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Sammanfattning 

När människan drabbas av sjukdom finns risken att sjukdomen inte går att bota. 

Vården övergår då från kurativ till palliativ. Syftet med denna studie var därför att 

undersöka sjuksköterskors erfarenheter när patienters vård övergår från kurativ till 

palliativ. Studien genomfördes som en litteraturstudie med systematiska 

artikelsökningar. Utifrån syftet valdes relevanta sökord. Fyra teman identifierades i 

resultatet; samtal vid övergången, reaktioner, initiering av övergång och 

sjuksköterskan och läkaren som team. I övergången framkommer olika reaktioner hos 

patienter. För att förmildra reaktionerna hos patienten och underlätta möjlighet till 

acceptans är samtal en betydelsefull del i processen. Sjuksköterskan har en stor roll i 

sammanhanget då sjuksköterskan är närvarande och kan uppmärksamma förändringar 

hos patienten. Sjuksköterskan är en viktig länk mellan läkaren och patienten och 

kommunikation i teamet är viktig för att ingen information till patienten ska gå 

förlorad eller misstolkas. Ärlighet och tydlighet är viktiga komponenter genom hela 

övergångsprocessen. Utbildning behövs för att sjuksköterskor ska få ökad kompetens 

och känna bekvämlighet i mötet med patienter i den här komplexa situationen. 
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Abstract 

When humans suffer illness, the risk is that the illness can not be cured. The treatment 

then becomes alleviating. The aim of this study was to investigate nurses’ experiences 

when patient care changes from curative to palliative. The study was conducted as a 

literature systematic research. Based on the aim of the study relevant keywords was 

chosen. In the result, four themes were identified; conversations in the transition, 

reactions, initiation of the transition and the nurse and doctor as a team. Different 

reactions appear in patients in the transition. Conversations are an important part of 

the process to alleviate the reactions of the patient and facilitate the opportunity for 

acceptance. The nurse has an important role in the sense where the nurse is present 

and can pay attention to changes in the patient. Communication in the team is 

significant to ensure that no patient information is lost or misinterpreted. Honesty and 

clarity are important components throughout the transition process. Training is needed 

for nurses to gain greater expertise and feel more comfortable in the meeting with 

patients in this complex situation. 
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Inledning 

Palliativ vård betyder att patienten får en lindrande behandling fram tills de dör 

(Glimelius, 2012). Behovet av palliativ vård är på global nivå omfattande; runt 40 

miljoner människor har behov av palliativ vård varje år, men endast runt 5,6 miljoner 

får vården de egentligen behöver (World Health Organisation [WHO], 2015). Det 

globala behovet av palliativ vård kommer öka i takt med den stigande 

medellivslängden och antalet fler sjukvårdskrävande sjukdomar (WHO, 2015). 

Nationellt avlider 90 000-100 000 personer varje år, runt 76 000 kommer i kontakt 

med palliativ vård och vanligaste dödsorsaken i Sverige är hjärt-och kärlsjukdomar 

följt av tumörsjukdomar (Socialstyrelsen, 2015). Enligt Svenska Palliativregistret 

(citerad i Regionala cancercentrum i samverkan, 2012) är cancersjukdomar den 

vanligaste orsaken till dödsfall inom specialistenheter i palliativ vård. 

  

Brytpunkt kallas det när de kurativa behandlingarna avslutas och palliativ vård inleds. 

Samtidigt hålls brytpunktssamtal (Socialstyrelsens termbank, 2011, 2012) där 

kommunikation sker angående sjukdomens prognos och fortsatt vård (Wittenberg-

Lyles, Goldsmith & Ragan, 2011). Samtal med obotligt sjuka patienter och deras 

närstående angående vård i livets slut är av stor betydelse. Sjuksköterskor har en 

central roll i den utmanande situationen (Clayton, Butow & Arnold, 2005). För 

patienter kan övergången från kurativ till palliativ vård vara en hård prövning. 

Sjuksköterskor bör klargöra för patienter att de inte ska förlora förhoppningen om 

livet (Glimelius, 2012). Enligt Friedrichsen, Lindholm och Milberg (2011) är det 

vanligt att patienter har olika önskemål när det kommer till besked om 

sjukdomsprognos. Vissa vill att sjuksköterskor och läkare är mycket ärliga och 

berättar allt om prognosen. En del patienter vill bara veta vissa delar av 

sjukdomsprognosen för att fortfarande kunna känna hopp (Friedrichsen et al., 2011). 

Glimelius (2012) understryker att lika mycket rätt som patienten har att erhålla 

information, lika mycket rätt har patienten att inte få information om den ej är 

önskvärd, då patienten inte alltid vill ha kännedom om sanningen.  

 

Glimelius (2012) menar att det finns viss avsaknad i öppen kommunikation mellan 

sjuksköterskor och patienter i övergången till palliativ vård vilket kan leda till brist på 

tillit hos patienterna. Sjuksköterskor kan indirekt reagera på den rädsla de själva 

känner inför hur deras patienter kommer reagera på informationen (Glimelius, 2012).  

Bakgrund 

Palliativ vård 

Enligt WHO’s (u.å) definition är palliativ vård ett förhållningssätt som ska förändra 

livskvaliteten till det bättre för sjukdomsdrabbade patienter och deras närstående. Där  
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kan de stå inför dilemman som associeras till livshotande tillstånd och fysiska, 

psykiska eller existentiella problem (WHO, 2015). 

Enligt Glimelius (2012) är den kurativa vården i grunden olik den palliativa vården. 

När patienten får en sjukdomsdiagnos är avsikten att behandlingarna som ges därefter 

ska verka kurativt, patienten ska bli botad från sjukdomen. När patienten får kurativa 

behandlingar är oftast syftet att patienten skall bli frisk. Patienten kan då medverka till 

behandlingar som är riskfyllda samt utsätta sig för obehagliga biverkningar 

(Glimelius, 2012). Behandlingar i den palliativa vården däremot ska ej ge en botande 

verkan. Palliativa behandlingar är istället avsedda att lindra och ge stöd för att 

patienten ska ges möjlighet till en god livskvalitet. Det är viktigt att patienten 

fortsätter leva sitt liv och inte förlorar livskvalitet trots att sjukdomen är obotlig 

(Sandberg, 2014 & Goldsteen, Houtepen, Proot, Abu-Saad, Spreeuwenberg & 

Widdershoven, 2006). 

Enligt Johansson och Lindahl (2012) ser sjuksköterskor arbetet i den palliativa vården 

som meningsfullt. Att ge patienter möjlighet att få en god död ger sjuksköterskor en 

tillfredsställelse i arbetet. Detta ökar sjuksköterskors engagemang i arbetet och skapar 

en upplevelse av att vårdandet har betydelse och ett syfte (Johansson & Lindahl, 

2012). Även Andersson, Salickiene och Rosengren (2016) fann att sjuksköterskor ser 

arbetet i den palliativa vården som givande och meningsfullt. Detta visas bland annat 

när livets slut har varit lugn och fridfull för patienten. En omsorgsfull vård i livets 

slutskede bidrar inte bara till patienters välbefinnande, även anhöriga och närstående 

påverkas (Andersson et al., 2016). Efstathiou och Walker (2014) belyser vikten av att 

skapa en relation och ta hand om de närstående; informera, bekräfta och aktivt lyssna. 

Efstathiou och Walker (2014) beskriver även meningsfullheten i den basala 

omvårdnaden, såsom munvård, patientens bekvämlighet och att smärta lindras. Dessa 

åtgärder ökar chanserna att patienten får en god död (Efstathiou & Walker, 2014). En 

god död syftar till patientens subjektiva upplevelser såsom att vara fri från smärta och 

symtom när döden inträffar (Steinhauser, Clipp, McNeilly, Christakis, McIntyre & 

Tulsky, 2000). Patientens delaktighet i beslut om behandlingar av smärta och symtom 

anses som en viktig del. En annan komponent som ger en god död är att patienten kan 

förbereda sin död genom att kunna fatta egna beslut. En känsla av bra avslut är 

betydelsefullt för patienten. Det kan innebära att patienten får möjligheten att säga 

farväl till familj och vänner, se positivt tillbaka på livet och inte lämna efter sig olösta 

konflikter (Steinhauser et al., 2000).  

Personcentrerad vård 

Personcentrering handlar om ett förhållningssätt där hela människan står i fokus, inte 

bara sjukdomen patienten har (Ekman et al., 2011). Pattison, Carr, Turnock och Dolan 

(2013) visar att palliativt vårdarbete ger personcentrerad vård en annan innebörd. 
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Patienten och de anhöriga eller närstående kan då stå tydligare i centrum och övriga 

livsavgörande åtgärder läggs åt sidan (Pattison et al., 2013). Fossum (2013) beskriver 

olika komponenter i kommunikationen med fokus på patienten: patientens 

delaktighet, bekräfta patienten, visa respekt, uppmärksamma och supporta de styrkor 

och behov patienten har, förstå att patienten har ett förflutet och ett liv utanför vården 

samt förstå och acceptera att människor kan ha olika åsikter, uppfattningar och 

synpunkter men där ömsesidighet alltid är målet. Ekman et al. (2011) menar att 

patienten ska ses som en individ med sin sjukdom samt att patientens delaktighet och 

perspektiv på behandlingar ska registreras på samma sätt som laboratorieresultat och 

medicinska fynd. Även patientens känslor och tankar angående sin sjukdom bör 

dokumenteras, men Ekman et al. (2011) noterade att detta inte var en lika viktig del 

att dokumentera som de kliniska fynden. I dagens vård har personalen god kännedom 

om vikten av personcentrerad vård, men ofta väljer de ändå att sätta sjukdomen före 

individen (Ekman et al., 2011). 

Det är viktigt att bygga på patientrelationen för att kunna ha meningsfulla 

konversationer där patienten öppnar upp sig (Keall, Clayton & Butow, 2014). Det 

underlättar att sjuksköterskan är med under hela processen och inte kommer in mitt i. 

Olika faktorer påverkar möjligheten att ha känsliga konversationer med patienter. 

Erfarenhet, hur säker sjuksköterskan är i sitt omvårdnadsarbete och 

kommunikationsförmågan har betydelse (Keall et al., 2014). Keall et al. (2014) 

belyser betydelsen av att ge patienten full uppmärksamhet under konversationen, vara 

uppriktig, visa och ha respekt och medmänsklighet och att vara lyhörd för tyst 

kommunikation. Andersson et al. (2016) framhäver den tysta kommunikationen. Det 

är inte alltid nödvändigt att prata utan det räcker ofta att bara finnas där som ett stöd 

(Andersson et al., 2016). Även Keall et al. (2014) skriver om att vara nära patienten, 

finnas där som ett stöd och vara redo när patienten själv vill prata. Den 

personcentrerade vården ska pågå dagligen genom hela vårdprocessen och inte bara 

när tid finns eller när sjuksköterskan känner för det (Ekman et al., 2011).  

Kommunikation i palliativ vård 

Löfmark och Nilstun (2000) betonar vikten av en öppen, ärlig och rättfram 

konversation med patienter om deras hälsotillstånd. Det är av betydelse att inte smyga 

med informationen. Även Goldsteen et al. (2006) framhäver att en öppen 

kommunikation är värdefullt, speciellt inom familjen. Goldsteen et al. (2006) visar att 

det finns en varierande attityd hos patienter kring kommunikation om döden. Vissa 

patienter beskriver den kommunikationen som tillfredsställande och stöttande. Andra 

vill antingen inte alls eller begränsar sig i tid och antalet personer som det går att prata 

med (Goldsteen et al., 2006). 

 



 

4 

 

Löfmark och Nilstun (2000) presenterar att många patienter visar acceptans och ett 

lugn över sin diagnos. Däremot visas det att kunskapsnivåerna kring diagnos och 

behandling varierar. En del patienter visade förvåning över sjukdomsdiagnosen 

medan andra var införstådda med den, ofta på grund av tidigare hälsoanamnes 

(Löfmark & Nilstun, 2000). Goldsteen et al. (2006) beskriver betydelsen av 

medvetenhet och acceptans hos patienter angående den hotande sjukdomen och 

annalkande döden. 

 

Keall et al. (2014) belyser tiden som det största hindret, att inte ha tid till samtal med 

patienten. Ofta behöver patientens symtom prioriteras och andra ämnen hamnar då åt 

sidan. Det händer att det pratas om palliativ vård i ett för sent skede. Patienten och de 

anhöriga eller närstående hinner då inte förbereda sig för vad som händer eller 

kommer hända (Keall et al., 2014). McLennon, Lasiter, Miller, Chamness och Helft 

(2013) menar att brister i kommunikation som rör prognosen kan leda till negativa 

resultat för såväl patienter som sjuksköterskor. Insatser behövs som möjliggör för 

sjuksköterskor att förstå prognosen och engagera sig i den prognosrelaterade 

kommunikationen (McLennon et al., 2013). 

 

Sigridur Halldórsdóttirs omvårdnadsteori 

Isländska omvårdnadsteoretikern Sigridur Halldórsdóttir (1996) framhäver i sin teori 

att det är viktigt med öppenhet i kommunikationen. För att kunna ge en god och 

kompetent vård behöver sjuksköterskan upprätta en förbindelse med patienten 

(Halldórsdóttir, 1996). Öppenhet i kommunikation beskriver Halldórsdóttir (1996) 

som en bro baserat på ett förtroende mellan sjuksköterskan och patienten. Bron är 

metaforen som visar att en god kontakt finns mellan sjuksköterska och patient. Vara 

öppen, inge förtroende och visa respekt för patienten är komponenter som 

Halldórsdóttir (1996) anser vara viktiga för att kunna skapa broar och bygga 

relationer. Att patienten har förtroende för sjuksköterskan är av stor vikt vilket gör att 

broar behöver skapas mellan dem (Halldórsdóttir, 1996). Motsatsen till bron är en 

vägg. Väggen likställs vid en negativ, sluten eller saknad kommunikation 

(Halldórsdóttir, 1996). Om relationen mellan sjuksköterska och patient består av en 

vägg kan minskat förtroende och tillit skapas. Patienten kan då undvika vara öppen i 

dialogen vilket riskerar bidra till en försämrad helhetsbild från sjuksköterskans 

perspektiv (Halldórsdóttir, 1996). En relation som byggts upp genom ett 

professionellt förhållningssätt är av stor betydelse menar Halldórsdóttir (1996) för att 

patienten ska kunna känna tillit, öppenhet och trygghet för sjuksköterskan. 

Brytpunkten 

När livet inte längre går att förlänga med hjälp av behandlingar och döden är 

förväntad tas beslut om övergång till palliativ vård. Det kallas för brytpunkt och i 

detta skede hålls brytpunktssamtal. Beslutet bygger även på en helhetsbedömning där 
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patientens hälsotillstånd och den egna önskan har betydelse (Socialstyrelsens 

termbank, 2011, 2012). I brytpunktssamtalet deltar patientansvarig läkare, patienten 

samt ofta anhöriga eller närstående till patienten (Sandberg, 2014). Wittenberg-Lyles 

et al. (2011) skriver att i dessa samtal sker kommunikation om sjukdomsprognosen 

och olika vårdalternativ. Patienten och familjen får möjlighet att ställa frågor och 

förstå patientens hälsostatus, information om döden och döendeprocessen ges och 

patienten får möjligheten att uttrycka sin önskan om hur vården vid livets slut ska se 

ut. Samtal om palliativ vård sker oftast vid flera olika tidpunkter genom vården 

(Wittenberg-Lyles et al., 2011). Sjuksköterskor och läkare bör komma överens och 

välja rätt tidpunkt i kommunikationen för att kunna fatta bra beslut som rör patienten 

(Ågren- Bolmsjö, Nilstun & Löfmark, 2009).  

Problemformulering 

När patienter drabbas av obotlig sjukdom kan vårdriktningen ändras från kurativ till 

palliativ. Kunskap om sjuksköterskors erfarenheter av patienters upplevelser i 

övergången är väsentlig för att kunna ge ett värdigt bemötande, varför en 

litteraturstudie angående erfarenheterna hos sjuksköterskor är relevant att göra. 

Syfte 

Syftet var att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av när patienters vård övergår 

från kurativ till palliativ. 

Metod 

En allmän litteraturstudie genomfördes (Forsberg & Wengström, 2013) med 

systematisk litteratursökning. 

Datainsamling 

Inledningsvis gjordes flertalet ostrukturerade sökningar för att få en översikt av vilka 

sökord som fungerade till syftet och se vilken forskning som finns (Friberg, 2006). 

Definitionen av övergång mellan vårdformer kan skilja sig mellan länder och sökord 

som kunde svara till syftet var svårt att finna. Utifrån syftet och vad övergången till 

palliativ vård innebär, vilket beskrivs ovan i bakgrunden, valdes relevanta sökord. 

Sökord som gav resultatartiklar var nurs*, communication, transition, patient, 

palliat*, end-of-life, initia*, prognos*, experience* och truth disclosure. Sökorden 

redovisas i bilaga A. Dessa har använts i olika kombinationer i fritext och med 

booleska operatorer (Forsberg & Wengström, 2013). OR användes endast emellan 

sökorden palliat* och end-of-life då dessa sökord ansågs ha likartad innebörd. AND 

användes i alla sökningar för att begränsa träffarna. Sökorden curative, change, shift 

och conversation kunde relateras till syftet och prövades därför i alla tre databaser, 
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dock gav det inga resultatartiklar. Trunkering (*) användes för att få olika varianter av 

sökorden och på så sätt utöka resultatet (Forsberg & Wengström, 2013). Databaserna 

som användes var PubMed, Cinahl och PsycINFO. Dessa databaser innehåller 

omvårdnadsforskning med vetenskapliga tidskriftsartiklar (Forsberg & Wengström, 

2013).  

Sökningarna påbörjades 2016-02-29 och avslutades 2016-04-08. Samma sökningar 

har gjorts i de tre använda databaserna, men endast de sökningar som gav artiklar till 

resultatet redovisas i sökhistoriken, se bilaga B. Sökningarna i databasen PsycINFO 

genererade endast dubbletter och gav inget för resultatet, varför sökhistoriken ej 

redovisas i bilaga B. Limiters som användes i artikelsökningarna var att artiklarna 

skulle ha publiceringsår 2007-2016 och de skulle vara på engelska. Inklusionskriterier 

vid artikelsökningarna var sjuksköterskeperspektiv och vuxna patienter från 18 år. 

Artiklar med perspektiv utöver sjuksköterskors har tagits med i resultatet, men då har 

enbart sjuksköterskeperspektivet använts. Exklusionskriterier vid artikelsökningarna 

var intensiv- och akutvård, pediatrik och specifika sjukdomar.  

I Cinahl användes sökorden nurs*, palliat*, end-of-life, communication, transition, 

patient, initia*, prognos*, truth disclosure, conversation och experience* i fritext. Det 

gav 416 träffar, 65 abstrakt lästes varav fem dubbletter. Fyra artiklar granskades och 

en artikel framkom till resultatet. I PubMed användes sökorden nurs*, palliat*, end-

of-life, communication, transition, patient, initia*, prognos*, truth disclosure, 

conversation och experience* i fritext. Det gav 726 träffar, 72 abstrakt lästes varav 15 

dubbletter. Elva artiklar granskades och åtta artiklar framkom till resultatet. I 

PsycINFO användes sökorden nurs*, palliat*, end-of-life, communication, transition, 

patient, initia*, prognos*, truth disclosure, conversation och experience* i fritext. Det 

gav 460 träffar, 41 abstrakt lästes varav 12 dubbletter. Noll artiklar granskades. 

Samtliga titelträffar i de tre databaserna lästes. 

Efter urvalet framkom artiklar av Grad I och Grad II efter granskning enligt 

bedömningsmall av Carlsson och Eiman (2003). Grad I innebär hög kvalitet (över 

80%) och Grad II innebär medel kvalitet (över 70%). Granskning av varje artikel 

utfördes först individuellt och sedan diskuterades granskningarna gemensamt för att 

komma till konsensus. Av de nio resultatartiklarna var fem stycken artiklar av Grad I 

och fyra stycken artiklar av Grad II.  

Databearbetning 

Inledningsvis lästes resultatartiklarna igenom individuellt och diskuterades sedan för 

att komma till konsensus. Därefter sammanfattades artiklarna i artikelöversikter som 

kan ses i bilaga C. Med fokus på problemformulering och syfte bearbetades 

artiklarnas resultat. Först sammanfattades resultaten med stödord på post-it-lappar. Då 
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sågs teman och kategorier växa fram genom att identifiera och analysera likheter och 

skillnader (Forsberg & Wengström, 2013). Detta sammanfattades sedan i mind-maps 

för att få överskådlighet. De teman som framkom var Samtal vid övergången, 

Reaktioner,  Initiering av övergång och Sjuksköterskan och läkaren som team. Citat 

användes för att stärka litteraturstudiens resultat. 

Forskningsetiska överväganden 

Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) innehåller 

bestämmelser om etisk prövning i forskning som angår människor samt deras 

samtycke till forskningen. Lagens syfte är till för att skydda människan och ha respekt 

för människovärdet i forskning. I lagen om etikprövning (SFS 2003:460) gäller att 

frivilligt samtycke ska erhållas från deltagarna och det ska dokumenteras. För att 

samtycket ska gälla måste deltagaren ha fått information om forskningen. 

Informationen innehåller forskningsplan, syfte, metod, risker, följder, 

forskningshuvudman, frivillig medverkan och rätten att avbryta (SFS 2003:460). 

Nyttan med litteraturstudien var att belysa och förstå sjuksköterskans roll i patientens 

övergång till palliativ vård. Nyttan ska alltid överväga risken. Litteraturstudien 

innehåller resultatartiklar med fokusgrupper vilket innebär att risken finns att 

deltagarnas åsikter har påverkat varandra. Forsberg och Wengström (2013) anser att 

resultatartiklarna som inkluderas i en litteraturstudie bör ha blivit etiskt godkända av 

en kommitté eller använt ett etiskt övervägande. Av resultatartiklarna var fem 

godkända av etisk kommitté, två anger ej någon granskning, en blev godkänd av en 

granskningsnämnd och en artikel följde etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i 

Norden angående deltagarnas frivillighet och sekretess. Av de två artiklar som ej har 

blivit granskade har den ena artikeln använt sig av inklusionskriteriet frivilligt 

deltagande vid urvalet, den andra artikeln beskriver bortfall i studien där deltagare 

dragit tillbaka sitt deltagande i studien efter intervjun var genomförd. Båda artiklarna 

redogjorde för inhämtat samtycke från deltagare för inspelning av intervjuerna. 

Resultat 

Samtal vid övergången 

Gott, Ingleton, Bennett och Gardiner (2011) fann att det var av stor vikt att 

kommunikationen mellan sjuksköterska och patient var god. Sjuksköterskorna 

beskrev aktivt lyssnande, närvaro, ge stöd och att vara med patienten som betydande 

för kommunikationen (Kirby, Broom & Good, 2014). Sjuksköterskorna beskrev att de 

hade ett stort ansvar i samtalen angående hopp, rädsla och döende (Broom, Kirby, 

Good, Wootton, Yates & Hardy, 2015). Lyssna på och uppmuntra patienten var 

väsentligt för att patienten inte skulle känna mer rädsla än nödvändigt. Det var 

betydelsefullt att sjuksköterskan förklarade för patienten att patienten skulle vara 

symtomlindrad och bli omhändertagen när döden inträffar (Broom, Kirby, Good, 
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Wootton et al., 2015). Sjuksköterskorna beskrev att de inte kände sig tillräckligt redo 

eller var för oerfarna för övergångssamtal med patienten (Schmidt Rio-Valle, García 

Caro, Montoya Juarez, Prados Peña, Muñoz Vinuesa, Pappous & Cruz Quintana, 

2009). Sjuksköterskans egen kompetens och erfarenhet sågs som särskilt betydande 

(Broom, Kirby, Good & Lwin, 2015; Broom, Kirby, Good, Wootton et al., 2015). 

I think when you sit down quietly and just explain it to them, they do 

get reassurance that they’re not going to have terrible death: 

someone’s going to look after them. (Broom, Kirby, Good, Wootton et 

al., 2015, s. 302) 

Ärlighet och tydlighet var centralt när vården skulle övergå till palliativ (Dalgaard, 

Thorsell och Delmar, 2010). Inför samtalet om övergången till palliativ vård var det 

viktigt att förbereda patienten, exempelvis förklara för patienten att den sista kurativa 

behandlingen skulle ges och efter det kan inget mer göras för att bota patienten (Koh, 

Kim & Kim, 2016). Gott et al. (2011) beskrev att tydlighet med vad palliativ vård 

innebär var av stor betydelse. Patienten bör göras medveten om att symtomlindring 

inte innebär att bota (Gott et al., 2011). Det var viktigt att sjuksköterskan var ärlig i 

samtalet och talade i rätt termer för att patienten skulle förstå informationen rätt 

(Pontin & Jordan, 2013). Pontin och Jordan (2013) fann att det var skillnad i hur den 

tid som var kvar för patienten att leva uttalades. En sjuksköterska beskrev att om det 

talades om veckor uttalades de aldrig ihop med en siffra, utan hellre några eller flera 

veckor. Det blev annars lätt att patienten började räkna ner den tid som var kvar 

(Pontin & Jordan, 2013). Sjuksköterskan får ej undanhålla information från patienten 

och det är ett stort ansvar (Broom, Kirby, Good, Wootton et al., 2015). Det får inte bli 

några missförstånd (Gott et al., 2011). 

 

Det var viktigt att patientens delaktighet tillgodosågs i samtalen (Koh et al., 2016). 

Koh et al. (2016) beskrev att diskussioner måste göras med patienten angående den 

palliativa vården där patientens önskemål kommer fram. Patienten måste få möjlighet 

att uttrycka sin oro och få förbereda sig inför slutet (Dalgaard et al., 2010). En 

utgångspunkt i samtalet var att ta reda på vad patienten redan visste och ville veta, för 

att därifrån kunna utforma en bra kommunikation (Reinke, Shannon, Engelberg, 

Young & Curtis, 2010).  

 

De informella och intima samtalen sjuksköterskan hade med patienten i övergången 

betonades som mycket betydelsefulla (Broom, Kirby, Good & Lwin, 2015). Dessa 

samtal sågs som ett av sjuksköterskans ansvar och patientens förmåga till acceptans 

främjades (Broom, Kirby, Good & Lwin, 2015; Kirby et al., 2014). Samtalen sågs 

som en grund i processen till att patienten accepterar livets slut och belyste bland 

annat existentiella frågor, dödlighet och döendeprocessen, dödens betydelse för 
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patienten (Broom, Kirby, Good & Lwin, 2015; Kirby et al., 2014) samt familjens stöd 

och praktiska behov (Kirby et al., 2014).  

Schmidt Rio-Valle et al. (2009) beskrev att sjuksköterskorna hade svårigheter att 

kunna tala öppet med patienten när anhöriga eller närstående befann sig i samma rum. 

De anhöriga och närstående kan lätt bli en mur mellan sjuksköterskan och patienten. 

Det gör att sjuksköterskan kan ha svårt att informera patienten då anhöriga eller 

närstående kan ha åsikter om vilken information patienten får (Schmidt Rio-Valle et 

al., 2009).  

Sjuksköterskan var ofta närvarande i mötet med patienten och läkaren (Broom, Kirby, 

Good & Lwin, 2015; Reinke et al., 2010) vilket kan gynna sjuksköterskans 

kommunikation med patienten (Reinke et al., 2010). Patienten kan ofta ha svårt att ta 

in den information som ges av läkaren (Broom, Kirby, Good & Lwin, 2015). 

Sjuksköterskans möjlighet till samtal med patienten efter ett läkarmöte var av stor 

betydelse för att kunna förklara och tydliggöra det som sägs och reda ut eventuella 

missförstånd (Broom, Kirby, Good & Lwin, 2015). Det var ofta vid dessa samtal som 

patienten tog till sig informationen (Broom, Kirby, Good & Lwin, 2015) och fick stöd 

(Kirby et al., 2014; Reinke et al., 2010).  

Tidsbrist beskrevs av Broom, Kirby, Good och Lwin (2015) och Kirby et al. (2014) 

som ett stort hinder för att kunna stödja patienten i övergången. Sjuksköterskor har 

många olika arbetsuppgifter och ansvarar ofta för flera patienter samtidigt. Detta leder 

till mindre tid för samtal med patienterna (Broom, Kirby, Good & Lwin, 2015; Kirby 

et al., 2014). 

Reaktioner 

I den första diskussionen om övergången till palliativ vård uppstod mycket känslor 

hos patienten som påverkade den fortsatta kommunikationen vilket blev en utmaning 

för sjuksköterskorna (Broom, Kirby, Good & Lwin, 2015). Sjuksköterskorna möttes 

ofta av känslor såsom motstånd, förnekande, frustration, panik och förödelse (Broom, 

Kirby, Good & Lwin, 2015; Broom, Kirby, Good, Wootton et al., 2015), känslor 

patienten använde för att hantera chocken. Sjuksköterskorna beskrev att patienter ofta 

kände sig misslyckade (Broom, Kirby, Good & Lwin, 2015) och i många fall 

upplevde patienter rädsla i det faktum att de kommer dö (Broom, Kirby, Good, 

Wootton et al., 2015).  

Well, when they’re initially told their poor prognosis, they’re 

completely devastated, gutted, cant’t believe it, ’why me?’ Denial. All 

of those little processes you have to go through. Oh, God where would 

you start? (Broom, Kirby, Good & Lwin, 2015, s. 6) 
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Det kan vara svårt att förstå betydelsen av begreppet palliativ och det kan ge upphov 

till känslor hos patienten (Broom, Kirby, Good & Lwin, 2015 & Broom, Kirby, Good, 

Wootton et al., 2015). Broom, Kirby, Good och Lwin (2015) och Broom, Kirby, 

Good, Wootton et al. (2015) beskrev att begreppet palliativ kan förknippas med en 

direkt död, att vården har gett upp och att det inte ses som den lindring palliativ vård 

innebär. Frågor från patienter kan komma om det är nu de kommer dö (Broom, Kirby, 

Good, Wootton et al., 2015). Sjuksköterskorna beskrev att de behöver möta patienters 

reaktioner med professionalitet och positivitet men samtidigt vara ärliga. Det är 

viktigt att sjuksköterskan behåller lugnet i samtalet och använder ett lugnt språk 

(Broom, Kirby, Good, Wootton et al., 2015).  

 

Sjuksköterskorna beskrev rädsla och svårigheter i att möta patienters reaktioner i 

övergångssamtalet. Sjuksköterskan kan vara ovetande om hur situationen ska hanteras 

och rådfrågar ofta mer erfarna kollegor om råd (Pontin & Jordan, 2013).  

Initiering av övergång 

Broom, Kirby, Good, Wootton et al. (2015) beskrev att genom palliativ vård kan 

sjuksköterskan främja för en god död. Symtomlindring, lindra lidande och möjliggöra 

för patienten att dö fridfullt och med värdighet är viktiga delar i sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete. Sjuksköterskorna beskrev att de hade en viktig roll för att det ska 

kunna ske (Broom, Kirby, Good, Wootton et al., 2015) och då även i att initiera en 

övergång till palliativ vård (Kirby et al., 2014). Sjuksköterskans arbetsuppgifter 

innebär bland annat att observera och interagera med patienten, sjuksköterskan finns 

alltid närvarande. Detta gör att sjuksköterskan kan se om det finns behov av palliativ 

vård och då bli patientens förespråkare eller medlare mellan patienten och läkaren 

(Broom Kirby, Good, Wootton et al., 2015 & Kirby et al., 2014). Gott et al. (2011) 

beskrev att det är viktigt att sjuksköterskan ifrågasätter vården som ges. 

I actually always go, when I find out a bit about the patient and what 

support they’ve got, I will say to the consultant or whoever ”have you 

mentioned palliative care? This person could probably benefit from it. 

Is it alright if…”-no I just don´t ask if it´s alright actually. (Kirby et 

al., 2014, s. 3) 

Kirby et al. (2014) beskrev betydelsen av att vara aktiv i att initiera en övergång och 

kopplade det till omvårdnadsrollen att främja patientens välbefinnande. När vården 

behövde övergå till palliativ var det sjuksköterskorna i vårdteamet som var mest 

aktiva i att initiera övergången och mest villiga till att göra det (Broom, Kirby, Good 

& Lwin, 2015). Läkaren och patienten kommunicerade inte alltid med varandra och 

initiativet att ändra patientens vård hamnade då hos sjuksköterskan (Broom, Kirby, 

Good & Lwin, 2015). Dalgaard et al. (2010) och Gott et al. (2011) beskrev att i 
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många fall skedde övergången för sent och det påverkade vården som gavs. När 

övergången inte sker i rätt tid kan det vara svårt att tillgodose patientens önskemål för 

en god död (Gott et al., 2011). 

Sjuksköterskan och läkaren som team 

Sjuksköterskorna ansåg det vara läkarens jobb att ge patienten beskedet om övergång 

till palliativ vård (Koh et al., 2016; Schmidt Rio-Valle et al., 2009) och att sedan ett 

vårdteam inriktad på palliativ vård tar över (Koh et al., 2016). Sjuksköterskorna 

beskrev dock att vissa läkare undvek samtalet (Broom, Kirby, Good & Lwin, 2015; 

Broom, Kirby, Good, Wootton et al., 2015). Broom, Kirby, Good och Lwin (2015) 

beskrev att en del läkare inte vet hur en konversation om livets slutskede ska gå till 

och upplevdes som motvilliga och undvikande till att hålla dessa diskussioner. Enligt 

Gott et al. (2011) beskrev sjuksköterskorna svårigheterna hos läkaren att ta ett beslut 

om ändrad vårdriktning. Det var ett beslut som de flesta avhöll sig ifrån (Gott et al., 

2011). Sjuksköterskorna ansåg sig behöva vara patientens förespråkare (Broom, 

Kirby, Good & Lwin, 2015; Broom, Kirby, Good, Wootton et al., 2015) då 

sjuksköterskor och läkare har olika vårdfokus (Broom, Kirby, Good, Wootton et al., 

2015).  

En viktig aspekt för sjuksköterskorna var hur läkaren hade fört samtalet med patienten 

och vilken information som givits. Detta kan antingen förenkla eller försvåra för 

sjuksköterskorna (Broom, Kirby, Good, Wootton et al., 2015; Reinke et al., 2010). 

Gott et al. (2011) fann att patienterna ibland inte fått ställa de frågor som behövdes 

svar på. En utmaning för sjuksköterskorna var när det gavs otillräcklig information av 

läkaren eller när läkaren var otydlig (Broom, Kirby, Good, Wootton et al., 2015; 

Reinke et al., 2010). 

One of our doctors has had a hard time being upfront with the patient 

and telling them what their status is. Then the patient said to me, 

”Well I’m not terminal or anything am I?,” and I am thinking, ”Of 

course you are…you have lung cancer.”It’s a hard thing when the 

doctor hasn’t told the patient what is going on with them. (Reinke et 

al., 2010, s. 6) 

Gott et al. (2011) fann att det var av stor vikt att kommunikationen inom teamet var 

god. Sjuksköterskornas kommunikation med patienten kan förbättras om 

sjuksköterskorna har en kontinuerlig återkoppling med läkaren (Reinke et al., 2010). 

De behövde arbeta som en enad grupp för att underlätta övergången för patienten 

(Broom, Kirby, Good, Wootton et al., 2015; Kirby et al., 2014) även om läkarna 

kunde vara rädda om sitt ego och ha en känsla av misslyckande gentemot patienten 

(Broom, Kirby, Good, Wootton et al., 2015). Brist i kommunikationen mellan 
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sjuksköterskorna och läkarna som märks utåt kunde leda till förlorad tillit hos 

patienten (Reinke et al., 2010).  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Artikelsökningarna gjordes i databaserna PubMed, Cinahl och PsycINFO då dessa 

databaser innehåller forskning inom omvårdnad med vetenskapliga tidskriftsartiklar 

(Forsberg & Wengström, 2013). Endast PubMed och Cinahl gav resultatartiklar. 

PubMed gav åtta stycken och Cinahl gav en stycken. Att det enbart framkom en 

artikel i Cinahl kan bero på att där mest finns forskning inriktad på omvårdnad. Det 

kan även bero på att PubMed är en mycket bredare databas än vad Cinahl är 

(Karlsson, 2012.). Litteraturstudiens syfte var ej inriktat på de specifika 

omvårdnadsåtgärderna i palliativ vård, utan på den prognosrelaterade 

kommunikationen. PsycINFO gav inte några resultat, endast dubbletter. Genom att 

även söka i PsycINFO, trots bristen på resultat, stärker litteraturstudiens trovärdighet . 

För att stärka bekräftelsebarheten utfördes två sorters artikelsökningar, först en 

inledande ostrukturerad sökning för att få en översikt över vilken forskning som fanns 

i det valda området (Friberg, 2006). Sedan utfördes systematiska sökningar för att få 

fram resultatartiklar. Sökningarna gjordes i fritext då syftet ansågs vara ett begränsat 

forskningsområde. Mesh-termer valdes att inte användas på grund av risken att 

eventuellt relevanta artiklar skulle exkluderas. Likadana sökningar med samma 

sökordskombinationer och booleska operatorer gjordes i alla tre databaser då det ökar 

trovärdigheten. Eftersom definitionen av övergången mellan vårdformer kan skilja sig 

mellan olika länder prövades många olika sökord som kunde tänkas svara till syftet 

för att stärka pålitligheten. Sökorden curative, change, shift och conversation, kunde 

relateras till syftet och prövades därför i alla tre databaser. Dock gav det inga 

resultatartiklar.  

Samtliga sökträffars titlar lästes. Få abstrakt lästes i förhållande till antalet titelträffar. 

Detta berodde på att exklusionskriterier fanns med redan i artikelns titel vilket ledde 

till att abstraktet ej lästes. För att få ner antalet sökträffar kunde booleska operatorn 

NOT ha använts, men detta anses inte förändra resultatet eftersom samma 

resultatartiklar hade kommit fram i sökningen. Exklusionskriteriet specifika 

sjukdomar, förutom cancer, valdes då det enligt Svenska palliativregistret (citerad i 

Regionala cancercentrum i samverkan, 2012) är vanligast med cancer i palliativ vård. 

Dock hade det begränsat artikelsökningen att välja cancer som specifikt sökord. 

Först valdes tidsintervallet år 2011-2016 som gav sju resultatartiklar. Det valda 

ämnesområdet är smalt och efter sökningar upplevdes fem år vara begränsat. Därför 
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utökades tidsintervallet till 2007-2016. Utökningen gav ytterligare två resultatartiklar. 

Den äldsta resultatartikeln är från 2009 vilket ändå anses göra forskningen aktuell. 

Det totala antalet resultatartiklar blev nio. Detta kan ses som en svaghet i 

litteraturstudien. Ett större antal resultatartiklar hade kunnat bekräfta och stärka 

resultatet ytterligare. Genom att artikelantalet är fåtaligt visar detta på ett begränsat 

område som det behöver utföras mer forskning inom. Utav de nio resultatartiklarna 

var fyra från Europa, tre från Australien, en från USA och en från Sydkorea. I 

granskningen reflekterades det kring huruvida artikeln från Sydkorea skulle svara till 

syftet och kunna appliceras inom västerländsk vård. I resultatbearbetningen visade det 

sig finnas likheter mellan Sydkorea och de andra ländernas artiklar. Därför sågs det 

inte relevant att exkludera artikeln enbart utifrån var studien gjordes geografiskt. 

Samtliga artiklar granskades enligt bedömningsmall av Carlsson och Eiman (2003) 

individuellt och diskuterades sedan gemensamt för att komma till konsensus. 

Urvalskriterierna var att artiklar av Grad I (>80%) och Grad II (>70%) skulle 

inkluderas i resultatet. Två av artiklarna var på gränsen till Grad II, men då dessa hade 

blivit etiskt godkända och hade ett relevant resultat inkluderades även dessa till 

litteraturstudiens resultat och graderades till Grad II. Dessa två artiklar ligger till stor 

grund för litteraturstudiens resultatdel. Skulle dessa ha exkluderats hade det påverkat 

trovärdigheten. Artiklarna ansågs inte sänka trovärdigheten i litteraturstudien genom 

att inkluderas. Orsaken till lägre poäng på artiklarna i bedömningsmallen av Carlsson 

och Eiman (2003) var att innehållet i abstraktet var bristfälligt och att det saknades 

slutsats. Detta ansågs ej påverka artiklarnas övergripande kvalitet på innehållet. 

Efter artikelgranskningen delades artiklarna upp för att artikelöversikter skulle 

skrivas. En svaghet var att detta gjordes individuellt och sedan inte diskuterades 

gemensamt. En diskussion om artikelöversikterna hade underlättat inför 

resultatarbetet, då det hade gett en bättre överblick. Inför resultatet bearbetades 

artiklarna enskilt. Sedan genomfördes diskussion om det som framkommit för att 

komma till konsensus. Genom tidigare verksamhetsförlagd utbildning uppstod 

intresset för palliativ vård. Patienter som fanns på avdelningen för den 

verksamhetsförlagda utbildningen befann sig redan i palliativ vård vilket gjorde att 

några tidigare erfarenheter angående övergångssamtal inte fanns inför 

litteraturstudien. Förförståelsen i litteraturstudien har skapats genom de ostrukturerade 

artikelsökningarna samt artikelsökningarna till inledning och bakgrund.   
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Resultatdiskussion 

Personcentrerat förhållningssätt 

Personcentrering är ett viktigt förhållningssätt att ha genom hela vårdprocessen 

(Ekman et al., 2011). I detta ingår patientens delaktighet som en viktig komponent 

(Fossum, 2013) vilket även Koh et al. (2016) beskrev. För att det ska bli möjligt är det 

viktigt med tydlighet och ärlighet. Som sjuksköterska underlättar det i 

kommunikationen med patienten att ha kunskap om patientens förförståelse 

(McLennon et al., 2013; Reinke et al., 2010). Detta genom att ta reda på hur mycket 

patienten redan vet och förstår. Goldsteen et al. (2006) visar att det är olika hos 

patienterna hur mycket de vill tala om sitt vårdtillstånd och döendet, något som även 

Broom, Kirby, Good och Lwin (2015) diskuterade. Detta är viktigt att ta hänsyn till i 

de informella och intima samtal vilket Broom, Kirby, Good och Lwin (2015) beskrev 

som en viktig del i övergångsprocessen. Gjerberg, Lillemoen, Førde och Pedersen 

(2015) motsäger sig att detta sker, de förklarar att de flesta konversationer handlar om 

praktiska frågor. Det kan handla om vem som är närmast anhörig eller om trivseln i 

den nuvarande vården. Diskussioner gällande önskemål, existentiella frågor och 

valmöjligheter var ovanligt (Gjerberg et al., 2015). En mening med samtalen är att 

hjälpa patienten leva gott den sista tiden i livet genom att få patienten att acceptera 

diagnosen och hantera frustrationen (Griffiths, Ewing, Wilson, Connolly & Grande, 

2015). Det är av stor vikt att sjuksköterskor ser till hela individen. Samtalen behöver 

inte handla om enbart den medicinska diagnosen och de fysiska aspekterna, utan 

behöver även ledas in på diskussioner angående psykiska funktioner och existentiella 

ämnen. 

Dalgaard et al. (2010) och Gott et al. (2011) beskrev att valet av tidpunkt inför 

övergången ansågs viktigt. En övergång som sker sent i vårdprocessen kan påverka 

kvaliteten på vården (Dalgaard et al., 2010; Gott et al., 2011). Boyd, Merkh, Rutledge 

och Randall (2011) fann det fördelaktigt om den palliativa vården startat tidigare i 

sjukdomsförloppet. Keall et al. (2014) belyser att patienten inte hinner förbereda sig 

om det blir en försenad övergång. Sjuksköterskor beskriver att patienters livskvalitet 

förbättrades när vården övergått till palliativ (McLennon et al., 2013). I den palliativa 

vården bör det inte vara fokus på sjukdomen och det mediciniska, utan sjuksköterskor 

behöver fokusera på att tillgodose existentiella behov och upprätthålla en god 

livskvalité. Därför kan det ofta gynna patienters välbefinnande att i sjukdomsförloppet 

initiera en tidig övergång till palliativ vård.  

Patientens reaktioner utifrån förförståelse och kunskap 

Sjuksköterskor möts av olika reaktioner hos patienterna med obotlig sjukdom (Boyd 

et al., 2011; Broom, Kirby, Good & Lwin, 2015; Broom, Kirby, Good, Wootton et al., 

2015; Goldsteen et al., 2006; Griffiths et al., 2015; Löfmark & Nilstun, 2000). 
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Patienten kan reagera med känslor såsom motstånd, frustration, panik och förnekelse 

(Boyd et al., 2011; Broom, Kirby, Good & Lwin, 2015; Broom, Kirby, Good, 

Wootton et al., 2015; Griffiths et al., 2015). Löfmark och Nilstun (2000) visar 

däremot det motsatta att många patienter accepterade och upplevde ett lugn över 

diagnosen. Detta kan bero på patienternas ålder. Löfmarks och Nilstuns (2000) studie 

baserades på majoriteten äldre patienter. Griffiths et al. (2015) hävdar att yngre 

patienter lider mer känslomässigt än äldre patienter som var mer eftertänksamma. Det 

är viktigt att låta patienten uttrycka sina känslor och att som sjuksköterska acceptera 

att alla patienter hanterar känslorna på olika sätt.  

Det finns okunskap kring palliativ vård hos patienter (Boyd et al., 2011; Broom, 

Kirby, Good & Lwin, 2015; Broom, Kirby, Good, Wootton et al., 2015; MacArtney, 

Broom, Kirby, Good, Wootton, Yates & Adams, 2015). Det kan göra situationen mer 

påfrestande än vad den behöver vara. Boyd et al. (2011) nämner att okunskapen och 

rädslan kan leda till motstånd från patienterna. MacArtney et al. (2015) förklarar att 

patienter kan se palliativ vård som en vårdform där döendeprocessen underlättas 

alternativt skyndas på. Gott et al. (2011) beskrev att det var viktigt med en tydlig och 

ärlig kommunikation med patienten om vad palliativ vård är. Detta för att inga 

missförstånd ska kunna ske som inger falska förhoppningar (Gott et al., 2011). Som 

sjuksköterska är det viktigt att vara tydlig och aktsam med vad som sägs och hur det 

sägs. Att planera före samtalet vad som ska sägas kan gynna dialogen. 

Sjuksköterskor såg sin kompetens och tidigare erfarenheter som väsentligt i 

övergångssamtalen (Broom, Kirby, Good & Lwin, 2015; Broom, Kirby, Good, 

Wootton et al., 2015). Schmidt Rio-Valle et al. (2009) fann dock att sjuksköterskor 

ofta kände sig oerfarna inför samtalen. Detta styrks av Griffiths et al. (2015) som 

menar att sjuksköterskor helt enkelt ibland föredrog att lämna över patienter till mer 

erfarna kollegor. Orsaken till sjuksköterskors oerfarenhet kan bero på bland annat att 

det är svårt att förbereda inför samtalen då det är otillräckligt med träning och 

färdigheter att använda (Griffiths et al., 2015). Boyd et al. (2011) däremot visar att 

sjuksköterskor inte upplever sig obekväma i sådana samtal. Att inneha kompetens och 

erfarenhet inför övergångssamtalen ger sjuksköterskor mer självsäkerhet i arbetet och 

professionen.  

Den öppna kommunikationen med patienten beskrevs av Halldórsdóttir (1996) och 

Schmidt Rio-Valle et al. (2009) som betydelsefullt. Sjuksköterskan behöver ha en 

öppen kommunikation med patienten för att kunna gå rakt på sak med ärlighet 

(Löfmark & Nilstun, 2000). För att skapa en känsla av trygghet och tillit hos patienten 

behöver sjuksköterskan bygga upp relationen genom öppenhet, respektfullhet och 

vara förtroendeingivande (Halldórsdóttir, 1996). Även Goldsteen et al. (2006) belyser 

vikten av den öppna kommunikationen. Goldsteen et al. (2006) betonar att utöver 
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kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten, behöver patienten ha en god 

öppen kommunikation även med sina anhöriga och närstående. Just den öppna 

kommunikationen mellan patienten och sina anhöriga och närstående menar Griffiths 

et al. (2015) kan vara problematisk. Patienten vill skydda anhöriga eller närstående 

från sin döendeprocess (Griffiths et al., 2015). Enligt Schmidt Rio-Valle (2009) kan 

anhöriga och närstående bli en barriär mellan sjuksköterskan och patienten, då de vill 

skydda patienten från information. Det är viktigt att sjuksköterskan är medveten om 

och respekterar de inblandades åsikter och önskemål. Sjuksköterskan bör sträva efter 

öppenhet gentemot alla inblandade parter för att underlätta övergången.    

Teamarbete 

En betydande del i övergången till palliativ vård var kommunikationen i teamet 

(Broom, Kirby, Good, Wootton et al., 2015; Gott et al., 2011; Kirby et al., 2014; 

Reinke et al., 2010). Det var viktigt att sjuksköterskor fick möjlighet att göra sin röst 

hörd för att påverka när övergången ska ske (Broom, Kirby, Good, Wootton et al., 

2015; Gott et al., 2011; Kirby et al., 2014). McLennon et al. (2013) beskriver att 

sjuksköterskan vid tillfälle frågar läkaren om strategin för framtida vård. När 

övergångssamtalet skulle ske ansåg sjuksköterskor att läkare skulle hålla i det (Koh et 

al., 2016 & Schmidt Rio-Valle et al., 2009). Broom, Kirby, Good och Lwin (2015) 

och Broom, Kirby, Good, Wootton et al. (2015) beskrev dock att läkare undvek den 

situationen. Pfeil, Laryionava, Reither-Theil, Hiddemann och Winkler (2015) menar 

att läkare ibland föredrog någon annan ur teamet att hålla i samtalet. Läkare kan ha 

okunskap i hur ett övergångssamtal går till vilket kan göra dem motvilliga till 

diskussion (Broom, Kirby, Good & Lwin, 2015; Boyd et al., 2011; Pfeil et al., 2015). 

För sjuksköterskor är det svårt att hålla i en diskussion när läkare är motvilliga 

(McLennon et al., 2013). En orsak till läkares motvilja beskrevs av Broom, Kirby, 

Good, Wootton et al. (2015) vara den känsla av misslyckande de erfar när patienten 

behöver övergå till palliativ vård, vilket även Boyd et al. (2011) menar. Det är viktigt 

att teamet är överens och har en god kommunikation med varandra för att kunna 

planera patientens vård på bästa sätt.  

Broom, Kirby, Good, Wootton et al. (2015) och Kirby et al. (2014) fann att 

sjuksköterskor ibland fick verka som patientens förespråkare i kommunikationsbristen 

hos läkaren. McLennon et al. (2013) styrker detta och beskriver hur sjuksköterskor 

ger råd till patienten inför mötet med läkaren. Patienten kan få rekommendationer från 

sjuksköterskan om vad som är bra att fråga läkaren om i samtalet (McLennon et al., 

2013). Det kan genom detta undvikas att läkaren förbiser att lämna relevant 

information till patienten. Sjuksköterskor och läkare kan ha olika uppfattningar av vad 

som är relevant information. Griffiths et al. (2015) menar att undanhållen information 

lätt kan leda till missuppfattningar. Sjuksköterskors närvaro i läkarens samtal med 

patienten beskrevs som främjande för sjuksköterskors framtida kommunikation med 
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patienten (Reinke et al., 2010). Sjuksköterskor visste då vilken information patienten 

hade fått och kunde förklara och tydliggöra vid oklarheter (Broom, Kirby, Good & 

Lwin, 2015; McLennon et al., 2013). 

Konklusion 

I övergången till palliativ vård möter sjuksköterskor olika reaktioner hos patienterna. 

Känslor som förnekande, frustration och panik uppstår hos patienterna vilket 

sjuksköterskor behöver kunna bemöta. Då är det viktigt med en god kommunikation. 

Genom detta kan samtal främja acceptans och bidra till en god död. Ärlighet och 

tydlighet är viktiga komponenter genom samtalsprocessen. Detta för att patienterna 

ska kunna ta till sig och tolka informationen rätt. Det ska inte finnas risk för 

missförstånd. Sjuksköterskor känner sig i många fall inte tillräckligt redo eller erfarna 

inför övergångssamtal med patienter. Sjuksköterskor har en viktig roll i samband med 

övergången. Då sjuksköterskan är med patienterna en stor del av vårdtiden, 

observeras förändringar i patienternas tillstånd av sjuksköterskan i större grad än 

läkaren. Sjuksköterskor kan då föra fram om det finns behov av förändrad 

vårdriktning. Det är viktigt att kommunikationen fungerar inom vårdteamet, detta för 

att underlätta för patienten i övergången från kurativ till palliativ vård. 

Implikation 

Många sjuksköterskor beskrev sig som oförberedda och oerfarna i kommunikationen 

med patienter i övergången till palliativ vård. Sjuksköterskor behöver därför få mer 

utbildning inom området för att öka kompetensen i yrkesprofessionen. I insamlingen 

av resultatartiklar till litteraturstudien uppdagades det att lite forskning finns inom 

området för valda inklusionskriterier. Mycket forskning kunde dock finnas inom 

intensivvård. Således behövs det mer forskning för att kunna erbjuda patienterna den 

bästa vården och stödja dem igenom övergångsprocessen. I litteraturstudien gavs 

resultatartiklar från olika delar av världen, dock ingen artikel från Sverige. Då vården 

kan variera beroende på var den tillhandahålls hade det gynnat den svenska vården att 

genomföra forskning inom området i Sverige. 
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Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord Cinahl PubMed PsycINFO 

Sjuksköterska Nurs* Nurs* Nurs* 

Palliativ Palliat* Palliat* Palliat* 

Livets slut End-of-life End-of-life End-of-life 

Kommunikation Communication Communication Communication 

Övergång Transition Transition Transition 

Patient Patient Patient Patient 

Initiera Initia* Initia* Initia* 

Prognos Prognos* Prognos* Prognos* 

Sanningens ögonblick Truth disclosure Truth disclosure Truth disclosure 

Samtal Conversation Conversation Conversation 

Erfarenhet Experience* Experience* Experience* 
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 Tabell 2: Sökhistorik 

*Funna i tidigare sökningar 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

160229 PubMed 

Sökord: nurs* AND 

communication AND transition 

AND  patient AND (palliat* OR 

end-of-life) (fritext) 

Limits: 2011-2016, English 

language 29 8 4 3 

160304 PubMed 

Sökord: nurs* AND prognos* 

AND communication AND 

(palliat* OR end of life) 

Limits: 2011-2016, English 

language 96 11 (3)* 2 1 

160308 PubMed 

Sökord: nurs* AND truth 

disclosure AND (palliat* OR end-

of-life)  

Limits: 2011-2016, English 

language 22 2 (1)* 1  1 

160309 PubMed 

Sökord: nurs* AND prognos* 

AND communication* AND 

(palliat* OR end of life) 

Limits: 2007-2010, English 

language 36 3 2  2 

160315 CINAHL 

Sökord: nurs* AND transition 

AND (palliat* OR end of life) 

Limits: 2007-2016, English 

language 145 18 (2)* 2 1  

160408 PubMed 

Sökord: nurs* AND initia* AND 

palliat*  AND experience* (fritext) 

Limits: 2011-2016, English 

language 112 11 2 1 
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Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens Broom A, Kirby E, Good P, Lwin Z. (2015) Nursing futility, managing medicine: Nurses' 

perspectives on the transition from life-prolonging to palliative care. Health (London, England) 

1997, 1363-4593, doi:10.1177/1363459315595845 

Land  

Databas 

Australien 

PubMed 

Syfte Belysa sjuksköterskors erfarenheter av att vårda och stödja patienter i övergången från 

livsförlängande till palliativ vård. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod. 

Empirisk grounded theory 

Urval 20 sjuksköterskor från två sjukhus i samma stad i Australien vilka alla var inblandade i stödet för 

patienter i övergången från kurativ till palliativ vård. 

Datainsamling Representanter för sjukhusen delade ut blanketter till sjuksköterskorna med förfrågan om 

deltagande i studien. Bandinspelade intervjuer utfördes som pågick mellan 30-60 minuter. 

Intervjuerna utfördes inom en 6-månadersperiod 2014. 

Dataanalys Analysen baserades på en empirisk grounded theory enligt Charmaz (1990). 

De inspelade intervjuerna transkriberades. Fem olika teman identifierades efter att forskargruppen 

diskuterat idéer, skrivit anteckningar och gjort tematisk analys. Efter att ha identifierat de olika 

temana gick forskargruppen igenom intervjuerna igen för att kunna hitta fler relevanta 

kommentarer. Genom processen strävades det efter att behålla rikedomen i respondenternas 

upplevelser. 

Bortfall Ej redovisat. 

Slutsats Samtalen kring meningslöshet och hantering av patientens motstånd, hur skuld och individens 

personliga historia formade samtalet, vikten av icke-verbal och en ledig kommunikation, 

effekterna av de förväntningar som kom från organisationen samt lärprocessen för att lära sig 

kommunicera effektivt blev till teman. Samtalen kring övergången är viktiga, men kan också bli 

problematiska. Det var en fördel om sjuksköterskorna kunde repetera för patienten vad läkaren 

hade sagt, och då krävdes ofta att en relation byggts upp även om det bara var under en kortare tid. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II 
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Artikel 2 

 

 

Referens Broom, A., Kirby, E., Good, P., Wootton, J., Yates, P., & Hardy, J. (2015). Negotiating futility, 

managing emotions: Nursing the transition to palliative care. Qualitative Health Research, 25(3), 

299-309. doi:10.1177/1049732314553123 

Land  

Databas 

Australien 

PubMed 

Syfte Låta sjuksköterskor redogöra för sina upplevelser av att vårda patienter i övergången från kurativ 

till palliativ vård. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ studie. 

Empirisk grounded theory 

Urval 20 sjuksköterskor på två olika sjukhus i Brisbane, Australien. Inklusionskriterier var att 

sjuksköterskorna regelbundet fick vara ett stöd för patienter som gick från kurativ till palliativ 

vård.  

Datainsamling Representanter på två sjukhus i Brisbane delade ut information om deltagande i studien till 

sjuksköterskorna. 30 sjuksköterskor blev tillfrågade om deltagande i studien varav 20 st kunde 

närvara. Bortfallet berodde på hur schemat såg ut. De semistrukturerade intervjuerna varade i 30-

60 minuter och de spelades in på band. (Intervjuerna pågick tills inga fler ämnen fanns att prata 

om.) 

Dataanalys I studien ville forskargruppen djupgående undersöka respondenternas subjektiva och komplexa 

upplevelser, en detaljerad förståelse ville åstadkommas. Analysen baserades på Charmaz’s (1990) 

empiriska grundteori. De bandinspelade intervjuerna transkriberades. Forskargruppen utförde en 

inledande tematisk analys och när de identifierat ett tema granskades intervjuerna igen för att hitta 

fler relaterade kommentarer och på så vis komplettera temana. Forskargruppen strävade efter att 

genom hela studien bibehålla rikedomen i respondenternas upplevelser. 

Bortfall 20 av 30 tillfrågade sjuksköterskor deltog. Bortfallet berodde på krock i schemat. 

Slutsats Intervjuerna fokuserade på sjuksköterskornas upplevelser att handha patienters övergång från 

potentiell livsförlängning till palliativ vård. Teman som identifierades; syftet med att vårda vid 

övergången till palliativ vård; tala med patienter om palliativ vård och döende; familjeliv, palliativ 

vård och omvårdnadsarbete; känslomässiga redskap för omvårdnad; läkare-patientkommunikation 

och interna känslor i omvårdnaden. Dialogen tenderade att riktas in på att hantera hotande känslor 

av meningslöshet, ge maximal tröst och minimera ett känslomässigt och fysiskt lidande. 

Forskargruppen fokuserade sjuksköterskornas svar till hur de såg på värdet i vården de utförde. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II 



BILAGA C  

 

 

Artikel 3 

 

 

 

 

 

Referens Dalgaard, K. M., Thorsell, G., & Delmar, C. (2010). Identifying transitions in terminal illness 

trajectories: A critical factor in hospital-based palliative care. International Journal of Palliative 

Nursing, 16(2), 87-92. doi:10.12968/ijpn.2010.16.2.46754 

Land  

Databas 

Danmark 

Cinahl 

Syfte Beskriva betydelsen av identifiering och tydlig kommunikation om olika faser i en obotlig 

sjukdom på sjukhus. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

- 

Urval Fyra fokusgrupper; en grupp med fyra sjuksköterskor på avdelning och tre sjuksköterskor i 

öppenvården, en grupp med tre sjuksköterskor på avdelning och tre sjuksköterskor i öppenvården 

samt en grupp med tre läkare, tre sjuksköterskor på avdelning och tre sjuksköterskor i 

öppenvården. Sammanlagt 19 sjuksköterskor intervjuades.  

Datainsamling Utöver fokusgrupperna lades 157 timmar på att observera deltagarna i deras olika arbetsuppgifter 

då forskargruppen ville se de spontana reaktionerna från vårdpersonalen i de situationer de 

hamnade i. Det gjordes noteringar med reflektioner på upplevelser, idéer, misstag, funderingar, 

tuffa tillfällen och övriga problem som framkom under arbetets gång. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades ord för ord. Studien pågick under 3 månader. 

Dataanalys Datainsamlingen analyserades i tre steg: öppen kodning, axial kodning och selektiv kodning.  

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats Två huvudteman kom fram i resultatet: ”1) Identifiera målgruppen för palliativ vård och 2) Varför 

bör det göras en tydlig övergång till palliativ vård?”  med underteman som syftar till övergångarna 

från kurativ vård till palliativ vård och från tidig palliativ fas till sen palliativ fas. De olika faserna 

i en obotlig sjukdoms skeende är baserade på olika strategier av vård och behandlingar. Det är 

viktigt att övergången mellan kurativ vård och palliativ vård har identifierats och vårdpersonal är 

tydliga när patienter och närstående ska meddelas. Kvaliteten på den palliativa vården kan 

förbättras beroende på dessa insatser i kritiska lägen. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II 



BILAGA C  

 

 

Artikel 4 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Gott, M., Ingleton, C., Bennett, M. I., & Gardiner, C. (2011). Transitions to palliative care in acute 

hospitals in England: Qualitative study. BMJ (Clinical Research Ed.), 342, d1773. 

Land  

Databas 

Storbritannien 

PubMed 

Syfte Undersöka vårdpersonals uppfattningar av hur övergångar till palliativ vård sköttes.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ studie. 

Fenomenologisk design  

Urval Av 58 stycken deltagare i fokusgrupperna var 34 stycken sjuksköterskor. Resten var läkare eller 

övrig vårdpersonal. Deltagarna arbetade inom både primär-och slutenvård. 

Datainsamling Åtta fokusgrupper och fyra enskilda intervjuer. De enskilda intervjuerna berodde på att dessa 

deltagare ej kunde närvara vid fokusgrupperna. Genom att hålla till i två olika städer kunde 

forskargruppen maximera den socialdemografiska mångfalden.  

Dataanalys Med deltagarnas samtycke ljudinspelades intervjuerna samt transkriberades ord för ord. Tre 

forskare läste transkriberingen individuellt och noterade för att få fram olika teman. Detta 

diskuterades sedan i forskargruppen för att komma till konsensus. Varje forskare tog uppgiften att 

finna underteman. Ett dataanalysprogram togs då till hjälp. Underteman identifierades och sattes i 

relation till relevant litteratur. Citat från deltagarna togs ut för att styrka temana.   

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Vårdpersonal inom slutenvård vittnade om att samtal med patienter angående att gå över i palliativ 

vård ej var vanligt. Samtal om prognoser var inte heller vanligt. Patienter blev ofta utskrivna med 

felaktig information, och med ett falskt hopp om att kunna botas. Några huvudkomponenter som 

stod i vägen för att kunna säkerställa en mjuk övergång till palliativ vård var de hierarkier som 

kunde begränsa sjuksköterskors delaktighet i vårdbeslut och leda till dålig kommunikation i 

teamet.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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Referens Kirby, E., Broom, A., & Good, P. (2014). The role and significance of nurses in managing 

transitions to palliative care: A qualitative study. BMJ Open, 4(9), doi:10.1136/bmjopen-2014-

006026 

Land  

Databas 

Australien 

PubMed 

Syfte Att utforska sjuksköterskors, stationerade på sjukhus, redogörelser för övergången till palliativ 

vård och den tänkbara roll de kan ha för att främja att den övergången blir så effektiv som möjligt. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod. 

Innehållsanalys 

Urval 20 sjuksköterskor, varav 18 kvinnor och två män. Sjuksköterskornas erfarenheter varierade från 

nyutbildade till äldre samordnare och avdelningschefer. 

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer som varade 30-60 minuter och ljudinspelades digitalt. Intervjuarna 

sammanfattade intervjun kontinuerligt och kontrollerade sin uppfattning av deltagarnas 

erfarenheter och upplevelser. 

Dataanalys Inspelningen transkriberades fullständigt och ordagrant. Kodning skedde först individuellt av 

författarna, sedan gicks det igenom av teamet tillsammans. Programmet NVivo 9 användes för 

temaanalsysen. Flera steg gicks igenom för att genomföra analysen: texten granskades av alla 

författare, sedan identifierades huvudteman och ämnen, de teman som kom fram översattes i text, 

rubriker och underrubriker användes samt kartläggning och tolkning lades ut och förklarades. 

Bortfall 20 av 30 tillfrågade deltog i studien. 

Slutsats Fyra teman framkom av studiens resultat: sjuksköterskors roll i övergången till palliativ vård, 

effektivisera övergången och vara stöd genom kommunikation med patienter och familj, 

utmaningarna i att hantera omvårdnadsarbetet och stödet till patienterna samt sjuksköterskornas 

egna känslomässiga relation till att hantera övergången. Fokus i övergången till palliativ vård bör 

inte vara på det medicinska utan team-baseras och patient-centreras. För en läglig övergång 

behöver hela patienten stå i centrum. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

 

 

 

Artikel 6 

 

Referens Koh, S. J., Kim, S., & Kim, J. (2016). Communication for end-of-life care planning among korean 

patients with terminal cancer: A context-oriented model. Palliative & Supportive Care, 14(1), 69-

76. doi:10.1017/S1478951515000590 

Land  

Databas 

Sydkorea 

PubMed 

Syfte Utforska de sammanhang i livets slut som vårdpersonal kan stöta på, såsom att lämna dåliga 

besked och ge relevant information om fortsatt vård, samt att utveckla en kommunikationsmodel 

att använda i sjukhusmiljö i Korea där modellen fokuserar på beslutsfattandet vid livets slut. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod. 

Innehållsanalys. 

Urval Åtta läkare och fem sjuksköterskor som alla varit delaktiga i beslutet om att ändra vårdinriktning 

till vård i livets slutskede. Inklusionskriterier var minst fem års omvårdnadsarbete med patienter 

diagnostiserade med obotlig cancer och frivilligt deltagande i konversationen om vård i livets 

slutskede. De inbjudna till studien arbetade på olika platser i Sydkorea för att undvika majoritet av 

ett område. 

Datainsamling Två fokusgrupper med läkare i ena och sjuksköterskor i den andra. Intervjuerna varade i ungefär 

tre timmar, inklusive 20 minuter paus. Till hjälp för intervjuerna användes en innehållsguide, 

skapad av författarna. En extra undersökning efterfrågades via mail efter intervjuerna med frågor 

som vem och när, detta för att klargöra eller utveckla de svar som kom fram under intervjuerna. 

Dataanalys Intervjuerna ljudinspelades och transkriberades ordagrant av en forskarassistent. Transkriptionen 

granskades individuellt av de två författare som utförde intervjuerna och sedan tillsammans för 

överensstämmelse. Transkriptionen jämfördes med anteckningar från intervjutillfället. 

Identifiering av teman och kodning utfördes individuellt av författarna och diskuterades sedan 

gemensamt för att uppnå konsensus. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Val av tidpunkt, vem som är ansvarig att ge besked, tillfället då dåliga besked ges, innehållet i 

informationen som ska ges och strategier för genomförandet var teman som framkom. Studien 

visar att kommunikation och planering är viktigt genom hela processen i den palliativa vården, 

och genom detta kan kvalitén inom vården i livets slutskede öka.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

 

 

 

Artikel 7 

 

Referens Pontin, D., & Jordan, N. (2013). Issues in prognostication for hospital specialist palliative care 

doctors and nurses: A qualitative inquiry. Palliative Medicine, 27(2), 165-171. 

doi:10.1177/0269216311432898 

Land  

Databas 

Storbritannien  

PubMed 

Syfte Undersöka hur sjukvårdspersonal inriktad på palliativ vård upplever att ge prognosbud. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod. 

Empirisk design. 

Urval Tre olika palliativa team som innehöll både sjuksköterskor och läkare. Inklusionskriterier var att 

de skulle arbeta i palliativa team med kunskap om att ge prognosbud. Antal medverkande i studien 

var 16 stycken varav 9 stycken sjuksköterskor vilka alla arbetade med maligna-eller icke maligna 

sjukdomar. 

Datainsamling Ändamålsenlig stickprovsundersökning utfördes för att samla nyckelrepresentanter och de bjöds in 

via brev. Intervjuerna i fokusgrupper pågick mellan 68-74 minuter i maj 2009. Studiens syfte och 

format gjordes klart för deltagarna innan samt försäkran om sekretess, och ett underskrivet 

samtycke om ljudinspelning erhölls från deltagarna. Fokusgrupperna innehöll maximalt 8 

deltagare. 

Dataanalys Fokusgrupperna spelades in för att kunna underlätta en noggrann datainsamling och kunna göra en 

ordagrann analys. Även anteckningar noterades för att fånga upp interaktioner inom gruppen som 

ej var verbala. Ljudinspelningarna transkriberades helt efter varje intervju. En samling teman och 

underteman identifierades för att styrka lämpligheten för ändamålet. 

Bortfall Ej redovisat. 

Slutsats Två huvudteman identifierades; svårigheter med att lämna prognosbesked och fördelar med att 

lämna prognosbesked. Detta skalades ner i elva underteman; Svårigheter: ej malign sjukdom, 

osäker kommunikation, definitivt prognossökande, förtroende för prognosen, hantering av 

reaktioner på prognosen, att uppskatta prognosen och felaktig prognos. Fördelar: patienter blir 

informerade om prioriteringsbeslut i behov och omsorg, prioritera familjära åtaganden, se över 

tillgång till finansiering och planering av vård. Studien markerar på brist i praktiken att stödja och 

identifiera det komplexa och känslomässiga arbetet.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II 



BILAGA C  
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Referens Reinke, L. F., Shannon, S. E., Engelberg, R. A., Young, J. P., & Curtis, J. R. (2010). Supporting 

hope and prognostic information: Nurses' perspectives on their role when patients have life-

limiting prognoses. Journal of Pain and Symptom Management, 39(6), 982-992. 

doi:10.1016/j.jpainsymman.2009.11.315 

Land  

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Att beskriva patienters behov av hopp och information om deras sjukdom ur ett 

sjuksköterskeperspektiv samt redogöra för vilka åtgärder som kan förbättra kommunikationen med 

patienter och deras familjer angående palliativ vård. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod. 

Begränsad tillämning av grounded theory. 

Urval 22 sjuksköterskor som varit delaktiga i patienters vård, där patienterna ingick i en större studie. 

Sjuksköterskorna arbetade med patienterna diagnostiserade med antingen kronisk obstruktiv 

lungsjukdom (KOL) eller cancer. 

Datainsamling Två erfarna intervjuare genomförde enskilda semi-strukturerade intervjuer som varade 50-70 

minuter och de ljudinspelades. Intervjuerna skedde mellan januari 2003 och december 2006. 

Frågor som togs upp gällde deltagarnas kommunikation med den tidigare studiens patienter samt 

kommunikation i allmänhet med patienter i livets slutskede. För kontroll av kvalitet observerade 

studiens författare regelbundet intervjuerna. 

Dataanalys Intervjuerna transkriberades ordagrant. Förste författaren analyserade och kodade intervjuerna. 

Kategorier och sub-kategorier identifierades och i dessa angavs specifika kännetecken. 

Kategorierna relaterades till större teman som i sin tur anknöts till varandra. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Tre teman identifierades: stödja patienters hopp genom individanpassat synsätt, se till livskvalitén 

och skapa en förtroendefull relation, att ge information om patientens prognos samt samspelet med 

läkare angående att ge den informationen. Studien beskriver beteenden och handlingssätt både i 

samspel med läkare och utan gällande prognosbesked. Genom denna kunskap kan åtgärder kring 

kommunikation, från och tillsammans med olika professioner, i livets slutskede utvecklas. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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Artikel 9 

 

 

 

 

Referens Schmidt Rio-Valle, J., García Caro, M. P., Montoya Juarez, R., Prados Peña, D., Muñoz Vinuesa, 

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

part of being a health care professional. Journal of Palliative Care, 25(3), 191-196.  

Land  

Databas 

Spanien 

PubMed 

Syfte Identifiera de svårigheter och hinder som vårdpersonal står inför i samtalen om dåliga nyheter till 

patienter i livets slut och till deras familjer samt undersöka mångfalden, personliga lägen och 

professionella attityder baserade på vårdpersonalens individ, specialisering, arbetsplats och 

upplevelser med patienter. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ studie. 

Fenomenologisk studie baserad på grounded theory.  

Urval 42 intervjuer som används i studien gjordes med läkare och sjuksköterskor i åldern 23-53 år på 

olika arbetsplatser och som arbetar med patienter i palliativ vård. 

Datainsamling Intervjuerna spelades in och transkriberades med deltagarnas samförstånd och de pågick mellan 

40-90 minuter. Ett andra möte med deltagarna utfördes för att verifiera det som sagts i tidigare 

intervjuer och för att diskutera vissa delar med fördjupning. 

Dataanalys För att göra analysen togs ett datorprogram till hjälp. Kodning för att få fram teman användes. 

Bortfall 42 av 50 intervjuer användes i studien. Detta berodde på att vissa intervjuer ej blev helt 

färdigställda eller att deltagarna önskade att deras intervju uteslöts. 

Slutsats Resultatet visar att vårdpersonal ej känner sig bekväma med att ge dåliga nyheter till patienter och 

dess närstående. Vårdpersonal kan också få för sig att patienter ej ställer frågor då de tror att 

patienter redan vet vad som sker. Vårdpersonalens attityder kan ha att göra med deras känsla av att 

visa respekt och engagemang för patienters autonomi. Det kan leda till en tystnad som gör det 

omöjligt att utföra kommunikationen som behövs; patienten frågar ingenting, vårdpersonal vill 

inte vara för påflugna och patientens närstående vill inte prata om patientens sjukdom vilket gör 

att de har en önskan om att vårdpersonalen gör likandant. En sådan situation kan göra mer skada 

än nytta för patienten och dess anhöriga vilket leder till lidande, låg tillfredsställelse och känslor 

av hopplöshet och skuld. Vårdpersonal behöver finnas där för att vara ett gott stöd och behöver 

därför skaffa sig kompetens och hjälpmedel för att underlätta samtalen. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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