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Sammanfattning   Palliativ vård är något de flesta 

sjuksköterskor kommer i kontakt med under 

sitt yrkesverksamma liv. Sjuksköterskor kan 

uppleva det som svårt att kommunicera med 

patienter vid livets slut (end of life [EOL]). 

Det är avgörande för patientens 

välbefinnande att ha en god kommunikation 

med sin sjuksköterska i samband med 

palliativ vård. Syftet med studien var att 

belysa sjuksköterskor och patienters 

kommunikation inom palliativ vård. Studien 

är gjord som en litteraturöversikt baserad på 

14 vetenskapliga artiklar. Ur artiklarnas 

resultat framkom tre teman; sjuksköterskor 

och patienters upplevelser av 

kommunikation vid EOL, kommunikation 

inom team och dess påverkan på patientens 

omvårdnad och ärlighet i kommunikationen 

och bevarandet av hopp. Studierna visade 

att det fanns en vilja hos sjuksköterskor att 

kommunicera med patienten vid EOL men 

det fanns olika hinder som försvårade denna 

uppgift. Exempelvis känslomässiga hinder 

hos sjuksköterskan, patientens ambivalens 

angående diskussioner rörande EOL, 

tidsbrist och kulturella skillnader. Många 

sjuksköterskor önskade mer utbildning 

gällande kommunikation vid EOL-vård och 

mer forskning inom detta område behövs.  
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Abstract  Palliative care is something nurses will 

encounter during their professional life. 

Nurses may find it hard to communicate 

with patients at the end of life [EOL]. It is 

vital for the patient’s well-being to have a 

good communication with the nurse when 

receiving palliative care. The purpose of 

this study was to describe nurses’ and 

patients’ communication in palliative care. 

The study is a literature review, based on 14 

scientific articles. From the results of the 

articles, three themes emerged; nurses’ and 

patients’ experiences of communication at 

EOL, communication in teams and its effect 

on the patients care and honesty in the 

communication and the preservation of 

hope. The studies showed that there was a 

willingness among nurses to communicate 

with patients at EOL but there were 

different obstacles which made the task 

difficult. For example, nurses’ emotional 

barriers, patients’ ambivalence about 

discussions regarding EOL, time constraints 

and cultural differences. Many nurses 

requested more education regarding 

communication at EOL and more research 

in this area is needed.  

 
  



 
 

Innehåll 
 

Inledning ................................................................................ 1 

Bakgrund ............................................................................... 1 

Kommunikation ..................................................................................... 1 

Palliativ vård . ………………………………………………………...2 

Palliativ vård och Kommunikation ........................................................ 3 

Problemformulering ............................................................. 4 

Syfte ....................................................................................... 4 

Metod ..................................................................................... 4 

Datainsamling ……………………………………………………….. 4 

Databearbetning ..................................................................................... 5 

Resultat .................................................................................. 6 

Sjuksköterskor och patienters upplevelser av kommunikation vid 

EOL……………………………………………….………………….. 6 

Faktorer positiva för kommunikationen........................................................ 6 

Faktorer negativa för kommunikationen ....................................................... 7 

Kommunikation inom team och dess påverkan på patientens 

omvårdnad ……………………………………………………………8 

Ärlighet i kommunikationen och bevarandet av hopp .......................... 8 

Diskussion .............................................................................. 9 

Metoddiskussion .................................................................................... 9 

Resultatdiskussion ............................................................................... 11 

Konklusion och implikation ............................................... 14 

Referenser 

Bilaga A, Tabell 2. Sökhistorik 

Bilaga B1, Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod 

Bilaga B2, Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod 

 

 



1 
 

Inledning 

I Sverige finns patientnämnder som bland annat har till uppgift att hjälpa och stödja patienter 

då de har klagomål på vården (Socialstyrelsen, 2009). År 2007 inkom sammanlagt 23 654 

anmälningar till patientnämnderna. Utav de klagomål som inkom handlade nästan 15 % av 

ärendena om bemötande, kommunikation och information. Mellan åren 2007 och 2010 ökade 

anmälningarna gällande bemötande, kommunikation och information med 18 % från 3 644 till 

4 466 stycken (U. Holmström, personlig kommunikation, 16 november 2012). 

Fossum (2007) menar att kommunikationen har en stor betydelse inom vården. 

Kommunikation används av vårdpersonal och patienter för att exempelvis uttrycka önskemål, 

tala om behov, ge information och samarbeta.  

Det är essentiellt att som sjuksköterska ha goda kunskaper inom kommunikation (Dunne, 

2005). Även i vård vid livets slut bör sjuksköterskan våga engagera sig i meningsfulla samtal 

med patienten. Hur sjuksköterskan kommunicerar med patienten vid livets slut kan ge 

antingen positiva eller negativa konsekvenser, till exempel kan kommunikation vid livets slut 

leda till att patienten upplever en känsla av inre frid och ro eller leda till ökad ångest och oro 

(Dunne, 2005).  

 

Bakgrund 

Kommunikation  

Kommunikation kommer från det latinska ordet communica’tio och betyder ”ömsesidigt 

utbyte” samt commu’nico ”göra gemensamt, få del av, meddela” (Nationalencyklopedin, 

2012). Människan har ett grundläggande behov av att kommunicera under hela livet. 

Kommunikation kan vara både verbal och icke-verbal (Fossum, 2007). Verbal 

kommunikation innebär det som sägs medan den icke-verbala kommunikationen är 

kroppsspråket och det som inte sägs rakt ut. Inom verbal kommunikation ingår information, 

undervisning, samt samtal och rådgivning. 

Enligt Nationalencyklopedin (2012) syftar information till att kommunicera ett visst innehåll 

mellan två eller flera parter. Att bli informerad innebär att bli uppmärksammad på något, att få 

ta del av vissa upplysningar. Ormandy (2010) menar att ett underliggande syfte eller mål är 

orsaken till att människor söker information om ett visst område, alltså att 

informationsbehovet är situationsbundet. Patientens behov av information kan vara en strategi 

för att exempelvis hantera stress. 

Enligt Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska ska sjuksköterskan ha förmåga att 

”kommunicera med patienter, närstående, personal och andra på ett respektfullt, lyhört och 

empatiskt sätt” (Socialstyrelsen, 2005, sid. 11). Sjuksköterskan ska kunna informera patienter 

samt försäkra sig om att information är korrekt uppfattad. Socialstyrelsen (2005) beskriver 

även hur sjuksköterskan genom att hålla en dialog med patienten ger stöd och hjälp för att 

patienten ska kunna vara så delaktig som möjligt i sin vård. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen 

(SFS 1982:763) ska en patient ges information som är individuellt anpassad gällande sitt 

hälsotillstånd samt olika typer av undersökningar och behandlingar som finns tillgängliga för 

patientens fortsatta vård.  
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Kommunikation har visat sig vara en väg till förbättrad hälsa för patienter (Street Jr, Makoul, 

Arora & Epstein, 2009). Exempelvis kan samtal verka terapeutiskt ifall patienten får lov att 

uttrycka sitt perspektiv och får medkänsla. Ett bra samtal kan öka patientens psykiska 

välmående, alltså minska patientens upplevelser av negativa känslor såsom ångest och rädsla. 

Positiva känslor som till exempel hopp, optimism och egenvärde har setts öka vid ett gott 

samtal. Fysiska symtom som exempelvis smärta kan påverkas till det bättre av en empatisk 

kommunikation (Street Jr et al., 2009). Stiefel, Barth, Bensing, Fallowfield, Jost, Razavi och 

Kiss (2010) har beskrivit hur effektiv kommunikation kan kopplas till ökad psykologisk 

funktion hos patienten, följsamhet till behandling och optimerad smärtbehandling. Andra 

positiva effekter var en ökad förmåga att ta till sig information, högre livskvalitet och 

tillfredsställelse. Förvirring hos patienten, ökad psykologisk stress, svårigheter i att ställa 

frågor, uttrycka känslor och förstå information kan däremot bli en påföljd av ineffektiv 

kommunikation. Även sjuksköterskor påverkades negativt av en ineffektiv kommunikation då 

detta visade sig kunna leda till ökad stress, emotionell utbrändhet och missnöje med sitt arbete 

(Stiefel et al., 2010).  

 

Det kan vara svårt att kommunicera med en patient som mottagit ett dåligt besked angående 

sin sjukdom då patienten kan reagera med olika försvarsmekanismer (Cullberg, 2007). Dessa 

försvarsmekanismer kan vara förnekelse, isolering av känslor och rationalisering vilket 

innebär att patienten bortförklarar tydliga sjukdomssymtom som mindre allvarliga åkommor.  

 

Palliativ vård 

Begreppet palliativ vård användes först i Kanada 1975 (Henoch, 2002). Då öppnades 

Palliative Care Service vid ett sjukhus i Montreal. Ordet palliera betyder att lindra, dölja eller 

skyla över. World Health Organisation [WHO] (u.å.) definierar palliativ vård som den typ av 

vård som ges till patienter vid EOL. Vården kan inte längre erbjuda bot utan enbart lindring 

och behandling av symtom. Inom palliativ vård ses döden som en naturlig process och 

palliativ vård ska varken förhindra eller påskynda döden. Enligt WHO:s definition ska 

palliativ vård, förutom den praktiska omvårdnaden, även inbegripa psykologiska och andliga 

aspekter och dessutom ska livskvalitén för patienten förbättras.  

På medeltiden skötte kloster så kallade hospits för svårt sjuka och döende människor, men det 

var inte förrän 1950 som palliativ vård utvecklades vidare mot dagens palliativa vård 

(Nationella Rådet för Palliativ Vård, 2008). 1967 grundades St. Christophers Hospice i 

England och det blev starten för den moderna palliativa vården. Först under 1970-1980 

öppnade de första palliativa verksamheterna i Sverige, först och främst för cancerpatienter. 

Idag ska den palliativa vården inkludera alla patienter vid behov, oavsett diagnos.  

Det finns i Sverige ett stort behov av palliativ vård. Bara år 2010 beräknades 72 000 personer 

ha varit i behov av palliativ vård, detta motsvarar 80 % av de avlidna (Socialstyrelsen, 2012). 

Palliativ vård kan ges både på sjukhus, i hemmet och på boenden i kommunen. De flesta 

svenskar vill helst dö hemma men nästan hälften av alla döende patienter över 65 år avlider på 

sjukhus. För 20 år sedan dog dock cirka 75 % på sjukhus.  

Socialstyrelsen (2012)  beskriver i Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård de fyra 

hörnstenarna som all palliativ vård ska bygga på. Den första hörnstenen är symtomlindring, 

där såväl fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov innefattas. Den andra hörnstenen 

är samarbete emellan olika professioner, den tredje är kommunikation och relation, detta 
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gäller både inom teamen och med patient och anhöriga. Den fjärde hörnstenen handlar om 

stöd till de närstående.  

Flertalet studier som handlar om palliativ vård använder förkortningen EOL som står för end 

of life och syftar på livets slutskede (Clabots, 2012; Wittenberg-Lyles, Goldsmith & Ragan, 

2010). EOL tillämpas i arbetet för att ha ett enhetligt begrepp samt för att underlätta 

läsningen. 

 

Palliativ vård och kommunikation 

Socialstyrelsen (2012) beskriver god kommunikation inom palliativ vård som viktigt och 

mångfacetterat:  

 

Kommunikation innefattar mer än att enbart ge information. Det är en 

process som omfattar många människor, där målet kan vara informationsutbyte 

eller ömsesidig förståelse och stöd. Målet kan också vara att ha en diskussion 

om svåra och smärtsamma frågor samt att få möjlighet att hantera den 

känslomässiga oro som är förknippad med sådana frågor. (sid. 45).  

 
För att sjuksköterska och patient ska kunna kommunicera på ett effektivt sätt vid EOL krävs 

enligt Clabots (2012) ett förhållande som präglas av förtroende. Förtroende i relationen är 

något som utvecklas med hjälp av tid och ansträngning. Det kan finnas många olika aspekter 

av kommunikation mellan sjuksköterska och patient vid EOL. Exempelvis kan sjuksköterskan 

besvara frågor angående prognos efter det att läkaren informerat patienten, hålla patienten 

informerad och uppdaterad om vad som pågår och kommer att hända och vara lyhörd för 

patientens behov och önskningar. Sjuksköterskan ska i största möjliga mån agera i enlighet 

med detta och utbilda patienter och anhöriga i vad palliativ vård innebär. Förhoppningen med 

kommunikation vid EOL är att respektera och stärka patienten så att dennes individuella 

behov och önskningar kan tillgodoses (Clabots, 2012). Henoch (2002) har beskrivit att 

kommunikation vid EOL ska innebära att kunna prata öppet om att patienten är döende. 

Malloy, Virani, Kelly och Munévar (2010) har beskrivit vad sjuksköterskor upplevde som 

problematiskt i kommunikationen med patienter vid EOL. Bland annat upplevdes det av 

sjuksköterskor med mindre än tio års erfarenhet som svårt att prata med familjemedlemmar 

till svårt sjuka patienter, att prata med läkare om problem i samband med palliativ vård samt 

att diskutera religiösa och andliga angelägenheter.  

Clabots (2012) har belyst svårigheter i kommunikationen, bland annat kände sig 

sjuksköterskor oerfarna vid omvårdnad av döende patienter. Att känna sig oerfaren var dock 

ett större problem för sjuksköterskor som arbetade på medicinska eller kirurgiska avdelningar, 

medan sjuksköterskor som arbetade på exempelvis onkologiska avdelningar kände sig mer 

bekväma i dessa vårdsituationer. Ett annat problem kunde vara att sjuksköterskan hade 

orimliga förväntningar på vad som kunde göras för patienten. Sjuksköterskan kunde därmed 

överföra falska förhoppningar till patient och anhöriga. Kulturella skillnader mellan patient 

och sjuksköterska samt en stressig arbetsplats kunde också utgöra en barriär för effektiv 

kommunikation inom palliativ vård (Clabots, 2012).  

Rädsla för att säga fel eller att göra någon upprörd kunde göra att sjuksköterskan valde att 

undvika samtal angående döden. Att inte kommunicera kring EOL är enligt Henoch (2002) 
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själva motsatsen till palliativ vård. 

 

Problemformulering 

Sjuksköterskor kan uppleva det som svårt att kommunicera med patienter vid EOL. Det är 

dock avgörande för patientens välbefinnande i samband med livets slutskede att ha möjlighet 

att uttrycka sina önskningar och behov. Det är därför intressant att belysa kommunikation 

inom palliativ vård både utifrån sjuksköterskor samt patienters perspektiv. 

 

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskors och patienters kommunikation inom 

palliativ vård. 

 

Metod 

Fribergs (2006) modell för litteraturöversikter har använts och både kvalitativa och 

kvantitativa forskningsartiklar inom valt ämne har granskats, analyserats och sammanställts. 

Artiklarna kvalitetsgranskades utifrån Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmallar.  

 

Datainsamling 

Artikelsökningen gjordes i databaserna PubMed, Cinahl och PsycInfo då dessa innehåller 

omvårdnadsforskning. Sökning gjordes även i SweMed+ men utan resultat. Sökord som 

användes var palliative care, communication, terminal care, information, dying patient, 

terminally ill patients, difficult communication, end-of-life, communication barriers, hospice 

and palliative nursing, nurse-patient relations, nurses role, conversation, nursing, nurs*. 

Sökorden kombinerades på olika sätt och användes både som MeSH-termer (PubMed), Major 

Headings (Cinahl) och Thesaurer (PsycInfo) och fritext (se tabell 1 samt bilaga A). De sökord 

som inte gav några resultatartiklar har inte redovisats i sökordsöversikten.  

        

 Tabell 1. Sökordsöversikt           

 

 

Sökord 

 

PubMed  

MeSH-term 

 

Cinahl  

Subject heading list 

 

PsycINFO 

Thesaurus 

 

Kommunikation 

 

 

Communication  

 

Communication 

 

Communication 

 

Palliativ vård 

 

Palliative care 

Palliative care 

Palliative care (fritext) 

Palliative care 

 

Information 

 

Information (fritext) 
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Sjuksköterska 

 

 

Nurs* (fritext) 

 

Nurs* (fritext) 

 

 

Omvårdnad 

 

 

Nurs* (fritext) 

 

Nursing (fritext) 

Nurs* (fritext) 

 

 

Terminal 

omvårdnad 

 

  

Terminal care (fritext) 

 

 

Döende patient 

 

Dying patient (fritext) 

 

  

 

Svår 

kommunikation 

 

  

Difficult communication 

(fritext) 

 

 

 

Inklusionskriterier för de artiklar som valdes ut var att de skulle vara publicerade mellan år 

2004-2012, det skulle finnas abstrakt tillgängligt och de skulle vara på engelska. Artiklarna 

skulle behandla vuxna patienter och vara orginalartiklar. Exklusionskriterier var artiklar som 

handlade om barn. Dessa valdes bort både genom att använda det som en begränsning på 

databasen, men de valdes även bort manuellt. Artiklar där familjemedlemmars synvinkel var i 

fokus valdes bort då dessa inte stämde överens med syftet. Artiklar som innehöll både 

anhöriga och patienters perspektiv togs i något fall med och i dessa fall lades fokus enbart på 

de delar som behandlade patienternas perspektiv.   

Sammanlagt lästes 570 titlar och 88 abstrakt. Av dessa valdes 39 artiklar ut till att ingå i det 

första urvalet (Bilaga A). Dubbletter redovisas inte. Alla artiklar lästes igenom och efter första 

läsningen återstod 17 artiklar som kvalitetsgranskades enligt en bedömningsmall av Carlsson 

och Eiman (2003). Till det slutliga urvalet återstod 14 artiklar. I bedömningsmallen av 

Carlsson och Eiman (2003) fick artiklarna poäng om de hade med vissa delar. Artiklarna 

kunde få 3 olika grader; grad III blev de om de fick 60-70%, grad II 70-80% och grad I om de 

hade 80-100%. Alla 14 artiklar i andra urvalet hade grad I eller grad II (Tabell 3, Bilaga B1 

och B2). En av artiklarna var både kvalitativ och kvantitativ men då den största delen av 

artikeln var kvalitativ bedömdes den enligt den kvalitativa bedömningsmallen. 

 

Databearbetning 

De 14 artiklar som kvarstod efter kvalitetsgranskningen lästes igenom mer noggrant. Till en 

början var databearbetningen induktiv. Teman framkom när artiklarna lästes igenom första 

gångerna och bestämdes att de skulle markeras i olika färger. Därefter lästes artiklarna igen, 

nu med både en induktiv och deduktiv databearbetning parallellt och då framkom även nya 

teman och dessa fick egna färgkoder. Parallellt med djupläsningen noterades det material i 

artiklarna som behövdes till artikelöversikten (Tabell 3, Bilaga B1 och B2). Djupläsning 
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gjordes gemensamt och vad som skulle ingå under de olika kategorierna diskuterades 

kontinuerligt under arbetets gång. Totalt markerades artiklarna i 9 olika färger. De kategorier 

som framkom sammanställdes, exempelvis det som hade markerats gult i de olika artiklarna 

sammanfattades och skrevs ner i en översikt. Detta för att göra jämförelsen mellan de olika 

artiklarna lättare samt få en bredare förståelse för vad som ingick under varje kategori. 

Därefter sammanfördes de kategorier som hade något gemensamt och tre slutliga teman 

framkom; sjuksköterskor och patienters upplevelser av kommunikation vid EOL; 

kommunikation inom team och dess påverkan på patientens omvårdnad och ärlighet i 

kommunikationen och bevarandet av hopp. 

 

Resultat  

Sjuksköterskor och patienters upplevelser av kommunikation vid 

EOL 

 
Resultatet i detta tema är uppdelat i två underrubriker beroende på om det upplevdes som 

positivt eller negativt för kommunikationen mellan patient och sjuksköterska.  

 

Faktorer positiva för kommunikationen 

Vad gällde kommunikation vid EOL betonade patienter empati hos sjuksköterskan som en 

viktig egenskap, de ville känna att personalen brydde sig (Stajduhar, Thorne, McGuinness & 

Kim-Sing, 2010; Kirk, Kirk, & Kristjanson, 2004). Vidare hävdade Kirk et al. (2004) att både 

det som sas verbalt samt icke-verbala signaler visade hur empatisk och medkännande 

sjuksköterskan var. Patienten ville känna att sjuksköterskan stod bakom och stöttade dem, 

även vid livets slut. Även Stajduhar et al. (2010) beskrev den här känslan hos patienter, en 

önskan om att sjuksköterskan skulle agera som allierad och inte enbart som vårdare. 

Sex viktiga teman för god kommunikation gällande information vid EOL identifierades av 

Kirk et al. (2004). Dessa sex inkluderade att vara rak och ärlig, att vara tydlig, att visa empati 

och medkänsla, ge tid, gradvis information och att inte låta patienten känna sig övergiven 

under sjukdomsförloppet.  

Boyd, Merkh, Rutledge & Randall (2011) och Lenherr, Meyer-Zehnder, Kressig & Reiter-

Theil (2012) betonade i sina studier att det fanns en stor vilja hos sjuksköterskor att diskutera 

EOL med patienter. Lenherr et al. (2012) definierade viljan som att ta initiativ till samtal om 

döden, att vara öppen, villig och lyhörd inför ämnet samt att vara uppmärksam på om 

patienten ville prata om det. Sjuksköterskor som tog sig tid till kommunikation uppskattades 

mycket av patienter då många var medvetna om att personalen ofta hade brist på tid 

(Stajduhar et al., 2010 & Kirk et al., 2004). Det viktiga för patienterna var dock inte den 

exakta tiden i minuter, utan det var vad sjuksköterskan gjorde med den tiden som fanns 

tillgänglig (Stajduhar et al., 2010). Möjligheten att få tid till att ställa frågor när läkare eller 

sjuksköterskor gett ny information sågs som primärt av patienter (Kirk et al., 2004).  
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Faktorer negativa för kommunikationen 

Patienters ovilja att diskutera sin prognos beskrevs av Boyd et al. (2011) som en barriär till 

effektiv kommunikation vid EOL. Deschepper et al. (2008) uppmärksammade att många 

patienter var motsträviga mot att diskutera dåliga nyheter och detaljerad information om sitt 

tillstånd. Att tala om den annalkande bortgången var det mest obehagliga temat att samtala om 

och att tala om detta sågs av många patienter som för tidigt, även om de bara hade en kort tid 

kvar att leva. I Payne, Burton, Addington-Hall och Jones (2010) studie upplevde en del 

patienter att de fick för mycket information och vissa patienter ville enbart ha begränsad 

information om sitt tillstånd. Även hos sjuksköterskor kunde det finnas en ovilja att diskutera 

ämnen som rörde EOL (Lenherr et al., 2012; Kennedy Sheldon, Barrett & Ellington, 2006; 

Clarke & Ross, 2006; Aslakson et al., 2012). Orsaker till att sjuksköterskor undvek att prata 

om EOL med patienter kunde exempelvis vara att sjuksköterskan kände sig obekväm med att 

diskutera prognos (Aslakson et al., 2012). Sjuksköterskor beskrev även svårigheter med att 

hantera egna känslor och reaktioner som ledsenhet, uppgivenhet och hjälplöshet vilket 

försvårade kommunikationen med patienter vid EOL (Kennedy Sheldon, 2006). Även 

Lenherr et al. (2012) hävdade att sjuksköterskor ibland höll tillbaka sitt engagemang på grund 

av personliga skäl och därmed försvårade kommunikationen. Sjuksköterskor kunde ibland 

undvika att prata om döden med patienter genom att istället ägna sig åt rent praktiska 

uppgifter, exempelvis blodprovstagning, även om uppgiften egentligen inte hade hög prioritet 

(Clarke et al., 2006). 

Kirk, Kirk, Kuziemsky och Wagar (2010) beskrev att framför allt sjuksköterskor rapporterade 

brist på tid för kommunikation, exempelvis brist på tid för samtal med patient och anhöriga. 

Även i Hardings et al. (2008) studie ansåg sjuksköterskor att brist på tid för kommunikation 

var ett problem. Sjuksköterskorna upplevde att de inte hade tid att sitta ner och prata och detta 

ledde till en sämre kommunikation. Även patienter upplevde brist på tid med vårdpersonal 

som ett hinder (Deschepper et al., 2007 & Stajduhar et al., 2010). Både Lenherr et al. (2012) 

och Clarke et al. (2006) belyste bristen på avskildhet som ett hinder för kommunikation vid 

EOL. Sjuksköterskor beskrev svårigheter i att prata om döden med exempelvis en patient i en 

flerbäddssal. 

Lenherr et al. (2012) nämnde svårigheter då kulturella skillnader förelåg mellan patient och 

personal. Problemen kunde vara språkliga, men de kunde även handla om att patienter hade 

andra seder än den gängse. Även Aslakson et al. (2012) beskrev kulturella skillnader som ett 

hinder för optimal EOL- kommunikation, exempelvis oenighet mellan sjuksköterskan och 

anhöriga angående om patienten skulle vara delaktig i diskussioner rörande vården. Även 

sjuksköterskor i Erichsen, Hadd Danielsson och Friedrichsen (2010) uttryckte osäkerhet i 

mötet med patienter från andra kulturer. De upplevde svårighet i hur de skulle agera då ärlig 

och rak information kunde upplevas på olika sätt beroende på kultur.  

Sjuksköterskor beskrev bristande utbildning vad gällde kommunikation vid EOL som ett 

hinder (Aslakson et al., 2012; Kennedy Sheldon et al., 2006). Sjuksköterskorna kände inte att 

den utbildning de fått hade förberett dem på kommunikation vid mer komplexa situationer 

och EOL. Dock hävdade sjuksköterskor i Clarkes et al. (2006) studie att förmågan att samtala 

med patienter vid EOL inte krävde någon särskild kompetens utan gick att förvärva genom 

egen och andras erfarenhet. En sjuksköterska i studien menade att kommunikation med 

patienter vid EOL inte handlade om specialkunskaper utan snarare om att bara vara där och 

göra sitt bästa för att lyssna på patientens bekymmer och funderingar. 
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Kommunikation inom team och dess påverkan på patientens 

omvårdnad 

Svårigheter i samarbete mellan läkare och sjuksköterskor rapporterades i flera studier 

(Erichsen et al., 2010; Kennedy Sheldon et al., 2006; Reinke, Shannon, Engelberg, Young & 

Randall Curtis, 2010; Kirk et al., 2010; Stajduhar et al., 2010; Harding et al., 2008 & Clarke 

et al., 2006). Svårigheterna bestod, enligt sjuksköterskorna, bland annat i att inte veta vad 

läkaren hade kommunicerat till patienten tidigare (Reinke et al., 2010; Harding et al., 2008; 

Kirk et al., 2010). Reinke et al. (2010) beskrev svårigheten i att möta patienters och anhörigas 

frågor utan att ha vetskap om vilken information, exempelvis angående prognos, som hade 

getts. Sjuksköterskan kunde vara tvungen att känna av vad patienten redan blivit informerad 

om av läkaren. Sjuksköterskor kunde känna sig tvingade att komma på olika strategier för att 

få reda på information, exempelvis att alltid närvara när läkaren talade med patienten eller 

stämma av med läkaren efteråt. En sjuksköterska beskrev att hon kände sig orolig att 

förolämpa läkaren om hon tog upp brister i kommunikationen till diskussion (Reinke et al., 

2010). Osäkerheten i att inte veta vad patienten fått reda på i samtal med läkaren kunde 

innebära att sjuksköterskan undvek samtal med patienten på grund av svårigheten att 

kommunicera under de förutsättningarna (Aslakson et al., 2012).   

Kirk (2010) uppmärksammade i sin studie flera olika barriärer för effektiv kommunikation i 

teamen. Sjuksköterskorna kunde känna sig frustrerade på grund av svårigheten att få tag på en 

tillgänglig läkare, att läkaren inte remitterade patienten till palliativ vård samt brist på 

konsultation av läkare specialiserade inom palliativ vård. Brist på tid för kommunikation och 

informationsutbyte mellan personal upplevdes som ett problem. 

I Reinkes et al. (2010) studie framhöll sjuksköterskorna beroendet av samarbete med läkaren 

vid givandet av information till patienten. Sjuksköterskorna ansåg att det i deras roll 

visserligen ingick ett antal självständiga uppgifter, så som att ta reda på vad patienten har för 

grundkunskaper kring sitt tillstånd, men att de flesta uppgifter krävde samarbete med läkaren. 

Vissa sjuksköterskor menade att det var helt utom deras ansvar att ge prognostisk information 

till patienter. Erichsen et al. (2010) beskrev samma uppfattning hos sjuksköterskor. De ansåg 

att det var läkarens ansvar att informera patienten om prognos, diagnos och medicinsk 

behandling. 

Sjuksköterskor och läkares syn på döendet kunde skilja sig åt och därmed utgöra ett hinder för 

effektiv kommunikation både mellan läkaren och sjuksköterskan men även mellan 

sjusköterskan och patienten (Aslakson et al., 2010; Clarke et al., 2006). Sjuksköterskor hade 

en större benägenhet att se döden som en naturlig process medan läkare oftare såg det som ett 

medicinskt misslyckande (Clarke et al., 2006).  

Kirk et al. (2010); Aslakson et al. (2010) och Harding et al. (2008) beskrev att deltagarna i 

studierna efterlyste mer utbildning gällande arbete inom interdisciplinära team för att förbättra 

kommunikationen mellan professionerna.   

 

Ärlighet i kommunikationen och bevarandet av hopp 

Ärlighet upplevdes av patienter i flera studier som viktigt och positivt (Kirk et al., 2004; Ben 

Natan, Garfinkel, & Shachar, 2010; Harding et al., 2008). Enligt Ben Natan et al. (2010) och 

Kirk et al. (2004) föredrog patienter ärlig och rak information, även i sjukdomens slutskede. 
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Även om informationen var av mer negativ karaktär upplevde patienterna att ärlighet hjälpte 

dem hantera situationen bättre. Deschepper et al. (2008) visade dock på en viss ambivalens 

hos patienter gällande ärlighet vid EOL. Studien visade på en stor variation inom 

patientgruppen om just hur ärliga de föredrog att personalen var. Ingen av patienterna i 

studien ville att vårdpersonalen skulle ljuga för dem, men de var inte alltid intresserade av att 

höra hela sanningen. En del patienter tyckte det var acceptabelt att läkaren höll inne med 

information om det var för deras eget bästa (Deschepper et al., 2008). 

Sjuksköterskor tyckte ärlighet var viktigt och det beskrevs även som en förutsättning för god 

vård (Erichsen et al., 2010). Enligt Deschepper et al. (2008) såg sjuksköterskor ärlighet som 

en process och att ärlig information skulle ges lite i taget och inte på en och samma gång. 

Sjuksköterskor ansåg att lögn var oacceptabelt, men att det inte innebar att patienten skulle få 

all information om sitt tillstånd och sin prognos på samma gång. Även i Erichsens et al. 

(2010) studie instämde sjuksköterskorna i den här synen på oärlighet. De ansåg att oärlighet 

alltid avslöjas till slut och att detta kunde leda till upprörda patienter som tappat tilltron till 

sjukvården. Sjuksköterskorna i studien ansåg att ärlighet hörde ihop med empati och att det 

var en instinktiv handling att i så stor utsträckning som möjligt vara ärlig. Ärlighet handlade 

om att vilja göra det bästa för patienten.  

Något som upplevdes som svårt av sjuksköterskor var att vara ärliga och samtidigt bevara 

patientens hopp (Stajduhar et al., 2010; Kennedy Sheldon et al., 2006). Kirk et al. (2004) 

menade att patienter hade ett behov av hopp, även om de hade accepterat att de befann sig i 

livets slutskede. Patienter upplevde det som väldigt negativt att få hoppet förstört av okänslig 

och stressad vårdpersonal. Dock såg patienter det som ett allvarligt fel ifall vårdpersonal gav 

falskt hopp (Stajduhar et al., 2010). Att patienter och familj gavs falskt hopp såg även 

sjuksköterskor som en barriär för god vård vid EOL (Aslakson et al., 2012).  

Stajduhar et al. (2010) beskrev att hopp, enligt patienter, kunde ges även om det inte fanns 

någon bot, då hopp även kunde handla om att ges möjlighet att leva fullt ut innan livets slut. 

Reinke et al. (2010) framhöll att sjuksköterskor ofta stöttade patienter och anhörigas hopp, 

som till exempel hopp om en bra dag, hopp om att kunna närvara vid en viktig händelse, hopp 

om bot eller hopp om en död utan för svåra sjukdomssymtom. En sjuksköterska i studien 

uttryckte: ”the key is to get to know the person, what they hope for and how they cope, so you 

can tailor your support” (sid. 986).  

Lenherr et al. (2012) och Aslakson et al. (2012) beskrev hur anhöriga till en patient under 

palliativ vård kunde ha en stark önskan om att patienten skulle hållas utanför diskussionen 

gällande EOL och diagnos, vilket försvårade kommunikationen mellan patient och 

sjuksköterska. Det kunde också vara så att familjemedlemmar bad sjuksköterskan att inte tala 

om för patienten hur sjuk denne var, vilket tvingade sjuksköterskan att gå emot sin egen 

strävan att vara ärlig mot patienten. (Erichsen, 2010). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Databaserna som användes var Cinahl, PubMed, PsycInfo och SweMed+ då dessa innehåller 

omvårdnadsforskning. SweMed+ gav inga träffar och redovisas därför inte i sökhistoriken 

(Bilaga A). Både sökorden ”palliative care” och ”communication” fanns som MeSH-term 



10 
 

eller motsvarande i samtliga databaser vilket ses som en styrka då det gjorde det enklare att 

söka relevanta artiklar. Sökorden utökades kontinuerligt efter hand att artiklarna gav nya 

nyckelord. Detta ökade möjligheten att hitta relevanta artiklar.   

Till en början begränsades årtalen till 2007-2012 men detta utökades till 2004-2012 för att 

antalet relevanta artiklar blev för få. Trots detta var elva av artiklarna från de senaste fem åren 

vilket ses som en styrka. 

Från början användes en bedömningsmall av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). 

Bedömningsmallen upplevdes som svår i poängräkningen och inte anpassad till den typ av 

artiklar som ingick i studien. Därför kvalitetsgranskades de 17 artiklarna enligt en 

bedömningsmall av Carlsson och Eiman (2003). Visserligen hade Carlsson och Eimans mall 

(2003) poäng för antal patienter med en specifik diagnos, där tanken då är att applicera sin 

diagnos eller patientgrupp, men detta kändes inte relevant så den delen togs bort och poängen 

ströks från maxpoängen. En svaghet i bedömningsmallen var att den för kvalitativa studier 

krävde att de skulle redovisa bortfall vilket är ovanligt att kvalitativa studierna gör. Detta 

gjorde att deras poäng blev sämre än den hade behövt bli. I övrigt upplevdes 

bedömningsmallen som relevant och bra. Efter kvalitetsgranskningen återstod 14 artiklar då 

två stycken fick för låga poäng vid granskningen (grad III eller sämre) och en artikel 

motsvarade inte syftet. De 14 artiklar som användes hade alla grad I eller II efter 

kvalitetsgranskningen, vilket kan ses som en styrka i studien. 

Artiklarna kom från åtta olika länder, fyra från USA, tre från England, två från Kanada, en 

från vardera Sverige, Schweiz, Israel, Nederländerna och Kanada/Australien. Överförbarheten 

till svenska förhållanden minskade i och med att bara en artikel var från Sverige. Men då 

samtliga är västerländska länder bedöms de ha en vårdkultur och en syn på palliativ vård som 

inte är alltför långt ifrån den svenska.  

Största andelen artiklar, åtta stycken, var ur ett sjuksköterskeperspektiv vilket kan ses som en 

svaghet då syftet var att belysa både patienter och sjuksköterskors perspektiv på 

kommunikation inom palliativ vård. Trots detta upplevde vi att vi fick tillräckligt med 

material för att kunna inkludera patienters perspektiv också. 

Elva artiklar var kvalitativa, två var kvantitativa och en studie var både kvalitativ och 

kvantitativ. Att största delen av artiklarna var kvalitativa sågs som en styrka då syftet var att 

belysa erfarenheter och upplevelser av kommunikation vid palliativ vård vilket oftast bäst 

stämmer överens med en kvalitativ ansats. Dock ansågs det intressant och som en styrka att 

även inkludera kvantitativa artiklar vilket gjorde att en av de kvantitativa artiklarna 

inkluderades trots ett stort bortfall. Artikeln bedömdes dessutom trots detta vara grad I vid 

kvalitetsbedömningen. 

Bearbetningen av artiklarna gjordes gemensamt för att kunna ha en diskussion och dialog 

gällande de olika teman som framkom. En svaghet med att göra bearbetningen tillsammans 

kan eventuellt resultera i påverkan på varandra, men detta kan också ses som en styrka då 

bearbetningen blir mer enhetlig. En annan styrka är att en stor del av bearbetningen var helt 

induktiv utan förbestämda teman och uppfattningar. Syftet behölls i åtanke under hela 

bearbetningen vilket gjorde att de teman som framkom upplevdes som relevanta för studien. 
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Resultatdiskussion  

Ingen av artiklarna i resultatet hade något genusperspektiv. Eventuellt hade det kunnat finnas 

skillnader i hur manliga och kvinnliga sjuksköterskor kommunicerar, eller skillnader i 

manliga och kvinnliga patienters preferenser angående hur de vill ha information och/eller 

samtal. Detta hade varit intressant att diskutera men det var inget som över huvudtaget 

framkom i artiklarna.  

Flertalet studier visade att det kunde finnas en ovilja bland sjuksköterskor att diskutera ämnen 

som rörde EOL (Lenherr et al., 2012; Kennedy Sheldon et al., 2006; Clarke et al., 2006 & 

Aslakson et al., 2012). Sjuksköterskorna beskrev svårigheter i att hantera sina känslor som till 

exempel hjälplöshet och uppgivenhet (Kennedy Sheldon et al., 2006). De kunde också hålla 

tillbaka sitt engagemang gentemot patienten på grund av personliga skäl (Lenherr et al., 

2012). Detta stämmer överens med resultatet i en svensk studie av Sandgren, Thulesius, 

Fridlund och Petersson (2006) som beskriver att sjuksköterskor som arbetar inom palliativ 

vård oroade sig för att bli överväldigade känslomässigt på grund av de svåra situationer de 

mötte varje dag. För att undvika att bli känslomässigt överväldigad utvecklades olika 

strategier av sjuksköterskorna för att bevara sin emotionella balans. En av strategierna kunde 

vara att gömma sig bakom sin profession och att skapa en distans mellan sig själv och 

patienten för att undvika att bli påverkad, men att hantera situationen genom att avskärma sig 

strider mot vad som står skrivet i Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

(Socialstyrelsen, 2005). I kompetensbeskrivning står skrivet att sjuksköterskan ska kunna 

kommunicera på ett empatiskt sätt med patienten. Dock kan detta vara svårt att uppnå i 

omvårdnadssituationer som kräver mycket av sjuksköterskan och där resurser och tid är 

knapphändiga. Andra uppgifter som ingår i sjuksköterskans arbete kan ses som viktigare och 

leda till att just tid för kommunikation inte prioriteras. I kontrast till att sjuksköterskor skulle 

undvika att kommunicera, konstaterar Boyd et al., (2011) och Lenherr et al., (2012) att det 

finns en stor vilja hos sjuksköterskor att prata om EOL med patienter. Motsägelsefullheten 

mellan de olika studiernas resultat skulle eventuellt kunna bero på sjuksköterskor teoretiskt 

sett vet att de borde och vill samtala om EOL med patienter men att det i verkligheten kan 

vara svårt att genomföra. 

Boyd et al. (2011) uppmärksammade att det fanns en ovilja hos patienter att diskutera sin 

prognos. Denna motsträvighet hos patienter beskrivs även av Deschepper et al. (2008) och i 

Paynes et al. (2010) studie ville en del patienter endast ha begränsad information om sitt 

tillstånd. Enligt Cullberg (2007) kan exempelvis intagning på sjukhus eller sjukdom utlösa en 

traumatisk kris. Krisen går igenom fyra olika faser, chockfasen, reaktionsfasen, 

bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. Chockfasen och reaktionsfasen utgör tillsammans 

den akuta krisen och under denna period kan olika försvarsmekanismer uppstå hos patienten 

för att skydda jaget från det upplevda hotet. Förnekelse är ett exempel på försvarsmekanism 

hos patienten som kan försvåra kommunikation angående till exempel prognos och planering 

kring EOL.  Det kan därför vara viktigt att sjuksköterskan är medveten om möjliga 

försvarsmekanismer hos patienten för att underlätta och anpassa kommunikationen. Patienten 

kan gå miste om viktig information som kanske krävs för att fatta viktiga beslut angående sin 

fortsatta vård. Clabots (2012) menar att det behövs ett förhållande som präglas av förtroende 

mellan patienten och sjuksköterskan för att kunna ha en god kommunikation vid EOL. 

Clabots (2012)  beskriver lyhördhet för patientens behov och önskningar som 

eftersträvansvärt för främjandet av en god vårdrelation. Om patienten befinner sig i förnekelse 
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skulle det möjligtvis kunna hjälpa att tillämpa Clabots (2012) teori om förtroende och 

lyhördhet för att underlätta för en god kommunikation. Att utveckla ett förhållande baserat på 

förtroende kräver dock en kontinuerlig kontakt mellan patienten och sjuksköterskan. 

Enligt Socialstyrelsens rapport från 2012, Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård, är 

samarbete mellan olika professioner (exempelvis läkare och sjuksköterskor) i team 

grundläggande för god palliativ vård. Tanken är att alla i teamet samarbetar för att patienten 

ska få bästa möjliga vård. Dessutom beskriver Socialstyrelsen (2012) teamarbete som en av 

de fyra hörnstenarna i palliativ vård. Dock betonade flertalet studier svårigheter och 

frustration vad gällde just samarbete i multiprofessionella team (Erichsen et al., 2010; 

Kennedy Sheldon et al., 2006; Reinke et al., 2010; Kirk et al., 2010; Stajduhar et al., 2010; 

Harding et al., 2008 & Clarke et al., 2006). Svårigheter gällde framför allt att 

sjuksköterskorna inte fick veta vad som kommunicerats till patienten av läkaren (Reinke et al., 

2010; Harding et al., 2008 & Kirk et al., 2010). Detta försvårade kommunikationen med 

patienter och anhöriga för sjuksköterskan (Reinke et al., 2010). Det verkar som att mer 

utbildning behövs angående kommunikation inom multidisciplinära team och palliativ vård 

för att säkerställa en god vård åt patienter vid EOL. Svensk Sjuksköterskeförening [SSF] 

(2010) har uppmärksammat samverkan i team som en av sex kärnkompetenser nödvändiga för 

vårdens professioner. De kärnkompetenser som identifierats ska urskiljas och utvecklas under 

hela sjuksköterskeutbildningen. SSF (2010) slår fast att i ett väl fungerande teamarbete 

kompletterar de olika kompetenserna varandra, kontinuitet och säkerhet stärks för patienten 

och utgår från ett holistiskt synsätt med patienten i centrum. Sjuksköterskan behöver ha 

förmåga att kommunicera med samtliga medlemmar i teamet och vara medveten om sin egen 

roll och sitt ansvar för patientens omvårdnad. Detsamma betonas i Kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) där det står beskrivet att ett av 

sjuksköterskans kompetensområden är just samverkan i team för att uppnå en kvalitativ, 

kontinuerlig och effektiv vård. Att integrera mer utbildning kring samverkan inom team 

verkar vara behövligt då det i så pass många studier framkom som ett problem, trots de 

målsättningar som finns beskrivet av flertalet instanser. Mer utbildning inom just teamarbete 

förutsätter ju dock att även läkare är intresserade av detta och tycker att det är viktigt för 

kvaliteten på patientens vård. 

I resultatet framkom det att läkarens och sjuksköterskans syn på döendet kunde skilja sig åt 

(Aslakson et al, 2010 & Clarke et al., 2006). Enligt Clarke et al. (2006) tenderade läkare 

oftare att se döden som ett medicinskt misslyckande medan sjuksköterskor i allmänhet såg 

döden mer som en naturlig process. Detta framkom i studien som ett hinder för god 

kommunikation. En teori kan vara att det beror på olikheter i etiska riktlinjer mellan läkare 

och sjuksköterskor. ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (SSF, 2007) fastslår exempelvis att 

”sjuksköterskans primära ansvar är att ge människor vård” (sid. 4). Sveriges läkarförbunds 

(2009) etiska regler beskriver däremot att läkaren ska ”skydda och bevara människoliv”. 

Visserligen var dessa resultatartiklar från USA och England men då dessa skillnader ändå kan 

urskiljas i svenska riktlinjer skulle det mycket möjligt även vara applicerbart för svenska 

förhållanden. Dessa olika synsätt, att sjuksköterskan har som primärt ansvar att ge vård, 

oavsett patientens status medan läkaren framför allt ska rädda liv skulle kunna ge olika 

inställningar till den döende patienten och försvåra kommunikationen. Detta skulle kunna 

resultera i att patienten får sämre vård exempelvis på grund av att läkaren är motvillig till att 

besluta om palliativ vård åt patienten då detta kanske kan ses som ett misslyckande med att 

bevara människoliv. Att patienten inte remitteras till palliativ vård kan skapa osäkerhet kring 

vård och behandling och försvåra kommunikationen mellan patient och sjuksköterska.  
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Lenherr et al. (2012) kom fram till att kulturella skillnader kunde utgöra ett hinder för god 

kommunikation vid EOL-vård. Dessa hinder kunde utgöras av både språkliga svårigheter och 

brist på förståelse för den andres kultur. Maier-Lorentz (2008) beskriver till exempel hur 

familjer från vissa österländska kulturer kan se det som sin uppgift att beskydda patienten från 

vetskapen om sin sjukdom, speciellt om det är en dödlig sjukdom. Detta för att patienten ska 

få en fridfull död. Enligt en del österländska kulturer är att samtala om döden tabubelagt och 

det finns en vidskeplighet kring att samtal om döden ökar sannolikheten för den att inträffa. 

Denna inställning kan lätt ses kollidera med den svenska synen på autonomi och informerat 

samtycke. Att ta reda på vad patienten och dennes anhörigas har för kultur och syn på EOL 

blir därför en viktig uppgift för sjuksköterskan för att optimera kommunikationen vid EOL.  

Genom att vara öppen och kommunicera kring olika frågor gällande kultur och EOL kan 

sjuksköterskan undvika stereotypa fördomar gällande människor från andra kulturer. 

Hearnden (2008) beskriver kultur som ett ständigt skiftande fenomen som på inga sätt är 

statiskt. Därför finns det en risk med att försöka bestämma vad som är typiskt för en viss 

kultur och enbart agera utifrån det. Det är bra att ha grundkunskaper om olika kulturer, dock 

är det enligt Hearnden (2008) viktigt att inte använda kunskapen som något allmängiltigt utan 

alltid utgå från den unika patienten. 

I resultatet framkom att både personal och patienter upplevde brist på tid för kommunikation 

(Kirk et al., 2010; Harding et al., 2008; Deschepper et al., 2007 & Stajduhar et al., 2010). 

Personal upplevde att de inte hade tid att sitta ner och prata med patienterna (Harding et al., 

2008) och patienter i studierna var överlag medvetna om att personalen hade ont om tid men 

uppskattade de som lyckades ta sig tid (Stajduhar et al., 2010 & Kirk et al., 2004). 

Socialstyrelsen (2007) beskriver liknande upplevelser från patienter. Patienterna upplevde 

personalen som stressad och de hade haft ett större behov av att få prata om exempelvis 

existentiella frågor, men de ansåg att organisatoriska strukturer hindrade detta. Personal inom 

palliativ vård upplever att det finns en diskrepans mellan de mål som är satta för god palliativ 

vård och de resurser som finns att tillgå. Att sjuksköterskor har ett stressigt arbete upplevs 

som allmänt känt. I senaste numret av Vårdfokus beskrivs att så många som en av tio 

sjuksköterskor första året har dagliga tankar om att byta yrke på grund av dåliga villkor, höga 

krav och stress (Sandberg, 2012). En sjuksköterska som intervjuats för artikeln säger ”Det är 

inte värt det. Som när jag jobbade på kirurgen och där låg cancerpatienter som behövde få 

prata om sin sjukdom och jag inte kunde ta mig tid att lyssna” (sid. 13). Stress inom 

sjukvården på grund av hög arbetsbelastning och tidsbrist tas även upp på sociala medier och i 

dagstidningar. I en artikel i Svenska Dagbladet skriver Pehrson och Balksjö (2012, 2 mars) att 

sjuksköterskor är en av de mest stressade yrkesgrupperna och att många unga sjuksköterskor 

går ner i arbetstid för att orka med. En bloggande sjuksköterska som kallar sig för Syster Frida 

hävdar i ett blogginlägg (2011, 17 augusti) att arbetstempot är orimligt och att de enda som 

kommer vara kvar på avdelningarna till slut är de nyutexaminerade sjuksköterskorna eftersom 

alla andra efterhand söker sig vidare från en så pressad arbetssituation. Syster Frida beskriver 

hur de ”går på knäna” på avdelningen. Tidsbrist inom vården är inget nytt och det verkar vara 

ett svårlöst problem. Effektivisering av vården skulle kunna förbättra situationen till viss del 

men i slutändan handlar det framför allt om brist på och ovilja att utöka resurser. Detta 

påverkar i största grad kommunikationen mellan personal och patienter på ett negativt sätt.  

Både Aslakson et al. (2012) och Kennedy Sheldon et al. (2006) beskrev att sjuksköterskor 

uttryckte att de inte fått tillräckligt med utbildning vad gällde kommunikation vid EOL. 

Malloy et al. (2010) och Clabots (2012) har betonat svårigheten i att som sjuksköterska känna 

sig oerfaren och att samtala med svårt sjuka patienter om exempelvis andliga problem. 

Clabots (2012) uppmärksammade att problemet med att känna sig oerfaren var större för 

sjuksköterskor på medicinska och kirurgiska avdelningar, än för sjuksköterskor på 
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onkologiska avdelningar. Socialstyrelsen (2006) menar att utbildning inom palliativ vård inte 

är prioriterat i grundutbildningen till sjuksköterska och att det skulle behöva få en större roll. 

Enligt Clarke et al. (2006) var det dock inte mer utbildning som krävdes för att förbättra 

kommunikationen vid EOL, utan snarare mer erfarenhet. Sjuksköterskor i Clarkes et al. 

(2006) studie som uttryckte att det var mer erfarenhet, inte utbildning, som behövdes var 

sjuksköterskor ifrån en palliativ enhet. Kanske kan det vara så att arbetsmiljön på en palliativ 

avdelning är mer tillåtande och kommunikation angående EOL mer en naturlig del av 

vardagen jämfört med exempelvis en medicinsk avdelning. Mer utbildning angående palliativ 

vård och kommunikation behövs. Ett antagande är dock att även om grundutbildningen 

behandlade detta i större utsträckning är det nog oundvikligt att som sjuksköterska utan större 

erfarenhet känna att det är en svår situation där det är lätt att känna sig otillräcklig. Vad gäller 

kommunikation vid EOL verkar det vara lika viktigt med både utbildning och erfarenhet. 

 

Konklusion och implikation 

Kommunikation vid palliativ vård är mångfacetterat. Det finns överlag en stor vilja hos 

sjuksköterskor att diskutera vård vid EOL med patienter, men det upplevs även som svårt på 

grund av personliga skäl och oerfarenhet. En annan aspekt kan vara att patienter är ovilliga att 

diskutera frågor rörande sjukdom och EOL. Patienter är ofta ambivalenta gällande 

information, de vill att personalen ska vara ärliga men vill absolut inte bli berövade sitt hopp 

och vill inte alltid ha all information. Sjuksköterskornas syn på ärlighet stämde väl överens 

med patienternas då oärlighet sågs som oacceptabelt och något som i slutändan alltid avslöjas. 

Hopp identifierades av både patienter och sjuksköterskor som ett viktigt inslag i den palliativa 

vården. Även om det inte fanns hopp om någon bot kunde hopp exempelvis handla om att få 

en bra dag eller en symtomfri död. En god kommunikation kunde ses som ett viktigt stöd till 

patienten vid EOL. Trots den goda viljan som fanns hos sjuksköterskorna att diskutera EOL-

vård, fanns många hinder för att göra detta. Tidsbrist identifierades i flertalet studier av både 

sjuksköterskor och patienter och även brist på avskildhet utgjorde ett problem. Kulturella 

skillnader kunde försvåra kommunikationen på grund av exempelvis språkbarriärer eller olika 

syn på döden. Som i de flesta vårdsituationer är flera professioner inblandade i vården av en 

patient under palliativ vård. Brister i kommunikationen mellan sjuksköterskor och läkare 

upplevdes som en försvårande omständighet i samband med palliativ vård och upplevdes av 

sjuksköterskor försämra vården för patienten. Många sjuksköterskor upplevde att de hade för 

lite kunskap gällande kommunikation i samband med palliativ vård. 

I arbetet som sjuksköterska kommer de allra flesta komma i kontakt med patienter under 

palliativ vård och vid livets slut. Förmågan att kunna kommunicera på ett bra sätt med dessa 

patienter är av stor vikt för kvaliteten på vården vid EOL. Palliativ vård skulle behöva 

integreras i större utsträckning i grundutbildningen till sjuksköterska, men även ökad 

möjlighet till fortsatt utbildning efter avslutad grundutbildning behövs. Specialistutbildningar 

inom onkologi och geriatrik finns för sjuksköterskor men även kortare utbildningar, på endast 

en eller ett par dagar, med fokus på generell palliativ vård skulle vara önskvärt. Tid för 

reflektion och samtal angående kommunikation vid EOL på arbetsplatsen skulle kunna stärka 

sjuksköterskor i uppgiften. Mer forskning gällande kommunikation vid EOL behövs, både 

utifrån patienters och sjuksköterskors perspektiv, för att nå en ökad konsensus. Framför allt 

forskning gällande hur information ska ges till patienter, både mängden och tillfället för 

information då resultat från studierna angående detta skiljde sig åt. Andra ämnen som skulle 

vara intressanta att lägga fokus på i framtida forskning skulle kunna vara strategier för att 
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komma runt de svårigheter som framkom i denna studie. Skillnader kunde urskiljas mellan 

sjuksköterskor på medicinska och kirurgiska avdelningar och sjuksköterskor på palliativa 

vårdavdelningar gällande kommunikation vid EOL. Därför hade det varit intressant med 

forskning som fokuserar på vad som skiljer sig i de vårdmiljöerna.
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Kvalitativ metod. Fokusgrupper med 

intervjuer. 

 

24 deltagare varav 14 sjuksköterskor, 5 

”support workers” och 4 

sjuksköterskestudenter från två 

medicinavdelningar och en avdelning 

för palliativ vård. 

 

Inget bortfall redovisat. 

 

Resultatet tyder på att 

sjuksköterskor vill kommunicera 

med äldre döende patienter om 

livets slutskede men de behöver 

mer stöd för att kunna göra detta. 

 

Grad I 

 

2007 

Nederländern

a 

PsycInfo 

 

 

Deschepper, R., 

Bernheim, J.L., 

Vander Stichele, 

R., Van den 

Block, L., 

Michiels, E., Van 

Der Kelen, G., … 

Deliens, L. 

 

Truth-telling at 

the end of life: A 

pilot study on the 

perspectives of 

patients and 

professional 

caregivers 

 

Beskriva attityder hos 

både dödssjuka 

patienter och deras 

vårdgivare angående 

ärlighet samt 

identifiera upplevda 

barriärer till fullt 

informationsutbyte. 

 

Kvalitativ pilotstudie. Djupgående 

intervjuer och fokusgrupper. 

 

54 deltagare sammanlagt varav 17 

patienter, 8 anhöriga, 14 allmänläkare, 

4 specialistutbildade läkare, 10 

sjuksköterskor och 1 psykolog från 

 

Både patienter och vårdgivare 

föredrog att ge och få information 

långsamt och gradvis vilket kan 

leda till att patienter inte får 

tillräckligt med information vilket 

krävs för att fatta beslut angående 

palliativ vård. 

 

Grad II 



 
 

  fyra palliativa vårdcenter. 

 

Inget bortfall redovisat. 

 

 

2010 

Sverige 

PubMed 

 

 

 

Erichsen, E., Hadd 

Danielsson, E., & 

Friedrichsen, M. 

 

A 

phenomenologic

al study of 

nurses’ 

understanding of 

honesty in 

palliative care 

 

 

Att beskriva hur 

sjuksköterskor 

upplever ärlighet i sitt 

arbete med patienter 

som får palliativ vård 

hemma. 

 

Kvalitativ studie med fenomenologisk 

ansats.  

 

16 sjuksköterskor arbetande inom 

palliativ hemsjukvård. 

 

Inget bortfall redovisat. 

 

Studien understryker vikten av att 

sjuksköterskor är ärliga i 

omvårdnadsituationer. Detta kan 

uppnås genom att lägga deras egna 

antaganden åt sidan och använda 

öppen och ärlig kommunikation 

med respekt för patientens 

autonomi och identifiering av deras 

preferenser. 

 

 

Grad I 

 

2008 

England 

PubMed 

 

 

Harding, R., 

Selman, L., 

Beynon, E., 

Hodson, F., 

Coady, E., Read, 

C., … Higginson, 

 

Meeting the 

Communication 

and Information 

Needs of Chronic 

Heart Failure 

[CHF] Patients 

 

Att generera 

rekommendationer 

för lämplig 

information till CHF- 

patienter och deras 

anhörigvårdare. 

 

Kvalitativ studie. Semistrukturerade 

intervjuer. 

 

43 intervjuer genomförda varav 12 

stycken med kardiolog- och palliativ 

vårdpersonal, 20 patienter och 11 

 

Tre rekommendationer för 

sjukhusbaserad klinisk praktik 

framkom gällande patienter under 

palliativ vård med CHF; 1) 

förbättrade metoder krävs för hur 

man ger information 2) 

introduktion av gemensam 

 

Grad I 



 
 

I.J. 

 

familjemedlemmar. 

 

3 patienter som kunde ingått i studien 

tackade nej. 

utbildning och arbete för personal 

från kardiologavdelning och 

personal från palliativ 

vårdavdelning 3) utveckling av 

vårdvägar och kriterier för 

remittering till palliativ vård. 

 

 

2006 

USA 

Cinahl 

 

 

Kennedy Sheldon, 

L., Barrett, R., & 

Ellington, L. 

 

 

Difficult 

Communication 

in Nursing 

 

Beskriva svårigheter 

gällande 

kommunikation 

mellan sjuksköterska 

och patient utifrån ett 

sjuksköterske-

perspektiv. 

 

 

Kvalitativ metod. Intervjuer med 

fokusgrupper. 

 

30 sjuksköterskor från ett sjukhus. 

 

Inget bortfall redovisat. 

 

Fem teman för svårigheter i 

kommunikationen identifierades 

bland annat gällande palliativ vård. 

Både svårigheter i sjuksköterska-

patientkommunikation, samt 

svårigheter inom vårdteamets 

kommunikation belystes. 

 

Grad II 

 

2004 

Australien 

och Kanada 

PsycInfo 

 

 

Kirk, P., Kirk, I., 

& Kristjanson, 

L.J. 

 

What do patients 

receiving 

palliative care for 

cancer and their 

families want to 

be told? A 

Canadian and 

 

Att samla in feedback 

från patienter under 

palliativ vård samt 

deras anhöriga, om 

deras erfarenhet av 

den avslutande 

processen samt hur 

 

Kvalitativ studie. Semistrukturerade 

intervjuer. 

 

72 deltagare från Perth och Winnipeg. 

37 patienter och 35 anhöriga. 

 

Information som ges till patienter 

måste vara individuellt anpassad 

och fokusera på vart i 

sjukdomen/processen patienten 

befinner sig. 

 

Grad II 



 
 

Australian 

qualitative study 

 

nöjda de varit med 

den information de 

fått under sjukdomens 

förlopp. 

 

 

 

Inget bortfall redovisat. 

 

2010 

Kanada 

Cinahl 

 

 

Kirk, I., Kirk, P., 

Kuziemsky, C., & 

Wagar, L. 

 

Perspectives of 

Vancouver Island 

Hospice 

Palliative Care 

Team Members 

on Barriers to 

Communication 

at the End of Life 

 

 

Att identifiera vad 

personal i ett 

palliativt vårdteam 

ansåg vara barriärer 

för kommunikation 

vid livets slut för att 

kunna bestämma en 

baslinje utifrån vilken 

ytterligare forskning 

skulle kunna utforma 

rekommendationer 

för effektiv utbildning 

inom kommunikation. 

 

 

Både kvalitativ och kvantitativ studie. 

En undersökningsstudie med 12 öppna 

och 27 stängda frågor. 

 

68 svar varav 47 var sjuksköterskor, 6 

läkare, 4 socialarbetare och 11 andra. 

 

138 mail skickades ut, 68 svarade. 

 

Trots att alla svaranden i studien 

såg sig som en del av ett 

interdisciplinärt team, verkade 

detta i praktiken vara mer en 

underliggande filosofi än faktisk 

verklighet. Utbildning behövs för 

att utveckla vårdutövare inom 

interdisciplinära team. 

 

Grad II 

 

2012 

Schweiz 

 

Lenherr, G., 

Meyer-Zehnder, 

B., Kressig, R.W., 

 

To speak, or not 

to speak – do 

clinicians speak 

 

Att undersöka läkare 

och sjuksköterskors 

benägenhet och 

 

Kvalitativ studie. Semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Kommunikation vid rätt tillfälle om 

vård vid livets slut är en 

förutsättning för god palliativ vård. 

 

Grad I 



 
 

PubMed 

 

& Reiter-Theil, S. 

 

about dying and 

death with 

geriatric patients 

at the end of life? 

 

svårighet att samtala 

om döende och döden 

med geriatriska 

patienter. 

 

31 deltagare varav 14 läkare och 17 

sjuksköterskor. 

 

4 personer. 3 på grund av begränsad 

erfarenhet och en på grund av förstörd 

inspelning. 

Att initiera samtal kan inte åläggas 

patienten då patienter ofta undviker 

dessa samtal. Mer utbildning 

behövs för vårdpersonal så att 

döende och döden naturligt 

integreras i den palliativa vården. 

 

 

2010 

England 

PubMed 

 

 

Payne, S., Burton, 

C., Addington-

Hall, J., & Jones, 

A. 

 

End-of-life issues 

in acute stroke 

care: a 

qualitative study 

of the 

experiences and 

preferences of 

patients and 

families 

 

 

Identifiera patienter 

och anhörigas 

erfarenheter av akut 

strokevård och deras 

preferenser för vård 

vid livets slut. 

 

Kvalitativ undersökande 

tvärsnittsstudie med semistrukturerade 

intervjuer. 

 

53 deltagare varav 28 patienter och 25 

anhöriga. 

 

Inget bortfall redovisat. 

 

Av den data som insamlades 

framkom att patienter med akut 

stroke också kan ha behov av 

palliativ vård och dessa patienter 

med familjer ska ha möjlighet att få 

tillgång till medkännande vård vid 

livets slut. 

 

Grad I 

 

2010 

USA 

 

Reinke, L.F., 

Shannon, S.E., 

Engelberg, R.A., 

Young, J.P., & 

 

Supporting Hope 

and Prognostic 

Information: 

Nurses’ 

 

Utforska 

sjuksköterskors 

perspektiv på hur de 

ingjuter och inte 

 

Kvalitativ metod med djupgående 

intervjuer. 

 

 

Studien belyser att sjuksköterskans 

nuvarande arbetssätt involverar 

stödjande av patientens hopp 

genom att identifiera vad hopp 

 

Grad I 



 
 

Cinahl 

 

Curtis, J.R. 

 

Perspectives on 

Their Role When 

Patients Have 

Life-Limiting 

Prognoses 

 

ingjuter hopp hos 

patienter och 

anhöriga samtidigt 

som de ger ärlig och 

prognostisk 

information. 

144 deltagare totalt varav 55 patienter, 

36 anhöriga, 31 läkare och 22 

sjuksköterskor. 

 

Inget bortfall redovisat. 

innebär för varje enskild individ. 

Sjuksköterskan måste även 

fokusera på patientens behov för en 

ökad livskvalitet samt att bygga 

förtroendeingivande relationer med 

patienter och dess anhöriga. 

 

 

2010 

Kanada 

Cinahl 

 

 

 

Stajduhar, K.I., 

Thorne, S.E., 

McGuinness, L., 

& Kim-Sing, C. 

 

 

Patient 

perceptions of 

helpful 

communication 

in the context of 

advanced cancer 

 

 

Att belysa vad 

patienter med 

framskriden cancer 

anser hjälpa i 

kommunikationen 

med vårdgivare. 

 

Sekundär analys av kvalitativ 

intervjudata. 

 

34 personer med framskriden cancer i 

palliativ fas. 

 

Inget bortfall redovisat. 

 

 

Omvårdnad av patienter döende i 

cancer kräver en hög nivå av 

interpersonellt engagemang och 

kommunikation. Bristfällig 

kommunikation för patienter i en 

palliativ fas av sin sjukdom kan ha 

skadliga konsekvenser. 

 

Grad II 

                            

 

  



 
 

Bilaga B2 

Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod                                                                              
 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

 

2010 

Israel 

PubMed 

 

 

 Ben Natan, M., 

Garfinkel, D., & 

Shachar, I. 

 

End-of-life needs 

as perceived by 

terminally ill 

older adult 

patients, family 

and staff 

 

 

Att jämföra synen på 

behov i livets 

slutskede utifrån äldre 

döende patienter, 

deras anhöriga, läkare 

och sjuksköterskor. 

 

Kvantitativ metod. Deskriptiv 

tvärsnittsstudie med 

enkätundersökning. 

 

451 personer deltog varav 73 patienter, 

58 anhöriga, 71 läkare och 249 

sjuksköterskor från två israeliska 

geriatrikcenter. 

 

11 % bortfall. 

Att identifiera äldre döende 

patienters behov vid livets 

slutskede kan göra det möjligt 

för sjuksköterskor och läkare att 

modifiera och förbättra palliativ 

vård. 

Grad I 



 
 

 

 

2011 

USA 

PubMed 

 

 

 

Boyd, D., Merkh, 

K., Rutledge, 

D.N., & Randall, 

V. 

 

Nurses’ 

Perceptions and 

Experiences 

With End-of-Life 

Communication 

and Care 

 

 

Att karaktärisera 

onkologisjukskötersk

ors attityder gentemot 

vård vid livets slut 

och deras erfarenheter 

av att vårda döende 

patienter. 

 

Kvantitativ studie. Deskriptiv 

korrelationsundersökande studie.  

 

31 onkologisjuksköterskor från ett 

sjukhus och cancercenter i Kalifornien. 

 

Antal svarande på utskickad 

undersökning var 47 %. 

 

Sjuksköterskors attityder 

gentemot kommunikation vid 

livets slut kan leda till missade 

möjligheter. Dock var patient 

och familjemedlemmars 

bristande acceptans den 

viktigaste barriären för 

diskussioner angående hospice. 

Grad I 

 

 


