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Sammanfattning Sjuksköterskans yrke handlar till stor del om att bygga upp relationer 

ur de möten sjuksköterskan har med patienten. Hur patienten upplever 
mötet med sjuksköterskan är ytterst väsentligt eftersom mötet skapar 
grunden för den fortsatta relationen. Inom den palliativa vården så tar 
dessa möten ofta plats mellan patienter, som befinner sig i kritiska si-
tuationer i livet, och sjuksköterskor. Syftet var att beskriva upplevel-
serna i mötet mellan sjuksköterskan och patienten inom den palliativa 
vården samt hur dimensionerna i begreppen kommunikation, stöd och 
tillit i en relation mellan sjuksköterskan och den palliativa patienten 
framträder. Metoden som vi använde oss av var en litteraturstudie och 
artiklar som stämde överens med syfte och frågeställningar användes. 
Resultatet visar att god kommunikation är en förutsättning för en god 
relation och i denna relation kan patienten få stöd och känna tillit. Mer 
utbildning i sjuksköterskeutbildningen inom området kommunikation 
med palliativa patienter är önskvärt då sjuksköterskor möter palliativa 
patienter inom sjuksköterskans olika yrkesområden. 
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Abstract The nurses´ profession is a great deal about building relationships 

through the meetings the nurse has with the patient. How the patient 
experience meeting the nurse is utterly important because the meeting 
creates the foundation for the continuing relationship. Within the pal-
liative care these meetings often take place between patients, who are 
in a critical situation of life, and nurses. The aim was to describe ex-
periences in the meeting between the nurse and the patient within pal-
liative care and also view the dimensions in the concepts of communi-
cation, support and trust in a relationship between the nurse and the 
palliative patient. The method we used was a literature review and the 
articles used agreed with the aim and research questions. The result 
shows that good communication is a condition for a good relationship 
and in this relationship the patient can get support and feel trust. More 
education within the nursing education is desirable because nurses 
meet palliative patients in many places in their work. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Innehåll 
 

Inledning     1 
 
Bakgrund     1 
 
Syfte      4 
 
Metod      5 
Datainsamling     5 
Databearbetning      6 
 

Resultat      6 
Medmänsklighet i mötet    6 
Möjligheter att utveckla en relation i mötet                      7 
Hinder för att utveckla en relation                    9 
    

Diskussion                     10 
Metoddiskussion                     10 
Resultatdiskussion                     11 
 

Konklusion                     13 

 
Implikation                   13 
 
Referenser 
 
Bilaga 1  Sökhistoria 
 
Bilaga 2  Artikelöversikt 
 
 
 
 
 



1  

Inledning 
 
Sjuksköterskans yrke handlar till stor del om att bygga upp relationer (Beck-Friis & Strang, 
2005). Hur patienten upplever mötet med sjuksköterskan är ytterst väsentligt, eftersom mötet 
skapar grunden för relationen (Croona, 2003). I den palliativa vården i Sverige finns stora brister 
framförallt inom bemötande, information och stöd men även inom symtomlindring, smärtlindring 
och handledning av personal (SOU 2001:6). I International Council of Nurses (2000), ICN s 
Etiska kod för sjuksköterskor, står det skrivet att sjuksköterskan alltid skall uppträda på ett trev-
ligt sätt som främjar allmänhetens tillit. Patienternas livskvalitet höjs genom att få ett respektfullt 
bemötande av sjuksköterskan, vilket är grundläggande för all omvårdnad (SOSFS 1993:17). Mö-
ten i vården som är betydelsefulla kännetecknas av respekt, äkthet och ömsesidighet. Alla männi-
skor behöver få känna hopp inför framtiden, bli sedda, bekräftade och lyssnade på. Inom den pal-
liativa vården sker möten främst mellan patienter som befinner sig i en kritisk livssituation och 
vårdpersonal. Vården skall ges av kunnig personal och så långt det är möjligt planeras och 
genomföras i samråd med patienten. Patienten har rätt till information om sitt hälsotillstånd och 
eventuella behandlingar (SFS 1998:531). Sjuksköterskan ansvarar för att patienten får tillräckligt 
med information för att kunna ge sitt samtycke till vård och behandling (ICN, 2000). Vården 
skall ges med respekt för den enskilde människans värde och respektera patientens autonomi och 
integritet (SFS 1982:763). 
 
 

Bakgrund 
 

Palliativ vård 
 
Människan har i alla tider tagit hand om sina döende medmänniskor. Under medeltiden tog sig de 
sjuka och döende till kloster som låg ut med vägarna. Målet med den vård som gavs till de sjuka 
och döende var att de skulle få nya krafter till sin fortsatta vandring. År 1967 grundades i London 
den första hospicerörelsen med grundsynen att människor skulle få dö i frid och med värdighet. 
Hospicefilosofin blev grunden för dagens palliativa vård, det vill säga den helhetssyn där fysiska, 
psykiska, sociala och existentiella delar ingår (Fridgren & Lyckander, 2002). 
 
Palliative Care Service öppnades 1975 på Royal Victoria Hospital i Montreal, Kanada och sedan 
dess har den vedertagna termen palliativ vård använts internationellt (Henoch, 2002). Ordet ”pal-
liativ” härstammar från latinets ”pallium” som betyder mantel och definieras som ”att lindra utan 
att bota”. Med palliativ vård menas den lindrande vård som ges till patienter med obotbara sym-
tomgivande sjukdomar oavsett vilken diagnos som getts. Palliativ vård är den aktiva helhetsvård 
som ges till patient och dennes anhöriga vid en tidpunkt när förväntningarna inte längre är att 
bota och när målet för behandlingen inte längre är att förlänga livet. Målet med palliativ vård är 
att ge högsta möjliga livskvalitet åt både patienten och de närstående. Palliativ vård ska tillgodose 
fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. Den ska även kunna ge de närstående stöd i 
sorgearbetet (Henoch, 2002; Socialstyrelsen, 2004; World Health Organization, WHO, 2003). 
Helhetsvården är den lindring av symtom och smärta som erbjuds då ingen kurativ behandling 
längre kan ges (SOU 2001:6). Palliativ vård, hospicevård och terminalvård har samma betydelse 
(Henoch, 2002). Palliativ vård bedrivs i form av avancerad hemsjukvård, dagvård och institu-
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tionsvård. Ett värdigt avsked från livet är en av de högst prioriterade rättigheterna inom vården 
(SOU 1995:5; SOU 2001:6). 
 
Till Förtroendenämndens kansli i region Skåne har det under en fyraårsperiod kommit in 8000 
patientärenden om upplevelser av möten inom vården. Dessa ärenden innehåller tankar, upplevel-
ser och synpunkter på hur dessa möten skall kunna göras bättre för patienterna. Det som patien-
terna ansåg vara av stor betydelse var att mötas med respekt från sjuksköterska och övrig perso-
nal. Respekt innebär att personalen respekterar patientens upplevelser av sin behandling eller 
sjukdom. Att alla behandlingar och provtagningar samordnas och planeras så att inte patienten 
behöver sitta och vänta onödigt länge det vill säga att även patientens tid ses som värdefull. Re-
spekt innebär även att få korrekt information om en behandling eller omvårdnadshandling så att 
då den ges igenkänns utav patienten vilket ger patienten trygghet och förtroende till sjuksköters-
kan. Informationen skall ges i den mån det går då patienten är mottaglig för denna och kan upp-
fatta vad denna innebär.  Patienterna anser även att då man blir lyssnad på, trodd på, sedd holis-
tiskt innebär att bli respekterad som en levande individ och inte som en diagnos (HSO, 2006). 
 
Den palliativa vården bygger på fyra hörnstenar och förutsätter kunskap, ledningsstruktur och en 
gemensam vårdfilosofi.  
 

• Med kunskap ska en god kontroll av svåra symtom uppnås 
• Ett fungerande teamarbete av inblandad personal allt efter patientens behov 
• En god kommunikation och relation mellan patienten och dennes närstående och vårdper-

sonal är en förutsättning för en god palliativ vård 
• Stöd till de närstående är av största vikt inom den palliativa vården då vård i livets slut-

skede ofta bygger på stora insatser från närstående (SOU 2001:6). 
 
Den palliativa vården består av en tidig fas som är lång och en sen fas som är kort. I den tidiga 
fasen som kan pågå i månader upp till flera år är den obotliga sjukdomen fortfarande påverkbar 
med specifik behandling. Den sena fasen pågår i några dagar, veckor eller någon månad (Reger-
ingens skrivelse 2004/05:166; SOU 2001:6). Målet i den sena fasen är att lindra obehag, minska 
lidande och på så sätt skapa förutsättningar för livskvalitet för både patient och närstående när 
sjukdomen inte längre svarar på kurativ behandling (Beck-Friis & Strang, 2005). De olika faser 
som patienten befinner sig i påverkar patientens och sjuksköterskans kommunikation (Regering-
ens skrivelse 2004/05:166; SOU 2001:6). 
 
Förenta Nationerna (FN) antog år 1975 en deklaration om döendes rättigheter (PUNK-
handboken). 
 
I FN: s förklaring tas det bland annat upp att den döende har rätt till: 
 

• bli behandlad som en levande människa fram till sin död 
• upprätthålla hoppet oavsett om målet för detta förändrar sig 
• ge uttryck för sina känslor om sin egen död på sitt eget sätt 
• delta i avgöranden som gäller sin egen vård 
• inte dö ensam 
• vara fri från smärta 
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• få ärliga svar på sina frågor 
• inte bli förd bakom ljuset 
• få dö i frid och med värdighet 
• behålla sin individualitet och inte fördömas för sina avgöranden även om de går emot 

andras uppfattningar 
• samtala om och ge uttryck åt sina religiösa och andliga upplevelser oavsett vad de betyder 

för andra 
• bli vårdad av omsorgsfulla, medkännande, kunniga människor som försöker förstå den 

döendes behov (Förenta nationernas förklaring om den döendes rättigheter). 
 

Kommunikation, stöd och tillit i palliativ vård 
 
Att kunna kommunicera med patienter är något som all vårdpersonal måste kunna behärska, spe-
ciellt inom palliativ vård är det viktigt med en god kommunikationsförmåga från vårdpersonalens 
sida. Kommunikationen inom palliativ vård kan ses som en process och denna process startar då 
patienten inte längre svarar på kurativ behandling och den pågår till livets slut. I denna process 
ingår stöd och tillit då sjuksköterskan får en nära relation till patienten (Kaasa, 2001). Enligt 
Svensk synonymordbok är begreppet stöd det samma som hjälp, förståelse, bekräftelse och moti-
vering, begreppet tillit är det samma som förtroende och hopp (Swedenborg, 1996). Ordet kom-
munikation kommer från latinets communicatio, och betyder ömsesidigt utbyte (Fridgren & 
Lyckander, 2002).  
 
Inom palliativ vård används både verbal och icke verbal kommunikation för att lindra de grund-
läggande behoven såsom att ge tröst, uppmuntran, stöd och information. Kommunikation är en 
viktig del av vården och är den handling som sjuksköterskan använder sig mest utav. Icke verbal 
kommunikation är den största delen av kommunikationen, den innebär att vi sänder ut budskap 
via vårt kroppsspråk. Kroppsspråket bekräftar eller förnekar det vi uttrycker i ord (Fridgren & 
Lyckander, 2002). 
 
Sjuksköterskans kommunikation med patienten förmedlar alltid ett budskap. Det är hur patienten 
uppfattar detta budskap som påverkar patientens tillit till sjuksköterskan. Att kunna se, lyssna och 
tro på patienten är viktigt. Det innebär att kunna se patienten bortom sjukdom och behandla pati-
enten som den friska person denna en gång var. Att lyssna och tro på patienten och låta patienten 
förstå att det den uttrycker också betyder något för sjuksköterskan är en förutsättning för att pati-
enten ska kunna känna tillit till sjuksköterskan. Bortom orden finns bara närvaro, även tystnaden i 
dessa sammanhang är ett mycket viktigt och starkt kommunikationsmedel (Beck-Friis & Strang, 
2005). 
 

”Den som kan sitta i stillhet tillsammans med en människa utan att 
veta vad de skall säga, men ändå veta att de skall vara där, kan 
bringa nytt liv i ett döende hjärta” (Hanssen, 1997, s. 86) 
 

Stödjande omvårdnad handlar inte bara om ord eller handlingar utan består ibland bara av fysisk 
närvaro som kan ske på många olika sätt, genom att närvara, underlätta, uppmuntra och informera 
om vad patienten kan förvänta sig eller har rätt till att få hjälp med för att underlätta sin situation 
(Beck-Friis & Strang, 2005). 
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En god kommunikation innebär att förtroende och tillit växer fram, detta sker då den andra parten 
kan tolkas som ärlig det vill säga då den andre partens kroppsspråk bekräftar det som sagts i ord 
och då sker kontakt i mötet som utgör grunden för en kommande relation (Fridgren & Lyckander, 
2002). Graden av tillit som växer fram bottnar i hur patienten upplever omhändertagandet. Sjuk-
sköterskan har inte automatiskt patientens tillit utan den växer fram ur hennes sätt att vara och 
hennes inställning (Hanssen, 1997). 
 
Sjuksköterskan är en professionell yrkesutövare och medmänniska, det är ur sjuksköterskans per-
sonliga engagemang och livserfarenheter som mötet formas (Beck-Friis & Strang, 2005). Sjuk-
sköterskan bör ha en holistisk människosyn eftersom detta förhållningssätt är en förutsättning för 
att kunna ge en optimal smärtlindring. Med optimal smärtlindring menas inte bara fysisk smärta 
utan även psykisk, emotionell, social och existentiell smärta. Studier inom omvårdnadsforskning-
en visar att de existentiella behoven är förbisedda, sjuksköterskor undviker ofta frågor kring des-
sa behov. Brist på stöd och trygghet kan öka patientens fysiska smärtupplevelse (Sjöberg, Hugo-
son, Danielsson, Larsson, Linge & Petersson, 1998; SOU 2001:6). Målet med kommunikationen i 
vården är att ge patienten information, närhet och stöd (Fridgren & Lyckander, 2002).  
 
Tidigare studier inom omvårdnad visar att det finns ett stort behov av utbildning i hur man kom-
municerar med patienter inom den palliativa vården (Olthuis, Dekkers, Leget & Vogelaar, 2006). 
En betydande del i den palliativa vården utgörs av kommunikation och relation för att kunna ge 
stöd och trygghet för att dämpa oro och ångest, det vill säga ta sig tid att vara medmänniska. 
Kommunikation i palliativ vård har brister när det gäller information till patienten. Brister kan 
röra sig om för lite eller för mycket information om symtom, behandlingar och undersökningar 
(Faulkner & Maquire, 1999; Sjöberg, Hugoson, Danielsson, Larsson, Linge & Petersson, 1998; 
SOU 2001:6). 
 
Patienter som får palliativ vård anser att frågan om smärtlindring ingår i ett gott bemötande, detta 
eftersom smärtlindringen handlar om att sjuksköterskan måste vara lyhörd och uppmärksam och 
lindra smärtan. Visar sjuksköterskan i sin relation till patienten lyhördhet för dennes smärta, kan 
detta bidra till att patienten känner trygghet och detta möjliggör att patienten kan uppleva livskva-
litet (Croona, 2003). 
 
 

Syfte 
 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva upplevelserna i mötet mellan sjuksköterskan och pa-
tienten inom den palliativa vården. 
 
- Hur framträder dimensionerna kommunikation, stöd och tillit i en relation mellan sjukskö-

terskan och patienten i palliativ vård? 
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Metod 
 
Studien genomfördes som en litteraturstudie. 
 

Datainsamling 
 
Under perioden 2007-01-23 – 2007-02-21, genomfördes en systematisk litteratursökning vilket 
bland annat innebar att sökningen började brett och smalnades ner. I det inledande skedet utför-
des en pilotsökning för att se om litteratur inom det valda ämnet fanns att tillgå. Ett par intressan-
ta artiklar hittades vid denna första sökning. Inklusionskriterierna vid den fortsatta artikelsök-
ningen var att artiklarna skulle vara: originalartiklar, vetenskapligt granskade, handla om palliativ 
omvårdnad och möten mellan sjuksköterska och patient. Exklusionskriterierna vid artikelsök-
ningen var artiklar som handlade om barn och ungdomar under 18 år samt litteraturstudier.  Sök-
orden fastställdes då bedömning gjorts över vilka delar som ingick i forskningsproblemet. Pro-
blemformuleringen fokuserades och strukturerades för att spara tid vid sökningar i databaser och 
vid senare granskning av artiklarna. För att avgränsa sökningarna och få dem att stämma mot 
syftet så bra som möjligt användes sökoperatorn AND mellan sökorden. Följande sökord an-
vändes i databaserna: palliative care, nurse-patient, encount, trust, communication, relationship, 
experience, support. Sökordet encount trunkerades för att söka upp alla böjningsformer på detta 
ord. I Pub Med fanns MeSH-termer som stämde in på de ord som söktes efter, i Cinahl och Aca-
demic Search Elite hittades ej några thesaurus-termer. I sökningen i Pub Med användes MeSH-
termerna palliative care, nurse-patient relations och communication. För att begränsa sökningarna 
ytterligare användes i Pub Med, vid sökningen 2007-02-21, limits som publicering mellan åren 
1996-2007 och att artiklarna skulle vara skrivna på engelska. I sökningen i Cinahl användes av-
gränsningarna: research article, publicering mellan åren 1996-2007 och att de skulle vara skrivna 
på engelska. I Academic Search Elite användes avgränsningarna peer reviewed och publicering 
mellan åren 1996-2007. Artiklarna som valdes ut skulle vara relevanta för syftet och frågeställ-
ningen i studien. Många av artiklarna återkom i ett flertal sökningar oavsett kombination av sök-
ord, dessa redovisas inte i sökhistorien. 
 
Först lästes artiklarnas titel och därefter abstrakten och dessa ställdes sedan mot syftet. 83 ab-
strakt genomlästes, varav 17 artiklar valdes ut och granskades i första urvalet. Artiklar som fanns 
i fulltext skrevs ut, resterande beställdes via högskolebiblioteket. Litteraturen skulle svara mot 
problemformuleringen och syftet. Insamlad relevant litteratur kvalitetgranskades, diskuterades 
och sammanställdes. Artiklarna kvalitetsgranskades efter en granskningsmall för kvalitativ metod 
(Carlsson & Eiman, 2003) och enligt högskolans vetenskapliga riktlinjer. De artiklar som inte var 
relevanta för studien eller motsvarade syftet sorterades bort. Till urval nummer två valdes 13 ar-
tiklar ut.  
 
En manuell sökning resulterade i tre artiklar från tidskriften Vård i Norden, 1996 - 2007. En arti-
kel påträffades vid sökningar efter en annan artikel i Journal of Advanced Nursing. Studien in-
kluderar totalt 17 artiklar. Sökhistoria presenteras i bilaga 1 
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Databearbetning 
 
Samtliga artiklar från urval 2 var etiskt granskade och höll enligt kvalitetsgranskningsmallen för 
kvalitativa studier nivå 1. Artiklarna översattes, sammanfattades, granskades, bearbetades och 
skrevs ned. Artiklarna kategoriserades i olika kategorier för en djupare analys. När artiklarna be-
arbetats ytterligare framkom tre olika teman som innehållet i artiklarna delades in i. Dessa teman 
var medmänsklighet i mötet, möjligheter att utveckla en relation i mötet samt hinder för att ut-
veckla en relation och dessa presenteras som rubriker i resultatet. En översikt över artiklarna som 
presenteras i resultatet visas i bilaga 2. 
 
 

Resultat 
 

Medmänsklighet i mötet 
 
Kommunikationen är grundläggande för förståelsen i mötet mellan sjuksköterska och patient 
(Holst, Sparrman & Berglund, 2003). Sjuksköterskan ska kunna samtala om svåra saker som dö-
den och inse att döden är en del av arbetet inom den palliativa vården (Georges, Grypdonck & 
Dierckx de Casterle, 2002; Wihlborg, 1996). Sjuksköterskan ska försöka hjälpa patienterna att 
finna en mening i livet trots allt (Mok & Chiu, 2004). Ibland kan sjuksköterskan uppleva det svårt 
att möta en döende patient, hon vet inte vad hon skall säga och göra, vilket kan upplevas jobbigt. 
Oftast behövs det inte sägas eller göras så mycket, utan det viktigaste är att vara där, finnas till 
hands och att lyssna, vilket ibland kräver lite mod. I detta möte är det viktigt att sjuksköterskan 
vågar vara sig själv och vara en känslomässigt engagerad medmänniska (Holst, Sparrman & 
Berglund, 2003). 
 
Det är av stor betydelse att patienten kan dela sina innersta känslor och tankar med sjuksköters-
kan och att hon lyssnar och accepterar patienten förutsättningslöst. Hon kan då hjälpa patienten i 
dennes övergång till självacceptans i slutet av livet (McSteen & Peden-McAlpine, 2006). Sjuk-
sköterskan i en studie valde att tro på patientens vilja att leva och stöttade honom i hans utopiska 
syn på livet. Sjuksköterskans beslutsamhet berörde patienten och hjälpte honom att känna sig 
avslappnad så att han kunde fortsätta leva och vara sig själv fram till sin död (Tamura, Kikui & 
Watanabe, 2005). 
 
I mötet inom palliativ vård är sjuksköterskans uppgift att reducera lidande och ge maximal kom-
fort till patienterna (Mok & Chiu, 2004). Att sjuksköterskan har yrkesskicklighet, teknisk kun-
nighet och vet sina egna begränsningar samt att hon lämnar över till andra vid behov är grunden 
för ett gott möte enligt patienterna (Simonsen-Rehn, Sarvimäki & Sandelin Benkö, 2000). 
Sjuksköterskan använder sig då av sin medmänsklighet, så som att vara mottaglig och öppen för 
patientens önskningar och behov. Ett gott samtal uppstår då patienten i mötet med sjuksköterskan 
känner tillit och känner sig sedd och hörd som person. Att kunna se och få möta sjuksköterskans 
personlighet var av stor betydelse för ett gott möte. Då en god kommunikation ska äga rum ska 
sjuksköterskan kunna se och tolka både verbala och icke verbala signaler från patienten (Holst, 
Sparrman & Berglund, 2003; Nordgren & Olsson, 2004; Wihlborg, 1996). 
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En sådan interaktion är möjlig och kan börja med ett ansiktsutryck, en blick att jag lyssnar (Trovo 
de Araujo & Paes da Silva, 2004). 
 

”… det kändes att han tyckte att, åh skönt, du sitter där i alla fall… 
men just den här känslan att han kände att nu kommer bara nån och 
håller mig i handen …” (Wihlborg, 1996, s.31) 

 
Sjuksköterskorna upplevde att i vissa möten talade patienterna ut om sina behov och sin rädsla 
medan vissa patienter i sina möten med sjuksköterskan stängde henne ute och delade inte med sig 
av sina tankar som de bar inom sig (Mok & Chiu, 2004). Sjuksköterskorna upplevde det enklare 
att samtala med de patienter som visade känslor än med de patienter som förnekade sin sjukdom. 
Patienter som förnekade sin sjukdom tog mycket energi och kraft ifrån sjuksköterskan. Sjukskö-
terskan upplevde detta ofta som ett misslyckande, att hon inte kunde komma någon vart med pa-
tienten (Wihlborg, 1996). 
 
I mötet finner patienten ro och kan förena sig med sina känslor och tankar om sjuksköterskan är 
närvarande och inger trygghet. Patienterna upplevde det av stor betydelse att sjuksköterskan var 
närvarande och att hon verkligen brydde sig om patienten, att sjuksköterskan kunde vara lugnan-
de bara genom att närvara i det tysta och visa sin tillgänglighet (Georges, Grypdonck & Dierckx 
de Casterle, 2002). Sjuksköterskan kunde fungera som en länk mellan patienten och dennes anhö-
riga, genom att närvara vid besök. Sjuksköterskans närvaro kunde bidra till att patienten vågade 
tala öppet med sina anhöriga (Wihlborg, 1996). 
 
Det framkom i Trovo de Araujo och Paes da Silvas (2004) studie att majoriteten av sjuksköters-
korna ansåg att kommunikationen var av stor betydelse men vissa av sjuksköterskorna erkände att 
de inte kommunicerade så mycket med sina patienter för att de inte förstod vad som var så viktigt 
med kommunikationen. De ansåg att beröringen var viktigast, trots att de visste att hörseln är det 
sinne som sist slutar fungera i kroppen. Med medvetslösa patienter samtalade väldigt få av sjuk-
sköterskorna eftersom det inte fanns något utbyte i kommunikationen. De upplevde det menings-
löst eftersom patienten uppenbart inte kunde svara. I artikeln framkom det att det finns bevis för 
att medvetslösa patienter kan uppfatta sin omgivning. Det framkom att det är av stor vikt att be-
rätta för patienten hur allt är för att kunna ge patienten återkoppling till hur dennes hälsa är, om 
situationen, platsen och tiden. Då sjuksköterskan är hos en medvetslös patient är det bra om hon 
undviker att ta upp negativa samtalsämnen med annan personal, då detta kan göra patienten upp-
rörd. 
 

Möjligheter att utveckla en relation i mötet 
 
Sjuksköterskan i palliativ vård behöver vara i emotionell balans för att kunna få en god relation 
till en döende patient. Sjuksköterskan bör också trivas med sitt yrke, ha specifika vetenskapliga 
och tekniska kunnigheter för att kunna assistera patienten på ett holistiskt sätt (de Araujo, da Sil-
va & Francisco, 2004). Sjuksköterskan ska vara empatisk och öppen för olika alternativ. Hon bör 
kunna balansera mellan olika etiska värden så som patientens självbestämmande och sjuksköters-
kans vilja att göra gott för patienten, eftersom patientens val ibland står i konflikt med sjukvår-
dens syn på vilken behandling patienten bör ha (McSteen & Peden-McAlpine, 2006). 
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Sjuksköterskan bör kunna vara flexibel och ge patienten det stöd denne behöver (Chapple, Zieb-
land & McPeherson, 2005). Att sjuksköterskan är tillgänglig bidrar till patientens välmående i en 
svår tid. Den palliativa vården gör att sjuksköterskan skapar en väldigt nära relation till patienten, 
denna relation beskrivs som äkta av patienterna (Georges, Grypdonck & Dierckx de Casterle, 
2002). En varaktig relation är en förutsättning för att sjuksköterskan skall kunna bygga upp ett 
förtroende och lära känna patienten, samt för att kunna tolka patientens behov och signaler 
(Wihlborg, 1996). Relationen mellan sjuksköterska och patient kan vara antingen ensidig eller 
ömsesidig. Om en ömsesidig relation skulle utvecklas var både sjuksköterska och patient involve-
rade. Båda parterna var villiga att ge och ta, vilket skulle utgöra djupet av relationen (Mok & 
Chiu, 2004). Sjuksköterskan bör främja en öppen och tillitsfull relation och försäkra sig om att 
information passerar fritt i båda riktningar då detta hjälper patienten att engagera sig i viktiga 
beslut (Clover, Browne, McErlain & Vandenberg, 2004). 
 
Denna nära relation är viktig för att sjuksköterskan ska kunna ge patienten det stöd patienten be-
höver när det gäller existentiella frågor. Döende patienter diskuterar dessa frågor med en del 
sjuksköterskor, men inte med andra. Att bygga förtroende är vad detta handlar om menar många 
sjuksköterskor och detta tar tid (Houtepen & Hendrikx, 2003). 
 

“Physicians get a lot more realistic questions than we do. Much 
straighter, while we must sometimes unravel matters in a conversa-
tion: what does she actually mean?” (Houtepen & Hendrikx, 2003, 
s. 382) 

 
Sjuksköterskor som arbetade inom den kommunala vården fann det mindre stressande och mer 
belönande att arbeta i situationer där både patient och anhöriga var förberedda på den kommande 
döden. Då patienten känner sig färdig och vill dö har han eller hon bearbetat sin situation och 
funnit ro. Sjuksköterskorna ansåg att det var av stor betydelse att engageras tidigt i omvårdnaden 
då den döende patienten fortfarande mådde relativt bra för att det då var möjligt att bygga upp en 
relation byggd på tillit och kunskap (Luker, Austin, Caress & Hallett, 2000; Wihlborg, 1996). 
 
Sjuksköterskorna värderade varje patient som unik med individuella behov, därför försökte de 
identifiera och möta dessa behov hos patienterna. Sjuksköterskorna ansåg att det var betydelse-
fullt att identifiera individuella behov när döden var nära. Sjuksköterskorna upplevde att patien-
terna inte ville bli behandlade enbart som en sjuk person utan även som en mänsklig varelse som 
tänker, känner, har intressen och önskningar och som nu befinner sig i en ömtålig kondition där 
ångest och rädsla är vanliga känslor (Trovo de Araujo & Paes da Silva, 2004). Sjuksköterskorna 
ansåg att en god relation med patienten kunde underlätta för patienten att närma sig döden på ett 
värdigt sätt. När patienten litade på sjuksköterskan, upplevde denne tillit, trygghet och stöd. Upp-
levelsen förstärktes då patienten fick möjlighet att tala ut om sin situation. (Georges, Grypdonck 
& Dierckx de Casterle, 2002; Holst, Sparrman & Berglund, 2003). Det samtalet bör patienten få 
styra, sjuksköterskan kan i samtalet ställa frågor till patienten eller vara ett bollplank för patien-
tens funderingar (Wihlborg, 1996). Även om döende patienter ofta är fysiskt svaga och emotio-
nellt överväldigade så ska inte sjuksköterskan ta över beslutstagandet utan snarare vara ett stöd 
och klargöra de valmöjligheter patienten har (McSteen & Peden-McAlpine, 2006).  
 
Patienterna upplevde att relationen med sjuksköterskan blev meningsfull då patienten kände tillit 
till sjuksköterskan (Mok & Chiu, 2004). Patienterna värdesatte högt att få uppleva stöd från sjuk-
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sköterskan, att känna att sjuksköterskan var närvarande, att hon verkligen lyssnade och förstod 
dem samt att samtidigt ha någon att öppna sig för angående djupare problem eller känslor. De 
sjuksköterskor som gav patienterna extra uppmärksamhet utan att bli ombedda att göra det, upp-
skattades mycket av patienterna (Johnston & Smith, 2006; Mok & Chiu 2004; Simonsen-Rehn, 
Sarvimäki & Sandelin Benkö, 2000). 
 
Det patienterna betygsatte väldigt högt var vårdpersonal som visade att de brydde sig om, gav 
stöd i svåra situationer och via fysisk beröring visade förståelse (Simonsen-Rehn, Sarvimäki & 
Sandelin Benkö, 2000; Wihlborg, 1996). Att stanna vid patientens sida är en form av kommuni-
kation och kan överföra ömhet, solidaritet och stöd. Det är viktigt att ge stöd, bry sig om och hål-
la handen (Trovo de Araujo & Paes da Silva, 2004). Sjuksköterskorna på en hjärtintensivvårds-
avdelning visade sitt stöd till patienten och närstående genom empati, medkänsla och genom att 
respektera patientens integritet (Nordgren & Olsson, 2004). 
 

Hinder för att utveckla en relation 
 
Faktorer som kan påverka hur sjuksköterskan upplever och hanterar relationen är sjuksköterskans 
ålder, utbildning, anställningstid, yrkeserfarenhet och eventuell tidsbrist (Holst, Sparrman & 
Berglund, 2003). Tidsbrist, att inte bli trodd då man upplevde smärtor, att få felaktig information 
om kommande undersökningar och ingrepp ansåg patienterna vara ett hinder för en god relation 
till sjuksköterskan. Den felaktiga informationen berodde på att sjuksköterskorna uppgett att den 
kommande undersökningen eller ingreppet skulle vara smärtfritt, men patienterna upplevde detta 
mycket smärtsamt. Även information om postoperativ smärtlindring visade sig vara felaktig. Via 
sjuksköterskans icke verbala kommunikation tolkade patienterna en ovilja att hjälpa till med 
smärtlindring (Simonsen-Rehn, Sarvimäki & Sandelin Benkö, 2000). Patienterna hade fått infor-
mation om att de skulle få smärtlindring då de behövde detta, men att inte heller detta stämde. 
Patienterna uppgav att tilliten till personalen minskade kraftigt efter detta och att man blev extra 
rädd inför kommande behandlingar och ingrepp. Patienterna ansåg att de skulle känna sig trygga-
re om sjuksköterskan kunde informerade korrekt om olika undersökningar och ingrepp samt att 
de skulle känna ökad tillit till sjuksköterskan genom att hon var att lita på (Simonsen-Rehn, Sar-
vimäki & Sandelin Benkö, 2000). 
 
Patienter i palliativ vård har ofta ett stort behov av emotionellt stöd. Sjuksköterskan kan ha svårt 
att tillfredsställa dessa behov på grund av för hög arbetsbelastning och tidsbrist (de Araujo, da 
Silva & Francisco, 2004; Irvin, 2000). 
 

“…you know somebody who’s dying…they have a need to have 
another human being sitting there holding their hand, I think with 
nursing homes or hospice at that point in peoples´ life…they de-
serve to have another human being sitting at that bed…” (Irvin, 
2000, s.32) 

 
Det finns ett behov av god kommunikation mellan patient och sjuksköterska inom den palliativa 
vården. En del sjuksköterskor som arbetar med döende patienter förstår värdet av kommunikation 
medan andra finner det svårt att kommunicera med döende patienter på grund av att situationen är 
så komplex (de Araujo, da Silva & Francisco, 2004; Dunne, Kernohan & Sullivan, 2005).  
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Om patienten tillbringar en kortare tid på avdelningen kan det vara svårt för sjuksköterskan att få 
en bra relation till patienten. Sjuksköterskor som arbetade inom den kommunala vården menade 
att de svåraste och mest stressande situationer att klara av var när öppen medvetenhet inte existe-
rade. Det vill säga då anhöriga förbjuder sjuksköterskan till att tala om för patienten hur illa det är 
ställt. Sjuksköterskan kan sedan hamna i ett dilemma då patienten frågar om hur dennes tillstånd 
är när det finns anhöriga som vill att hon håller detta hemligt för patienten (Luker, Austin, Caress 
& Hallett, 2000; Wihlborg, 1996). 
 
 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 
Artikelsökningen inleddes 2007-01-23 i databasen Academic Search Elite där det gjordes en pi-
lotsökning som resulterade i två artiklar. Begreppet caring användes som sökord vid denna första 
sökning då detta ord har en djupare betydelse i omvårdnaden, enligt Katie Eriksson, än ordet nur-
sing (Jahren Kristoffersen, 1998). Vid senare sökningar inkluderades även databaserna Pub Med 
och Cinahl. De artiklar som eftersöktes skulle var publicerade mellan åren 1996-2007. Sökning-
arna i dessa tre databaser resulterade i ett tillfredsställande material som svarade väl mot såväl 
syfte som frågeställning. Samma artiklar återkom vid sökningar med olika sökord vilket styrker 
litteraturstudien då sökningarna anses vara relevanta till studiens syfte. De artiklar som uteslöts i 
urval 2 visade sig inte svara fullt ut på syftet eftersom vissa inte handlade om palliativa patienter 
eller att de ej var vetenskapliga. 
 
Det framgår en tydlig begreppsförvirring i artiklarna. Författarna till artiklarna skriver palliativ 
vård men det man egentligen talar om är palliativ omvårdnad. Begreppet omvårdnad vid palliativ 
vård måste förtydligas då begreppet vård just nu är rådande. En begreppsanalys inom dessa båda 
begrepp efterlyses för att i framtiden få bort den feltolkningsrisk som finns och för att minska 
risken för eventuella missförstånd. 
 
Majoriteten av artiklarna är kvalitativa vilket anses vara en styrka i litteraturstudien då syftet var 
att beskriva upplevelser i mötet mellan sjuksköterskan och patienten inom den palliativa vården 
samt se hur kommunikation, stöd och tillit i en relation mellan sjuksköterskan och patienten i 
palliativ vård framträder. Då det genom dessa kvalitativa artiklar framkom ett subjektivt resultat 
anses det att kvantitativa artiklar inte hade tillfört litteraturstudien djupare innehåll då syftet var 
att undersöka upplevelser. 
 
Artiklarna har granskats och diskuterats av samtliga av uppsatsens författare vilket anses vara en 
styrka för att eventuella missförstånd skulle kunna uteslutas författarna emellan.  
 
Citat har valts att ta med i både bakgrund och resultat för att ytterligare förstärka det som skrivits 
i texten med patienternas egna uttalanden. Citat finns från både svenska och engelska artiklar, 
således finns citat på två olika språk för att utsagorna inte ska bli misstolkade. 
 
I resultatet finns artiklar från hela världen, vilket är en styrka då det ger en mer global bild av 
upplevelserna från möten i den palliativa omvårdnaden. 
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Resultatdiskussion 
 
Artiklarna höll en hög vetenskaplig kvalitet enligt granskningsmallen för kvalitativ metod. Metod 
och urval var välskrivna, syftet var tydligt beskrivet och redovisades förståeligt i resultatet. Några 
bortfall med betydelse för resultatet förekom inte i de artiklar som valdes ut. De artiklar som val-
des bort var inte vetenskapliga artiklar och/eller handlade inte om patienter i palliativ vård. 
 
Medmänsklighet i mötet 
 
I resultatet beskrivs både möte och relation eftersom mötet är en förutsättning för en relation och 
utan ett möte kan ingen relation skapas. Att mötas är svårt men lätt. Svårt därför att människorna 
som möts, det vill säga patient och sjuksköterska, är olika och lätt därför att mötet i grunden 
handlar om att möta andra människor med medmänsklighet. Det vill säga, möta andra människor 
med respekt och empati. Detta kräver flexibilitet, förmåga till empati och kommunikation på rätt 
nivå från sjuksköterskan. Att föra ett samtal på rätt nivå innebär att det finns den tid som behövs 
för att patienten skall kunna ställa sina frågor och få begripliga svar på dessa (HSO, 2006). 
Kommunikation är en förutsättning för ett gott möte. Resultatet visar att de flesta sjuksköterskor-
na tyckte att kommunikationen var betydelsefull (Trovo de Araujo & Paes da Silva, 2004). De 
sjuksköterskor som hade problem med att kommunicera med patienterna behövde mer utbildning 
och kunskap inom det området (SOU 2001:6). 
 
Möjligheter att utveckla en relation i mötet 
 
Resultatet visar att sjuksköterskan såg varje person som en individ med egna behov, sjuksköters-
korna försökte att tillgodose dessa behov då de ansåg detta viktigt inom den palliativa vården 
(Trovo de Araujo, Paes da Silva, 2004). Enligt FN: s deklaration om den döendes rättigheter ska 
patienten inom palliativ vård få behålla sin individualitet (Förenta nationernas förklaring om den 
döendes rättigheter). För att sjuksköterskorna skulle se dessa behov var en god relation av bety-
delse eftersom detta hjälpte patienten att öppna sig mot sjuksköterskan (Georges, Grypdonck & 
Dierckx de Casterle, 2002; Holst, Sparrman & Berglund, 2003). Patienterna ansåg att kunskap 
och kompetens hos sjuksköterskan och övrig personal var extra viktig. Att få mötas av personal 
som kunde ta sig an deras sjukdomssymtom och hjälpa dem kändes tryggt. Då personalen har en 
viss grundkunskap genom att vara pålästa från patientens journal eller på annat sätt, uppskattades 
mycket. Kontinuerlig vård var av stor vikt eftersom den ges av vårdpersonal som känns igen och 
då vet patienten att denna personal känner mig och kan mina behov. Det upplevdes som en trygg-
het av patienterna, och som en lättnad att inte alltid behöva tala om hur saker och ting skall göras 
(HSO, 2006) 
 
Resultatet visar att sjuksköterskans närvaro överför gemenskap och stöd till patienten (Trovo de 
Araujo & Paes da Silva, 2004). Patienterna uppskattade vårdpersonal som visade empati och gav 
stöd när patienten behövde det (Simosen-Rehn, Sarvimäki & Sandelin Benkö, 2000; Wihlborg, 
1996). Målet med den palliativa kommunikationen är att patienten ska få information och känna 
närhet och stöd (Beck-Friis & Strang, 2005; Hanssen, 1997). För att kommunikationen skall bli 
värdefull måste denna alltid utgå ifrån patientens behov, önskemål och förmåga. Kommunikatio-
nen skall bygga på det patienten vill veta och inte det som sjuksköterskan eller övrig personal 
anser att patienten bör veta. Detta innebär att sjuksköterskan skall tala med patienten istället för 
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att leverera information till denna (HSO, 2006). Närvaro är ett starkt kommunikationsmedel 
(Beck-Friis & Strang, 2005). Sjuksköterskan skall ge patienten det stöd denna behöver via både 
verbal och icke-verbal kommunikation. Sjuksköterskan ger sitt stöd till patienten genom att berät-
ta att denna ej skall dö ensam, och att det kommer att finnas en personal eller anhörig vid dennas 
sida då denna oroar sig för döden. Sjuksköterskan intygar att patienten skall få behålla sin vär-
dighet såsom den själv vill även efter döden Patienten skall kunna känna tillit till att sjuksköters-
kan gör allt hon kan för att patienten inte skall behöva uppleva smärta, samt att hon alltid skall 
svara ärligt på patientens frågor (Beck-Friis & Strang, 2005). 
 
En stabil relation mellan sjuksköterska och patient är grundläggande för att patienten ska kunna 
känna tillit till sjuksköterskan och även för att sjuksköterskan ska lära sig att förstå patientens 
behov (Wihlborg, 1996). Patienten har inte automatiskt tillit till sjuksköterskan utan graden av 
tillit växer fram beroende på hur patienten känner sig bemött av sjuksköterskan (Hanssen, 1997). 
Resultatet visade att patienten fann relationen med sjuksköterskan som meningsfull först då den-
ne kände förtroende för sjuksköterskan (Mok & Chiu, 2004).  
 
Resultatet visar att om sjuksköterskan lyssnar och tror på patienten kan detta hjälpa patienten att 
acceptera sig själv i slutet av livet (McSteen & Peden-McAlpine, 2006; Simosen-Rehn, Sarvimä-
ki & Sandelin Benkö, 2000; Tamura, Kikui & Watanabe, 2006). För att sjuksköterskan ska kunna 
ge patienten det stöd denne behöver måste sjuksköterskan vara flexibel (Chapple, Ziebland & 
McPherson, 2005). Patientens beslut angående sin egen vård och behandling kan komma i kon-
flikt med sjuksköterskans vilja att göra gott för patienten (McSteen & Peden-McAlpine, 2006). 
I FN: s förklaring har den döende bland annat rätt till att få ta egna beslut då patienten är en egen 
individ och ska bli behandlat som en levande människa fram till sin död. Sjuksköterskan ska inte 
döma patienten för dennes val angående sin egen vård (Förenta nationernas förklaring om den 
döendes rättigheter). Sjuksköterskan måste se patienten bortom den palliativa sjukdomen och 
behandla patienten som en människa som lever här och nu. Det är av stor betydelse att sjukskö-
terskan lyssnar och tror på patienten då detta betyder mycket för att patienten ska känna tillit till 
sjuksköterskan (Beck-Friis & Strang, 2005).  
 
Sjuksköterskan ska främja en tillitsfull relation genom att visa att hon är att lita på och att hon 
respekterar patienten. Då kan patienten uppleva att hon/han vill dela med sig av sina tankar och 
funderingar till sjuksköterskan (Browne, McErlain & Vandenberg, 2004; Houtepen & Hendrikx, 
2003; Mok & Chiu, 2004; Clover). Patienter inom palliativ vård delar med sig av sina existentiel-
la frågor med vissa sjuksköterskor men inte med alla (Houtepen & Hendrikx, 2003). Tidigare 
forskning visar att existentiella frågor ofta undviks av sjuksköterskan (Sjöberg, Hugoson, Dani-
elsson, Larsson, Linge & Petersson, 1998). Då sjuksköterskan ska vara ett stöd för patienten och 
lyssna på de existentiella problem som patienten har, är det angeläget att sjuksköterskan inte gör 
dessa problem till sina egna. Detta ställer höga krav på sjuksköterskan för att hon skall kunna ge 
god omvårdnad. Därför behövs mer stöd till sjuksköterskan i form av handledning för att hon 
skall orka med det som palliativ vård innebär. Genom handledningen kan sjuksköterskan få ökad 
förståelse inför kommande situationer. Handledningen kan också förebygga undermedvetna psy-
kiska försvarsmekanismer, så som att sjuksköterskan drar sig undan och skojar bort existentiella 
frågor och funderingar från patienten. Sjuksköterskan kan genom handledningen få mer kraft till 
att vara ett gott stöd till patienten vilket krävs för att bygga upp ett förtroende hos patienten inför 
den kommande relationen. Handledningen kan ge sjuksköterskan ett nytt tankesätt, nya vinklar 
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att se problemet ifrån. Handledningen ger även sjuksköterskan möjlighet till att prata om olika 
händelser och möten. (Sjöberg, Hugoson, Danielsson, Larsson, Linge & Petersson, 1998). 
 
Hinder för att utveckla en relation 
 
Resultatet visar att patienterna tolkade sjuksköterskans icke verbala kommunikation som att hon 
inte var villig att hjälpa till med smärtlindring vid exempelvis behandlingar och ingrepp (Simo-
sen-Rehn, Sarvimäki & Sandelin Benkö, 2000). Smärtlindring ingår enligt patienter i palliativ 
vård i ett gott bemötande, då detta påverkar patientens känsla av trygghet och tillit till sjukskö-
terskan då sjuksköterskan måste vara uppmärksam på om patienten har smärta (Croona, 2003). 
Det anses därför vara essentiellt att sjuksköterskan alltid skall tro på patienten då denna uppger 
sig ha ont och att sjuksköterskan alltid gör allt som går för att lindra dessa smärtor. 
 
Resultatet visar att för att sjuksköterskan ska kunna vårda patienten på ett holistiskt sätt måste 
hon trivas med sitt yrke och ha såväl tekniska som vetenskapliga kunskaper (de Araujo, da Silva 
& Francisco, 2004). För att sjuksköterskan ska kunna ge en optimal fysisk, psykisk, emotionell, 
social och existentiell smärtlindring bör hon ha en holistisk människosyn (Sjöberg, Hugoson, 
Danielsson, Larsson, Linge & Petersson, 1998). För att trivas på sitt jobb behövs kontinuerlig 
handledning och att sjuksköterskan kan uppleva att hon ger god vård trots en stressig arbetsmiljö.   
 
 

Konklusion 
 
God kommunikation i mötet mellan sjuksköterska och patient ger möjligheter att skapa en rela-
tion, i relationen kan patienten känna stöd och få tillit till sjuksköterskan. Sjuksköterskan måste 
kunna visa medmänsklighet genom att vara empatisk och respektera patienten. Varje patient är en 
individ och har olika behov och mål och för att sjuksköterskan ska kunna få tillgång till patien-
tens innersta tankar och funderingar så måste patienten känna tillit till sjuksköterskan då relatio-
nen inte blir meningsfull för patienten förrän tillit till sjuksköterskan finns. Tillit är något som 
växer fram när en god relation finns.  
 
Sjuksköterskan inom palliativ vård måste ha goda kunskaper om hur hon använder sig av sin ver-
bala och icke verbala kommunikation och genom den kunna ge patienten information och stöd 
samt få patienten att känna tillit. Det är viktigt att sjuksköterskan förstår värdet av god kommuni-
kation inom palliativ vård då motsatsen är ett hinder för en stabil och tillitsfull relation. Kommu-
nikation är all mellanmänsklig kontakt som kopplar ihop människor, det vill säga även närvaro. 
En sjuksköterska som visar medmänsklighet och tar sig tid att bara finnas hos patienten betyder 
mycket och genom denna närvaro kan patienten känna stöd. 
 
 

Implikation 
 
Då många sjuksköterskor arbetar med patienter inom palliativ vård bör kommunikation inom 
detta område, så som att medvetandegöra den icke verbala kommunikationen, ingå i sjuksköters-
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keutbildningen En kompetent sjuksköterska ska kunna kommunicera med patienter och mer kom-
munikation i utbildningen skulle stärka de blivande sjuksköterskorna. 
 
Resultatet visar att svårigheter att kommunicera med patienter i palliativ vård finns och därför bör 
handledning, gällande detta vara obligatoriskt på avdelningar där dessa patienter vårdas då detta 
kan hjälpa sjuksköterskor att bli bättre på samt känna sig säkrare i sin kommunikation och där-
med bygga stabila relationer till de patienter som behöver palliativ vård. 
 
Fortsatt forskning gällande kommunikation inom palliativ vård är önskvärt då detta är ett kom-
plext ämne.  
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nurse-patient 
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Search 
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nurse-patient, 
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nurse-patient, 
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Tabell 2. Artikelöversikt       Bilaga 2 
 
Publ.år 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskap-
lig  
kvalitet 

2005 
Storbri- 
tannien 

Chapple A, 
Ziebland S, 
McPherson 
A 

The specialist pallia-
tive care nurse: A 
qualitative study of’ 
the patients´ perspec-
tive 

Att undersöka erfar- 
enheterna från de 
som sade sig ha en 
”terminal sjukdom”,  
fokuserat på patientens 
insikt om specialist- 
sjuksköterskans arbete  
och roll 

Kvalitativ studie. 
Intervjuer med 41 
patienter i palliativ 
vård. Intervjuerna 
spelades in på band.  

Patienter inom palliativ vård 
värderar specialistsjuksköters-
kor inom den palliativa vården 
högt. Det är av stor vikt att 
dessa sjuksköterskor är invol-
verade i vården av patienterna 
redan från det att de får dia-
gnosen. 
 

Grad 1. 
God kvalitet, 
välskriven 
och tydlig. 

2004 
Austra- 
lien 

Clover A, 
Browne J, 
McErlain P, 
Vandenberg 
B 

Patient approach to 
clinical conversa-
tions in the palliative 
care setting 

Att redogöra för  
patienters förståelse av 
diskussioner om vård i 
livets slut med sjuk- 
sköterskor inom den 
palliativa vården. 

Kvalitativ studie. 
En modifierad  
version av grounded 
theory användes för 
att samla in och  
analysera data från 
intervjuer med 11 
patienter inom pallia-
tiv vård. 
 

Patienter inom palliativ vård 
engagerar sig inte så mycket i 
de beslut som tas, detta av oli-
ka anledningar. Personalen bör 
vara medveten om detta och 
främja en öppen och tillitsfull 
relation för att försäkra sig om 
att viktig information passerar 
fritt i båda riktningar. 

Grad 1.  
Tydligt och 
utförligt 
skriven. 

2004 
Brasili-
en 

de Araujo  
M.M.T, 
da Silva  
M.J.P, 
Francisco  
M.C.P.B 

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

Att bekräfta de aspekter 
av vården som sjuk- 
sköterskan finner 
viktiga när de assisterar 
patienter som inte läng-
re svarar på kurativ  
behandling och som inte 
är under intensivvård. 

Kvalitativ studie. 
14 sjuksköterskor 
intervjuades. 
Intervjuerna  
spelades in, trans- 
kriberades och  
analyserades. 
 
 

Sjuksköterskorna upplevde att 
det var av stor vikt att ha en 
hög grad av emotionell balans 
för att kunna ge palliativa pati-
enter den vård de behöver.   

Grad 1. 
Hög kvalitet, 
tydligt och 
utförligt 
skriven.  



  

2005 
Storbrit- 
annien 

Dunne K, 
Sullivan K, 
Kernohan G 

Care for patients 
with cancer: district 
nurses´ experiences 

Att undersöka distrikts-  
sköterskors upplevelser  
av att tillhandahålla 
palliativ vård för pallia-
tiva patienter och deras 
familjer.  

Kvalitativ fenome- 
nologisk studie. 
25 kvinnliga  
distriktssköterskor  
intervjuades.  
Intervjuerna  
spelades in på  
band. 

Distriktssköterskornas upple-
velser av att tillhandahålla pal-
liativ vård var utmanande men 
belönande. Distriktssköterskor 
bör ses som nyckelarbetare i 
palliativ vård. 

Grad 1. 
God kvalitet, 
välskriven 
och tydlig.  

2000 
Holland 

Georges J-J, 
Grypdonck 
M, 
Dierckx de  
Casterle B 

Being a palliative 
care nurse in aca-
demical hospital: a 
qualitative study 
about nurses 
perceptions of pallia-
tive care nursing 

Att beskriva sjuksköt- 
erskors uppfattning om  
sitt arbete inom palliativ 
vård och få insikt i  
problem som de 
upplever. 
 
 

Data samlades in  
genom intervjuer 
och observationer 
av 14 sjuksköterskor 
med vidareutbildning 
inom onkologi. 

Synen på sjuksköterskans roll 
inom palliativ vård beror på 
arbetsplatsen. Genom att bland 
annat fokusera på att behandla 
symtom så tenderar sjukskö-
terskorna att inte värdera om-
vårdnaden så högt. 

Grad 1. 
Hög kvalitet, 
tydligt och 
utförligt 
skriven.  

2003 
Sverige 

Holst M, 
Sparrman S, 
Berglund A-
L 

Det dialogiska 
förhållandet 

Att beskriva sjuk- 
sköterskors upplevelser 
av mötet med döende 
patienter på somatisk 
avdelning samt hur 
sjuksköterskorna hante-
rar dessa upplevelser 
 

Kvalitativ studie.  
Datainsamling via så 
kallade öppna frågor. 
Intervjuerna spelades 
in och skrevs ner 
ordagrant. Sex sjuk- 
sköterskor från  
olika avdelningar 
deltog. 
 

Sjuksköterskorna upplevde det 
svårt att veta vad som ska sä-
gas och hur det ska sägas i svå-
ra situationer för att det ska bli 
så bra som möjligt 

Grad 1.  
Hög kvalitet, 
tydligt och 
utförligt 
skriven. 
 

2003 
Neder- 
länderna 

Houtepen R, 
Hendrikx D 

Nurses and the vir-
tues of dealing with  
existential questions 
in terminal palliative 
care 
 

Att undersöka sjukskö-
terskans roll gällande  
existentiellt stöd till  
döende patienter.  

Kvalitativ studie. 
Sex holländska 
och sex belgiska 
sjuksköterskor 
intervjuades. 
 

Studien visade att sjuksköters-
kan kan ha en stor roll gällande 
existentiella aspekter av den 
palliativa vården och hon kan 
svara på många av patientens 
existentiella frågor själv. 
 

Grad 1. 
God kvalitet, 
välskriven 
och tydlig. 



  

2000 
Storbrit- 
annien 

Irvin S The experiences of 
the registered nurse 
caring for the person  
dying of cancer in a  
nursing home 

Att undersöka och för- 
klara sjuksköterskans 
upplevelser av att ta 
hand om döende vård-
tagare på ett vårdhem. 

Kvalitativ studie. 
Fem sjuksköterskor 
på ett vårdhem  
intervjuades och de 
fick skriva reflek- 
tiva dagböcker 

Sjuksköterskan och patienterna 
skapar en stark relation. sjuk-
sköterskan blir känslomässigt 
engagerad och kan ge patienten 
individuell vård.  

Grad 1. 
God kvalitet, 
välskriven 
och tydlig. 

2006 
Storbrit- 
annien 

Johnston B, 
Smith L.N 
 

Nurse´ and patients´ 
perception of expert 
palliative nursing 
care 

Att undersöka patienters 
och sjuksköterskors syn 
på palliativ vård och 
särskilt konceptet speci-
alistsjuksköterska inom 
palliativ vård.  

Kvalitativ, fenome- 
nologisk studie. 22 
legitimerade sjuk- 
sköterskor och 22 
patienter inter- 
vjuades.  
 

Sjuksköterskor inom palliativ 
vård borde träna sina interper-
sonella färdigheter samt bygga 
terapeutiska relationer med 
patienter.  

Grad 1. 
God kvalitet, 
välskriven 
och tydlig. 

2000 
Storbrit- 
annien 

Luker K,  
Austin L, 
Caress A, 
Hallet C 

The importance of 
“knowing the pa-
tient”: community 
nurses constructions 
of quality in provid-
ing palliative care 
 

Att belysa distriktssjuk-
sköterskors upplevelser 
av betydelsen att lära 
känna patienten för att 
ge en god palliativ vård. 
 

Kvalitativ studie. 
62 sjuksköterskor 
som arbetade i  
hemsjukvärden  
valdes ut slumpvis 
och intervjuades. 
Intervjuerna spelades  
in på band. 

Det klimat som distriktssjuk-
sköterskor arbetar i ger kraft åt 
debatten angående värdet av 
relationen mellan sjuksköters-
ka och patient. Finns inte en 
positiv relation så är det svårt 
för sjuksköterskorna att ge 
optimal palliativ vård.  
 

Grad 1. 
Hög kvalitet, 
tydligt och 
utförligt 
skriven. 

2006 
USA 

McSteen K, 
Peden- 
McAlpine C 

The role of the nurse 
as advocate in 
ethically difficult 
care situations with 
dying patients 

Att belysa och illustrera 
specialistsjuksköterskan 
som verkar som före-
språkare för patienten i 
etiskt svåra vårdsitua-
tioner med döende pati-
enter, hennes nyckelak-
tiviteter. 
 

Kvalitativ och feno- 
menologisk studie. 
Sju sjuksköterskor  
inom palliativ vård 
intervjuades. 
Intervjuerna var  
ostrukturerade och  
de spelades in. 
. 
 

Att stödja utvecklingen av 
starka och skickliga föresprå-
kare har en positiv inverkan på 
tillfredsställelsen sjuksköters-
kan känner inför sitt yrkesval. 
För att sjuksköterskan ska 
kunna vara en stark förespråka-
re för döende patienter måste 
hon kunna guida  
och stödja patienten samt ha en 
nära relation till denne. 

Grad 1. hög 
kvalitet, tyd-
ligt och ut-
förligt skri-
ven. 



  

2004 
Kina 

Mok E, 
Chiu P.C 

Nurse-patient 
relationship in  
palliative care 

Att studera aspekterna 
i relationen mellan 
sjuksköterska och  
patient. 

Kvalitativ studie. 
Tio patienter och tio  
sjuksköterskor deltog 
i studien genom  
öppna, ostrukturerade 
intervjuer som  
spelades in på band 
Sjuksköterskorna 
skulle ha arbetat i 
minst 2 år inom 
palliativ vård. 
 

Sjuksköterskorna och patien-
terna poängterar att det är be-
tydelsefullt att en förtroende-
full relation skapas mellan pa-
tient och sjuksköterska då detta 
leder till en optimal vård. 

Grad 1. 
Hög kvalitet, 
tydligt och 
utförligt 
skriven. 

2004  
Sverige 

Nordgren L, 
Olsson H 

Palliative care in a 
coronary care unit: a  
qualitative study of  
physicians and 
nurses perceptions 

Att beskriva och förstå 
läkares och sjuk- 
sköterskors uppfatt-
ningar om relationen till 
varandra på arbetet och 
om palliativ vård på en 
hjärtintensivavdelning. 

Kvalitativ studie.  
Data samlades in 
genom intervjuer som 
spelades in eller  
skrevs ner. Tre under-
sköterskor, fyra sjuk-
sköterskor och två 
läkare deltog i 
studien. 
 

Vårdgivare på en hjärtintensiv-
avdelning vill ge patienterna 
den bästa vården samt försäkra 
sig om att patienten får en vär-
dig död. De misslyckas ibland 
på grund av hinder för att den-
na vård ska bli optimal.  

Grad 1. Hög 
kvalitet, tyd-
ligt och ut-
förligt skri-
ven. 
 

2000 
Sverige 

Simonsen- 
Rehn N, 
Sarvimäki A, 
Sandelin 
Benkö S 

Cancerpatienters 
upplevelser av vår-
den vid smärta 

Att beskriva patienter-
nas egna upplevelser 
och erfarenheter av vår-
den vid smärta samt 
förväntningar av vården 
som ges vid smärta.  

Kvalitativ och 
kvantitativ studie.  
39 patienter svarade 
på enkäter, av dessa 
valdes 19 ut. Sex  
temaintervjuades, 13  
valde att skriva  
essäer om sina  
upplevelser. 
 
 

Undersökningen ger patienter-
nas synvinkel på vården och 
visar att patienternas önskemål 
överensstämmer med veder-
tagna principer samt att man 
ofta bryter mot dessa.  
 

Grad 1. 
Hög kvalitet, 
tydligt skri-
ven. 



  

2006 
Japan 

Tamura K, 
Kikui K, 
Watanabe M 

Caring for the spiri-
tual pain of patients 
with advanced can-
cer: A phenomenol-
ogical approach to 
the lived experience 

Att belysa ur perspekti-
vet “levda erfarenheter” 
delade av cancerpatien-
ter och deras sjukskö-
terska hur den döende 
patienten 
utvecklar livserfarenhe-
ten inom kontexten pal-
liativ vård. 

Kvalitativ studie.  
Data insamlades  
genom intervjuer som 
spelades in. Två 
patienter som genom-
gick behandling för 
cancer intervjuades, 
dessa intervjuer fort-
satte även sedan  
patienterna gick från  
kurativ till palliativ 
vård.  
 

När sjuksköterskan förklarade 
betydelsen av det som bekym-
rade den döende patienten kor-
rekt uppstod fundamentala, 
grundläggande frågor hos pati-
enten.  

Grad 1. hög 
kvalitet, tyd-
ligt och ut-
förligt skri-
ven. 

2004 
Brasili-
en 

Trovo de  
Araujo M, 
Paes da  
Silva M 

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

Att se om sjuksköters-
kor såg kommunikation 
med patienter bortom 
kurativ behandling som 
en effektiv palliativ  
terapeutisk tillgång, 
samt vilka aspekter i 
denna kommunikation 
de värderade högst. 
 

Kvalitativ studie. 
Data insamlades via 
intervjuer med tio  
sjuksköterskor från  
klinisk och kirurgisk 
intensivvårds- 
avdelning.  

Sjuksköterskor inom intensiv-
vård värderade kommunikation 
högt och såg kommunikationen 
som en terapeutisk tillgång, 
trots deras svårigheter att 
kommunicera med döende pa-
tienter på grund av svårigheter 
att hantera sina egna känslor. 

Grad 1. God 
kvalitet, tyd-
ligt och ut-
förligt skri-
ven. 

1996 
Sverige 

Wihlborg M Att vara på samma 
våglängd 

Att beskriva sjukskö-
terskors återgivande av 
sina upplevelser i sam-
tal med döende patien-
ter.  

Kvalitativ studie.  
Semistrukturerade 
intervjuer med 12  
sjuksköterskor inom 
geriatrisk rehab- 
ilitering. Intervjuerna 
spelades in och 
skrevs ner.  
 

Studien visade på att det fanns 
faktorer som påverkade sjuk-
sköterskans samtal med döende 
patienter, faktorer som gav 
sjuksköterskan både positiva 
och negativa upplevelser. Det 
kunde vara egenskaper eller 
förhållningssätt hos patienten 
som påverkade samtalet.  
 

Grad 1. 
God kvalitet, 
välskriven 
och tydlig. 

 


