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18 
1999 
Sverige 

Fredriksson L. Modes of relating in a 
caring conversation: a 
research synthesis on 
presence, touch and 
listening. 

utveckla en ontologisk och 
teoretisk förståelse för 
närvaro, beröring och 
lyssnande. 

Kvalitativ 
Hermeneutisk 
 
Strategiskt 
n=262 
sjuksköterskor 

Sjuksköterska och patient är inte bara närvarande 
för varandra som roller utan som enskilda 
individer. Beröring kommunicerar känslor och 
används för att skapa en relation mellan 
sjuksköterska och patient. Lyssna är en förmåga 
som kan utvecklas. Lyssna innebär att tolka 
patientens alla signaler. I lyssnandet ingår 
reflektion och förståelse som sjuksköterskan 
förmedlar i sin bekräftelse av patienten. Den ger 
tillträde till patientens livsvärld. 

19 
2005 
USA 

Schulman-Green 
D, 
Mc Corkie R, 
Cherlin E, 
Johnson-
Hurzeler R. 

Nurses’ communication 
of prognosis and 
implications for hospice 
referral: a study of 
nurses caring for 
terminally ill 
hospitalized patients. 

identifiera vanliga hinder 
som förekommer hos 
sjuksköterskan gällande 
prognoser och remittering 
av patienter till hospicevård. 

Kvantitativ 
 
Randomiserat 
n=174 
sjuksköterskor 

Sjuksköterskan upplever svårigheter att ge 
patienter tillräckligt med tid för att diskutera 
prognoser och olika behandlingsalternativ. 
Sjuksköterskan anser att patienter och närstående 
förlorar hoppet. Ökad kunskap inom 
kommunikationsteknik skulle resultera i en 
smidigare övergång till hospicevård. 

20 
2004 
Brasilien 

Martins Trovo 
de Araújo M, 
Paes da Silva M. 

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

undersöka om 
kommunikation är en 
vårdande resurs och vad 
sjuksköterskan tyckte var 
viktigast inom 
kommunikation i samband 
med vård av patienter i 
livets slutskede. 

Kvalitativ 
 
Strategiskt 
n=10 
sjuksköterskor 

Kommunikation är en vårdande tillgång hos 
patienter i livets slut. Sjuksköterskan är 
medveten om att hon är dåligt förberedd och 
distanserar sig från döende patienter. 
Sjuksköterskan tycker att beröring, närvaro och 
att lyssna var viktigast i vården av dödligt sjuka. 

21 
1998 
Storbritannien 

Bailey K, 
Wilkinson S. 

Patients’ views on 
nurses’ communication 
skills: a pilot study. 

utvärdera patienters 
upplevelse av 
sjuksköterskans 
kommunikationsteknik och 
upplevelse gällande sin 
sjukdom. 

Kvalitativ 
 
Strategiskt 
n=29 patienter 

Patienten uppfattade sjuksköterskans 
kommunikationsteknik tillfredsställande och 
patienten ansåg att lyssnandet var viktigt. En del 
patienter visade inte sin oro trots att de hade 
önskat det. Detta berodde på att patienten 
upplevde att sjuksköterskan inte hade tid. 
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22 
2003 
Sverige 

Holst M, 
Sparrman S, 
Berglund A-L. 

Det dialogiska 
förhållandet – 
möten i palliativ 
omvårdnad vid 
somatiska 
vårdavdelningar. 

beskriva sjuksköterskans 
upplevelser av att möta patienter 
i behov av palliativ vård inom 
somatiken och hur sjuk-
sköterskan hanterar svårigheten 
att vårda döende patienter. 

Kvalitativ 
Grounded theory 
 
Strategiskt 
n=6 
sjuksköterskor 

Mötet med patienterna kan göras bra och 
upplevs inte alltför svårt trots de 
förutsättningar som finns på de flesta 
somatiska vårdavdelningar. För att ge en god 
palliativ omvårdnad var det av betydelse att en 
bra relation uppstod, att vara naturlig och 
känslomässigt engagerad. 

23 
2001 
Storbritannien 

Bowles N, 
Mackintosh C, 
Torn A. 

Nurses’ 
communication 
skills: an evaluation 
of the impact of 
solution – focused 
communication 
training. 

undersöka om en kortare 
utbildning i problemlösnings-
terapi påverkade 
sjuksköterskans samtalsteknik. 

Kvalitativ 
Kvantitativ 
 
Strategiskt 
n=16 
sjuksköterskor 

Problemlösningsterapin är kostnadseffektiv 
och medverkar till att sjuksköterskan visar 
större vilja att samtala med patienter med 
cancer. 

24 
2002 
Storbritannien 

Fallowfield L, 
Jenkins V, 
Beveridge H. 

Truth may hurt but 
deceit hurts more: 
communication in 
palliative care. 

belysa konsekvenser av 
vårdpersonalens undanhållande 
av sanningen om patientens 
terminala tillstånd. 

Kvantitativ 
 
Randomiserat 
n=2850 patienter 
Ålder 0-65+ 

Vårdpersonal har svårt att inte sända ut 
avslöjande icke-verbala signaler om patientens 
tillstånd. Undersökningen visar att öppen och 
ärlig information om prognoser ger patienten 
möjlighet att planera sin död och avsluta på ett 
värdigt och fridfullt sätt. 

25 
1991 
Storbritannien 

Wilkinson S. Factors which 
influence how 
nurses 
communicate with 
cancer patients. 

belysa i vilken utsträckning 
sjuksköterskans beteende 
blockerar eller underlättar 
kommunikationen med patienter 
samt hur medvetet hennes 
beteende är. 

Kvalitativ 
 
Randomiserat 
n=54 
sjuksköterskor 

Sjuksköterskan använder i hög grad medvetet 
och omedvetet blockerande beteende i 
kommunikationen med patienter. Speciellt 
svårt anser sjuksköterskan det vara att 
kommunicera med de patienter som 
återinsjuknar i cancer. De sjuksköterskor som 
har mest ångest använder mest blockerande 
beteende. 
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26 
2000 
Storbritannien 

Mc Caughan E, 
Parahoo K. 

Medical and 
surgical nurses’ 
perceptions of 
their level of 
competence and 
education needs 
in caring for 
patients with 
cancer. 

beskriva sjuksköterskans 
upplevda kompetens i 
omvårdnaden av patienter med 
cancer samt hennes upplevda 
utbildningsbehov. 

Kvalitativ 
 
Strategiskt 
n=73 
sjuksköterskor 

Sjuksköterskan upplever högre kompetens i 
omvårdnaden av patientens fysiska behov 
jämfört med patientens psykosociala behov. 
Sjuksköterskan efterfrågar utbildning i 
kommunikation för att bättre uppfylla 
patientens psykosociala behov. 

27 
2004 
Brasilien 

Martins Trovo de 
Araújo M,       
Paes da Silva M, 
Francisco M. 

Nursing the 
dying: essential 
elements in the 
care of 
terminally ill 
patients. 

belysa de omvårdnadsaspekter 
som sjuksköterskan anser 
viktiga i vårdandet av döende 
patienter utanför 
intensivvårdsområdet. 

Kvalitativ 
 
Strategiskt 
n=14 
sjuksköterskor 

Sjuksköterskan har individuella strategier i 
kommunikation med döende patienter. 
Undvikande beteende förekommer. 
Sjuksköterskan behöver utbildning i 
samtalsteknik. 

28 
2003 
USA 

Sivesind D,  
Parker P,      
Cohen L,   
Demoor C, 
Bumbaugh M, 
Throckmorton T, 
et al. 

Communicating 
with patients in 
cancer care; what 
areas do nurses 
find most 
challenging? 

få information om vad 
sjuksköterskor tyckte var svårt i 
vårdandet av patienter med 
cancer. 

Kvantitativ 
 
Strategiskt 
n=350 
sjuksköterskor 

Sjuksköterskor bedömde att smärta, trötthet, 
aptitlöshet och viktminskning var minst 
utmanande. Frågor rörande patientens död var 
svårast att hantera. Sjuksköterskan behöver 
utbildning i mer avancerade samtalstekniker 
än i aktivt lyssnande och empati. 

29 
2004 
Australien 

Clover A,   
Browne J,          
Mc Erlain P, 
Vandenberg B. 

Patient 
approaches to 
clinical 
conversations in 
the palliative 
care setting. 

belysa patientens förståelse av 
samtalet med sjuksköterskan om 
vården i livets slutskede. 

Kvalitativ 
Grounded theory 
 
Strategiskt 
n=11 patienter 
Ålder 57-85 

Patienten behöver kunskap och redskap för att 
kunna samarbeta och även sjuksköterskan 
behöver kunskap för att kunna visa patienten 
vilka möjligheter som finns till ett bättre 
samarbete. 
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30 
2002 
Sverige 

Friedrichsen M, 
Strang P, 
Carlsson M. 

Cancer patients’ 
interpretations of 
verbal expressions 
when given 
information about 
ending cancer 
treatment. 

medvetandegöra vilken 
betydelse det har för patienter 
i livets slut hur informationen 
uttrycks. 

Kvalitativ 
Fenomenografisk 
 
Strategiskt 
n= 30 patienter 
Ålder 29-86 år 

Det är viktigt att ha förståelse för hur patienten 
uppfattar information. Mental förberedelse i 
samband med cancer med dödlig utgång är bra 
både för läkare och patient, eftersom det ger 
möjlighet att få reda på vad patienten vet och 
vill veta.  

31 
2002 
Sverige 

Salander P, 
Spetz A. 

How do patients 
and spouses deal 
with the serious 
facts of malignant 
glioma. 

belysa hur patienter och äkta 
makar interagerar vid besked 
om dödlig sjukdom. 

Kvalitativ 
 
Strategiskt 
n= 25 patienter 
n=24 äkta makar 
Ålder 18-70 år 

Hälften av patienterna och deras makar talade 
inte alls om den allvarliga situationen med 
varandra. Det berodde till stor del på 
patientens personlighetsförändring till följd av 
sjukdomen. Den andra hälften av patienterna 
visste att makarna kände till allvaret med 
situationen, men diskuterade endast döden i 
begränsad utsträckning. 

32 
2004 
Kina 

Mok E, 
Chiu P C. 

Nurse-patient 
relationships in 
palliative care. 

utforska relationen mellan 
sjuksköterska och patient i 
palliativ vård. 

Kvalitativ 
Hermeneutisk 
 
Strategiskt 
n=10 
sjuksköterskor 
n=10 patienter 
Ålder 59-63 år 

Tillit är en viktig komponent i relationen 
mellan sjuksköterskan och patienten. Tillit 
medverkar till minskat fysiskt och psykiskt 
lidande och en fridfull död. Sjuksköterskans 
personliga egenskaper samt hennes 
kommunikationsteknik har betydelse för hur 
relationen utvecklas. 

33 
1999 
Storbritannien 

Wilkinson S, 
Bailey K, 
Aldridge J, 
Roberts A. 

A longitudinal 
evaluation of a 
communication 
skills programme. 

följa upp effekten av 
sjuksköterskans utbildning i 
kommunikation. 

Kvalitativ 
 
Strategiskt 
n=33 
sjuksköterskor 

Utbildning i kommunikation förbättrar 
sjuksköterskans förmåga att samtala med 
döende patienter. Effekten varar över tid. 
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34 
2002 
Storbritannien 

Wilkinson S, 
Gombles M, 
Roberts A. 

The essence of 
cancer care: the 
impact of training 
on nurses’ ability to 
communicate 
effectively. 

utvärdera effekten av ett 
utbildningsprogram i 
kommunikation för 
sjuksköterskor. 

Kvalitativ 
 
Strategiskt 
n=308 
sjuksköterskor 

Utbildning har potential att förbättra 
sjuksköterskans förmåga att kommunicera med 
patienter med cancer. Särskild effekt visas i de 
mest känsloladdade samtalsämnena. 

 


