sjuksköterskans rädsla för att tappa kontrollen inför patienten och dennes 
närstående (23,25). Det finns inom vårdkulturen en uppfattning av att det är oprofessionellt att 
bli känslosam och visa sina tårar inför patienten. För många patienter tolkas dessa tårar dock som 
att sjuksköterskan djupt och innerligt bryr sig om dem (6). En studie vidhåller argumentet att 
döende patienter inte vill höra sanningen (17). Tvärtom visar annan forskning att en stor 
majoritet av de döende patienterna vill ha så mycket information om sin sjukdom som möjligt 
vare sig det är goda eller dåliga nyheter (24,36). Den bakomliggande orsaken till dessa lögner 
förmodas vara ett antagande av hur patienten ”borde” reagera grundat på hur sjuksköterskan 
själv skulle reagera på liknande information (6). Detta resonemang bottnar sig i vårdpersonalens 
svårigheter att förhålla sig till sin egen ångest och rädsla för döden (5,19,20,25). Beteendet är 
tecken på bristande självkännedom där sjuksköterskan har svårt att särskilja patientens behov 
från sina egna (6,10). Det är inte svårt att förstå då dessa känslor vanligen väcker starkt obehag 
och är svåra att hantera för de flesta individer. Sjuksköterskor och övrig vårdpersonal måste dock 
inse att arbete med döende patienter och deras närstående innebär ett ökat krav på 
självkännedom (5,17). Självkännedom är resultat av ett krävande medvetet arbete med sig själv 
och sin ångest vilket kräver en stor insats av sjuksköterskan. Detta arbete leder till en förståelse 
för varför hon reagerar, agerar och interagerar med omvärlden på ett specifikt sätt i en specifik 
situation. Livserfarenheter och yrkeserfarenheter medverkar till självkännedom. Den nyvunna 
kunskapen om sig själv kan vara smärtsam att konfrontera men att identifiera sina svagheter 
belönas till slut med ökad självkänsla som medverkar till att sjuksköterskan finner frid och 
harmoni som kan förmedlas till patienten i det vårdande samtalet (5,9). Sjuksköterskan har ett 
ansvar att reflektera över sitt eget förhållande till döden och därmed utveckla en högre grad av 
självkännedom. Först då sjuksköterskan vågar erkänna för sig själv att döden likväl som födseln 
är en del av livet skapar hon förutsättningar att våga möta patientens ångest istället för att 
distansera sig (5,17,22). Processen tar tid och kommer inte av sig själv (9). 
 
Sjuksköterskor som arbetar på somatiska vårdavdelningar upplever det svårt att samtala med 
patienter i livets slut (22). Den korta vårdtiden bidrar till att någon djupare relation inte hinner 
utvecklas innan patienten avlider, vilket enligt resultatet är en faktor som har betydelse för en 
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öppen kommunikation (22,32). Dessa sjuksköterskor uppger också en ovana vid att 
kommunicera med patienter utan möjlighet till bot (22). Eftersom cirka 80 % av de döende 
patienterna vårdas på sjukhus innebär det att det saknas organisatoriska förutsättningar för att 
alla som har behov av palliativ vård skall få det (28). Lösningen är då ofta att dessa patienter 
vårdas på somatisk vårdavdelning. Då sjuksköterskor där inte medvetet valt att arbeta med denna 
patientgrupp finns det risk att de känner sig mer oförberedda och ångestfyllda än de som gjort ett 
avsiktligt val att vårda döende patienter. Det kan hållas för sannolikt att en del av dessa 
sjuksköterskor inte haft tillfälle att utveckla en tillfredsställande grad av självkännedom som 
arbetet med döende patienter kräver. Faran är då stor att de i hög utsträckning omedvetet och 
medvetet distanserar sig (18-21,23), vilket innebär ytterligare svårigheter att utveckla en djup 
relation med dessa patienter (19,25,28). Även detta beteende är förknippat med ångest. Det är 
välbekant att ångest överförs. En ångestfylld sjuksköterska överför därmed sin ångest till den 
döende patienten och vice versa (15), vilket leder till att ångestnivån i relationen ovillkorligen 
stiger. De döende patienter som vårdas på somatisk vårdavdelning riskerar följaktligen att 
utsättas för en högre grad av stress, ångest och lidande än de som erhåller palliativ vård.  
 
Relationens djup mellan sjuksköterska och döende patient framstår som en måttstock på hur 
öppen kommunikationen tillåts att vara. En djup relation mellan sjuksköterska och patient i livets 
slutskede visar sig värdefull för patientens förmåga att öppna sig i samtalet (6,32). Relationen 
utvecklas från en orienteringsfas där sjuksköterska och patient lär känna varandra till en djupare 
fas där patienten känner tillit och vågar uttrycka sina tankar i en öppen och ärlig kommunikation. 
Denna fas ger sjuksköterskan tillträde till individens livsvärld och lyckas därmed urskilja hans 
unika behov. Den djupa relationen innebär för både sjuksköterska och patient personlig växt och 
förmåga till självreflektion (15). Detta resultat får inte okritiskt ses som den enda sanningen. Att 
enskilda individer har unika behov medför att det även finns patienter i livets slut som inte vill 
samtala. Inte nu, inte sedan, inte någonsin. Deras behov måste också respekteras (1,11,36). Att i 
ett sådant skede påtvinga patienten information som han inte klarar av att hantera är ett mentalt 
övergrepp och bidrar inte till någon form av minskat lidande. Andra patienter kan tillfälligt 
befinna sig i ett skede av förnekande och är just då inte mogen att samtala om döden. Vid senare 
tillfällen kan patienten befinna sig i ett mer accepterande skede och därmed ha behov av dessa 
samtal (3). Genom att skapa goda förutsättningar för vårdande samtal med döende patienter kan 
patienten själv välja om och när han vill samtala (23-25,32,34). Goda förutsättningar ges genom 
att skapa en ändamålsenlig miljö (2,17). Att en och samma sjuksköterska i möjligaste mån 
samtalar med den döende patienten innebär större utsikt att relationen dem emellan lyckas 
djupna och utvecklas. En sådan relation medverkar till att patienten känner tillit och vågar dela 
med sig av sina rädslor och förhoppningar (15,32). I de fall avdelningspersonal dessutom arbetar 
mot samma mål, värdesätter varandras olika kunskapsområden och förstår betydelsen av 
vårdande samtal med döende patienter underlättas sjuksköterskans ansats att identifiera den 
enskilda individens behov vilket är nyckeln till ett minskat lidande och en fridfull död (25,26). 
 
Att sjuksköterskan utbildas i kommunikation/samtalsteknik visar sig vara en faktor som är 
väsentlig för den döende patienten. Det visar ett flertal studier (23-25,33,34). Samtalsteknik 
handlar främst om att aktivt lyssna och att ha redskap att hantera tystnad (18,21,24,25). Att visa 
patienten att sjuksköterskan lyssnar är mer betydelsefullt än vilka ord hon använder. Ett aktivt 
lyssnande kräver hög koncentration för att lyckas tolka vad som uttalas och inte uttalas. Störande 
moment i det aktiva lyssnandet är då sjuksköterskan tänker på vad hon skall säga istället för att 
helt och fullt koncentrera sig på att lyssna (6,11,18). Hon kan också försvåra för patienten genom 
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att avbryta för att komma med råd (6,18,22,23) eller genom att lyssna efter i förväg bestämda 
saker och ignorera andra mer betydelsefulla för patienten (6). Tystnad har sjuksköterskor svårt 
att hantera (18,23). Särskilt svårt att hantera är de tysta tårarna. Då sjuksköterskan inte klarar av 
patientens tårar kan det vara lätt att utsätta honom för falska förhoppningar (4). Om 
sjuksköterskan istället uthärdar tystnaden möjliggör hon för patienten att samla sina tankar. 
Genom att lyckas hålla kvar känslan och undvika att distansera sig förmedlar sjuksköterskan en 
hög grad av empati för patientens situation. Hon medverkar också till att underlätta patientens 
möjlighet till psykologisk utveckling och insikt (6). Det är ofta i tårarnas närvaro som patientens 
hopp revideras och ersätts med realistiska förväntningar. Sjuksköterskan har i det ögonblicket en 
viktig uppgift i att förmedla det hopp som är meningsfullt för den unika patientens situation 
(4,11). 
 
I hur stor omfattning sjuksköterskan förbättrar sin kapacitet att efter utbildning samtala med 
döende patienter varierar i olika studier. Orsaken till det kan bero på vilken metod som används 
för att utvärdera resultatet. En utvärdering med bandinspelning missar den icke-verbala 
kommunikationen som pågår mellan sjuksköterska och döende patient. Den icke-verbala 
kommunikationen utgör hela 55 % och kan därför anses ha stor betydelse i samtalet. Den, enligt 
patienterna, viktigaste icke-verbala kommunikationen utgörs av ögonkontakt (17,36). Det är en 
kommunikation som inte är möjligt att utvärdera genom bandinspelning. Utvärdering genom 
videoinspelning ger således en mer rättvis bild av den ökade kompetens sjuksköterskan genom 
utbildning erhåller. Att sjuksköterskan själv i betydande utsträckning anser sig bättre förberedd 
och visar en större vilja att genomföra vårdande samtal med döende patienter styrker också tesen 
att utbildning i kommunikation/samtalsteknik ger bättre förutsättningar för det vårdande samtalet 
mellan sjuksköterska och patient i livets slut (33). 
 
I det vårdande samtalet mellan sjuksköterska och patient i livets slutskede kretsar många av 
patientens tankar om meningen med livet och döden (19,20,22,25,27). Då sjuksköterska och 
patient samtalar om slutet på livet och början på döden ges patienten en möjlighet att uttrycka 
förhoppningar och rädslor inför framtiden. Om samtalet genomförs med en öppen och ärlig 
kommunikation kan det göra stor skillnad för patientens välbefinnande i en svår tid 
(4,7,10,11,18,32,36). 
 
 
Konklusion 
 
Många faktorer inverkar på det vårdande samtalet mellan sjuksköterska och patient i livets 
slutskede. De sjuksköterskor som tycker dessa samtal är obehagliga och svåra distanserar sig 
från patienten och försvårar därmed hans möjlighet att dela sina tankar om livet och döden. 
Sjuksköterskans undvikande beteende styrs av hennes behov snarare än den döende patientens. 
Samtalet är till stor del beroende av den enskilda sjuksköterskans kompetens och den döende 
patientens behov. En djup relation som präglas av tillit ger goda förutsättningar för en öppen 
kommunikation mellan sjuksköterskan och den döende patienten. Patienten ges då en 
valmöjlighet att dela sina frågor med sjuksköterskan samtidigt som sjuksköterskan genom att 
aktivt lyssna får tillträde till patientens livsvärld och därmed lättare kan identifiera den enskilda 
individens unika behov i en sårbar situation. Ökad självkännedom och utbildning i samtalsteknik 
medverkar till sjuksköterskans förbättrade förmåga att föra dessa samtal. 
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Implikation 
 
För att omvårdnaden av patienter i livets slut ska bli optimal är det önskvärt att mer utbildning 
inom kommunikation och samtalsteknik ges. Vidare forskning behövs för att utreda i hur stor 
omfattning utbildning förbättrar sjuksköterskans förmåga att samtala med döende patienter. 
Dessutom behövs fler studier av det vårdande samtalets betydelse för döende patienters 
livskvalitet och värdig död då de vårdas på somatisk vårdavdelning. Andra tillvägagångssätt att 
höja sjuksköterskors förmåga att föra vårdande samtal med döende patienter kan vara genom 
omvårdnadshandledning. Konkreta incidenter i arbetet behöver reflekteras för att sjuksköterskan 
ska få en ökad förståelse för sin egen roll och sitt eget beteende i interaktionen med patienten. 
Utbildning i omvårdnadshandledning bör därför fordras för de sjuksköterskor som vårdar 
patienter i livets slut. Får sjuksköterskan bättre kunskaper inom kommunikation leder det till 
hälsoekonomiska vinster genom att en väl fungerande kommunikation ger en tryggare patient 
och minskat lidande. 


