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Sammanfattning   

 
Den verbala och icke verbala kommunikationen är viktiga delar i allt vårdande och 

sjuksköterskan har ett ansvar för att en god relation skall etableras och upprätthållas. 

I dagens hälso- och sjukvård är det en strävan att allt ska vara effektivt och det kan 

medföra att vårdtiden blir kort och att det kan vara svårt att etablera en god vårdrelation. 

I mötet med svårt sjuka patienter i livets slutskede har sjuksköterskan ett ansvar att 

kommunikationen ska fungera, men ibland kan detta vara problematiskt. Syftet med 

denna uppsats är att belysa sjuksköterskans upplevelse av kommunikationen i mötet 

med den svårt sjuka patienten i livets slutskede. 

Uppsatsen är en litteraturstudie, där kvalitativa studier har analyserats enligt Evans och i 

resultatet framkommer tre teman, det första är personlig påverkan och det andra är 

samarbete och det tredje temat är resurs. Diskussionen förs om sjuksköterskans viktiga 

roll att kommunicera och förmedla budskap, och vilka problem som kan uppstå i mötet 

med den svårt sjuka patienten i livets slutskede. Praktiska implikationer presenteras.  
 

Nyckelord: kommunikation, vårdrelation, palliativ vård, upplevelser, 

sjuksköterskeperspektiv.  
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Ord 

 

Ett ord som en människa fäster sig vid. 

Kan verka i oberäknelig tid. 

Det kan framkalla glädje till livets slut. 

Det kan väcka obehag livet ut. 

Ja, det påverkar livet på jorden. 

Så slarva inte med orden. 

Henriksson (1996).
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INLEDNING  

Sjuksköterskor möter dagligen patienter i sitt arbete och kommunikation uppstår. Det är 

oftast lätt men på en akutvårdsavdelning där vårdtiden är mellan 3-5 dygn möter vi 

ibland svårt sjuka patienter i livets slutskede. Sjuksköterskan kan uppleva det som 

frustrerande på grund av att det oftast blir ett snabbt möte. Kommunikationen med svårt 

sjuka patienter i livets slutskede kan upplevas mer komplicerat än i situation där 

patienten är svårt sjuk men med en behandlingsbar sjukdom. Vårt intresse för 

kommunikation framkom efter möte med en svårt sjuk patient i livets slutskede. Nedan 

kommer en beskrivning av mötet. 

En svårt sjuk patient kommer till vårdavdelningen från ett närliggande sjukhus. Vid 

överrapporteringen framkommer det inte att patienten är svårt sjuk i livets slutskede. 

Det medför att patienten får akut vård istället för lindrande vård. Sjuksköterskan 

upplever detta mycket komplext att kommunicera med patienten på grund av att 

patienten inte kan förmedla sig verbalt utan endast genom nickningar. Därför är det av 

stort intresse att belysa hur andra sjuksköterskor upplever kommunikationen med svårt 

sjuka patienter i livets slutskede, samt undersöka vilka faktorer som kan påverka 

kommunikationen. Med denna studie önskar författarna öka kunskapen om 

kommunikation med svårt sjuka patienter. 

 

BAKGRUND 

Kommunikation 
 

Kommunikation kommer från latinet communicare vilket betyder att göra gemensam, 

meddela, stå i förbindelse med (Fridegren & Lyckander, 2009). Kommunikation är en 

grundläggande social aktivitet, under kommunikationen visar människor olika saker 

dels tankar om omvärlden, men också olika känslor och attityder. Människor förmedlar 

både vad någon säger/gör och hur detta sägs/sker, detta påverkar den sociala relationen 

mellan de kommunicerande. Det finns två olika perspektiv på kommunikation, dessa 

beskrivs med hjälp av två övergripande modeller. Enligt den ena 

modellen/överföringsmodell transporteras utskott från sändare till en mottagare. Den 

andra modellen är en dialogisk modell. Den innebär att kommunikation betraktas utifrån 

att det skapas en gemensam mening och förståelse när människor kommunicerar. Enkelt 

uttryckt handlar all kommunikation om att det sker ett utbyte av olika signaler (Eide & 

Eide, 2009). 

 

Verbal och icke verbal kommunikation i omvårdnaden 
 

Verbal och icke verbal kommunikation är en viktig del i omvårdnaden. Hur 

kommunikationen upplevs och vilket gensvar det blir beror på många faktorer, ett 

exempel är att sjuksköterskan och patienten talar samma språk. För patientens självbild 

och identitet är förmågan att använda det verbala språket av stor betydelse. När 

språkbarriären hämmar förmågan att kommunicera verbalt med andra människor kan 

ens självbild bli hotad. Det kan medföra att patienten klarar av stress och förändringar i 
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miljön sämre och risken för social isolering ökar. Kommunikations problem begränsar 

patientens möjligheter att förmedla egna tankar och känslor (Jahren Kristoffersen, 

2002). Att vara vänlig, öppen och ha ögonkontakt i den icke-verbala kommunikationen 

innebär att det skapas en direkt kontakt med patienten. Det leder till grund för 

förtroende eller misstroende, den kan också undergräva eller förstärka det verbala 

leendet. Det är speciellt när det gäller ansiktsuttryck, det kan förmedla välvilja, sympati 

och intresse. Att le för mycket kan lätt uppfattas tillgjort och opersonligt, att inte bli 

tagen riktigt på allvar. Ett naturligt ansiktsuttryck förmedlar vänlighet och positiv 

inställning. Att bli sedd och speglad är ett grundläggande och mänskligt behov. ”Att bli 

förbisedd” eller ” att bli bortsedd från”, är det kanske mest sårande att bli utsatt för i en 

gemenskap med andra. Att bli sedd blir avgörande för självkänslan (Eide & Eide, 2009).  

Enligt kommunikationsforskaren Goodwin (1981) är blicken särskilt betydelsefull i all 

mänsklig kommunikation och talet kommer efteråt. Blicken signalerar när någon har 

uppmärksammat den andre och är beredd att börja kommunicera. Patienten kan lätt 

känna sig förbisedd om inte blicken riktas mot personen vid samtal. Blicken säger något 

om vem patienten är och uttrycker både något om en relation och om personliga 

kvaliteter och är en av de viktigaste icke verbala kanalerna. Eide och Eide (2009) menar 

”att se någon i ögonen” är ett uttryck och det sätts gärna i samband med ärlighet och 

mod. Att se någon med ”hundögon” signaleras underkastelse och ”falkögon” vaksamhet 

och ett behov av kontroll och styrning. Ett ordspråk säger att ”ögonen är själens spegel” 

och med blicken uttrycks hållningar och uppmärksamhet, samt att blicken kan väcka 

känslor och reaktioner. Beröring kan föra sjuksköterskan och patienten närmre varandra 

på kort tid, när förmågan till kommunikation är reducerad till exempel hos äldre med 

nedsatt funktion, demens eller förvirringstillstånd. Det blir mer naturligt att vidröra 

patienten under samtal och mycket tyder på att beröring är viktigare hos patienter där 

den verbala kommunikationen är nedsatt. Dock gäller det att inte tränga sig på och att 

vara uppmärksam på den andres reaktioner. 

 

Kommunikation i vårdrelation 
 

Sjuksköterskan har ett ansvar för att en vårdrelation skall etableras och upprätthållas. 

Dock är det viktigt att komma ihåg att sjuksköterskan på grund av sitt yrke och kunskap 

hamnar i maktposition. Sjuksköterskan bör därför vara uppmärksam att relationen 

utformas på ett sätt att det blir en kraftkälla och inte ett hot mot patienten. Det är av stor 

vikt att bemöta patienten på ett sätt så att inte personens värdighet kränks. En vård- 

relation mellan två människor bygger på att det finns en fungerande mellanmänsklig 

relation. Då vårdrelationen fungerar kan vårdaren vara en trygg bas och patienten får 

möjlighet att lära känna sig själv och sina egna känslor. Att vara öppen för en annans 

persons unikhet innebär att möta den andre så förutsättningslöst det går. I en 

vårdrelation mellan sjuksköterska och patienten behöver vårdaren visa stor öppenhet 

och reflektera över det som händer i relationen och i vårdsituationen, samt även 

reflektera över den egna förförståelsen (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & 

Fagerberg, 2003; Wiklund, 2003).  

Kommunikationsprocessen är komplicerad och ömsesidig därför är det mycket viktigt 

att sjuksköterskan förstår vad patienten förmedlar både verbalt och icke verbalt. Att 

utrycka sig kritiskt eller visa med en skeptisk blick och ett höjt ögonbryn är varken till 

någon hjälp eller rättvisa. En fungerande vårdrelation är därför en förutsättning för en 

fungerande vårdprocess. Om inte relation uppstår blir vårdandet endast olika 
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arbetsuppgifter att utföra för sjuksköterskan. Den vårdande relationen präglas av det 

förhållande som sjuksköterskan och patienten har till varandra. Stöttande och 

bekräftande kommunikation är att möta den andre där den andre är och att respektera 

den andre fullt ut (Eide & Eide, 2009). Botti, Endacott, Cairns, Lewis och Kenny (2006) 

menar att en god vårdrelation bygger på att sjuksköterskan vinner patientens förtroende 

samt att kontinuitet är viktig i vården men enligt författarna till artikeln är det 

framförallt viktig i den palliativa vården för att kunna skapa en god vårdrelation. I 

artikeln av Johnston och Smith (2006) beskrivs det att både sjuksköterskor och patienter 

upplever att mötet har störst betydelse. Det framkom också att utan god kommunikation 

och en bra sjuksköterske-patient relation i den palliativa vården uteblev den 

betydelsefulla goda omvårdnaden. 

 

Omvårdnadsteoretikern Travelbee (1971) menar att kommunikationen är en dynamisk 

process och ett användbart instrument i en omvårdnadsituation. Travelbee uppfattar att 

kommunikationen är en central del i omvårdnadsprocessen och denna delar hon in i fem 

stadier. Dessa stadier bygger på att sjuksköterskan har utvecklat en rad specifika 

förmågor och färdigheter bland annat att ha förmåga att observera, tolka, besluta, 

handla och göra en bedömning av handlingen. Dessa färdigheter kan ta lång tid att lära 

sig och är en livslång process. Hon hävdar att människan alltid kan komma längre på 

det här området. I Travelbees perspektiv är kommunikation först och främst ett medel 

till att etablera människa till människa förhållande. Kommunikation är ett medel till att 

bli bekant med patienten. För att förstå och möta patientens behov och hjälpa honom 

eller henne att bemästra sjukdom, lidande, och ensamhet. Sjuksköterskans uppgift kan 

enligt Travelbee kort sammanfattas i följande punkter att erkänna patienten som en unik 

och oersättlig individ, att utveckla människa till människa förhållandet mot patienten. 

Det för att möta ett behov hos patienten, anhöriga eller andra inblandande och därmed 

uppfylla syftet med omvårdnaden. 

 

Kommunikationen med den svårt sjuka patienten i livets slutskede 
 

Att kommunicera med den svårt sjuka patienten är en viktig del i sjuksköterskans 

arbete. Kommunikationen med den svårt sjuka patienten börjar redan före samtalet. Den 

svårt sjuka patienten ser sjuksköterskans kroppshållning, minspel, gester och blick och 

patienten bildar sig en egen uppfattning av sjuksköterskan. Där av är det viktigt att 

sjuksköterskan är medveten om sin icke verbala kommunikation och sitt beteende. Den 

svårt sjuka patienten har inte alltid möjlighet att samtala, på grund av trötthet eller andra 

fysiska symtom. Sjuksköterskans uppgift är att kompensera patientens hjälplöshet, 

lindra smärta och obehag på det sätt patienten själv önskat. Den sjuka patienten kan 

behöva stöd och närhet. Sjuksköterskan kan uppleva en svårighet i att patienten inte 

förmedlar sig verbalt och det kan upplevas att den sjuka patienten drar sig undan. Att 

sätta sig in i den svårt sjuka patientens livssituation är grundläggande för att 

sjuksköterskan ska kunna ge omsorg och respektera patientens lika värde (Jahren 

Kristoffersen & Nortvedt, 2005). Att kommunicera med den svårt sjuka innebär inte 

bara ord utan att till exempel lyssna på musik tillsammans, titta på bilder eller att beröra 

patienten (Fridegren & Lyckander, 2009; Jahren Kristoffersen & Nortvedt, 2005). I en 

artikel av Liu, Mok och Wong (2006) framkommer det att patienterna uttryckte att de 

uppskattade och valde sjuksköterskor utifrån att de visade förståelse för de lidande och 

uttryck för omsorg. Med omsorg menar patienterna att sjuksköterskan pratar med en 
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mjuk stämma samt förmedlar den icke-verbala kommunikationen exempelvis ett leende. 

Det leder till att kommunikationsprocessen mellan sjuksköterska och patient blir 

optimal. 

Oberoende av sjukdom skall alla patienter och anhöriga känna sig trygga och väl 

omhändertagna. En förutsättning för mötet med patienten är att sjuksköterskan är 

närvarande i situationen och lägger fördomar åt sidan och bemöter alla patienter 

professionellt och med empati, omsorg och respekt (Stål, 2008).  

 

Palliativ vård i livets slutskede 

 
Den palliativa vården bör integreras i all vård i livets slutskede. Palliativ vård är en 

vårdfilosofi och beskriver ett vårdinnehåll oberoende av hur vården organiseras. Det 

innebär att vården inte är knuten till särskilda byggnader (Statens offentliga utredningar 

[SOU], 2001). 

 

Enligt SOU: 2 001:6 definition av den palliativa vården ska den vila på följande fyra 

hörnstenar. De fyra hörnstenarna: 

Symtomkontroll i vid bemärkelse, det vill säga, att lindra smärta och andra svåra 

symtom med beaktande av patientens integritet och autonomi. Symtomkontrollen 

omfattar fysiska, psykiska, sociala och existentiella/andliga behov. 

Samarbete av ett mångprofessionellt arbetslag det vill säga, ett team i vilket läkare 

sjuksköterskor, undersköterskor med flera. ingår. 

Kommunikation och relation i syfte att befrämja patientens livskvalitet det vill säga, en 

god inbördes kommunikation och relation inom och mellan arbetslag och i förhållande 

till patienten och dennes närstående. 

Stöd till närstående under sjukdomen och efter dödsfallet det vill säga, att de närstående 

bör erbjudas att delta i vården och själva få stöd under patientens sjukdomstid, men 

även efter dödsfallet. De två sista hörnstenarna är av stor vikt för att kommunikationen 

ska fungera med den svårt sjuka patienten i livets slutskede. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Att belysa kommunikationens betydelse i mötet med den svårt sjuka patienten i livets 

slutskede är en viktig del av sjuksköterskans omvårdnadsarbete och sjuksköterskans 

uppgift är att ge god omvårdnad och ha en vårdrelation med patienten. Den svårt sjuka 

patienten i livets slutskede kan ha svårt att förmedla sig verbalt och icke verbalt och 

sjuksköterskan kan uppleva det problematiskt. Är det så att verbala eller icke verbala 

språket påverkar kommunikationen eller finns det fler faktorer som påverkar? 

Författarna vill med denna studie försöka finna vilka faktorer som påverkar 

kommunikationen i mötet mellan den svårt sjuka patienten i livets slutskede och 

sjuksköterskan. 
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SYFTE  

Syftet är att beskriva faktorer som sjuksköterskan upplever påverkar kommunikationen i 

mötet med den svårt sjuka patienten i livets slutskede. 

 

METOD 

En litteraturstudie har valts som metod för att få svar på syftet. Modellen bygger på att 

undersöka befintlig forskning inom ett visst område samt att skapa en utgångs punkt för 

fortsatt forskning. Valet av kvalitativa artiklar i studien grundar sig på att de ofta ger en 

bättre förståelse för patientens och närståendes situation ur ett livsvärldsperspektiv 

(Friberg, 2006).  

 

Datainsamling och urval 
 

Litteratursökningen gjordes i databaserna Cinhal och Pubmed därför att de är inriktade 

på omvårdnadsforskning. En inledande första pilotsökning utifrån ordet palliativ 

gjordes utan begränsning för att identifiera ett ämnesområde, därefter påbörjades en 

systematisk litteratursökning I första sökningen användes sökord palliative och 

communications, se tabell 1, vid denna sökning framkom det mer än 2000 artiklar och 

för att minska antalet artiklar lades sökorden nurse-patient- relation till och dessa 

kombinerades, se bilaga 2. Efter denna sökning framkom det 130 artiklar och dessa 

artiklarnas rubriker lästes och om de ansågs relevanta för syftet, lästes även 

sammanfattningen. Tretton artiklar valdes bort på grund av att resultatet i dessa artiklar 

handlade mer om kommunikation mellan sjuksköterska och familjen. För att få ner 

antalet artiklar kompletterades sökordet end-of-life och palliative care lades till. De 

kombinerades med och utan trunkering se bilaga 2.  

Inklusionskriterier sattes upp och de var att artiklarna skulle vara vetenskapliga och ha 

abstract, samt inte vara äldre än 10 år för att ta del av ny forskning. 

Artiklarna skulle även vara kvalitativa och sjuksköterskorna i studierna skulle ha arbetat 

inom den slutna hälso- och sjukvården. 

Vid sökningen valdes att exkludera artiklar där sjuksköterskorna arbetade med barn och 

ungdomar under 19 år. Exklusionskriteriet sattes upp för att författarna var intresserade 

av hur sjuksköteskorna upplevde mötet med patienter över 19 som var svårt sjuka i 

livets slutskede. De studier där både sjuksköterskan och patienten intervjuades 

exkluderades samt studier där syftet var mer inriktat på den informella 

kommunikationen. För att få fram artiklar som motsvarade syftet granskades 15 artiklar 

kritiskt utifrån en checklista enligt Forsberg och Wengström (2003). När detta var gjort 

framkom det 8 artiklar relevanta för studiens syfte. 

Datamateria 
 

Åtta kvalitativa artiklar publicerade mellan 2003-2010 ligger till grund för denna studie 

(se bilaga1). 
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Dataanalys 
 

Analysen är gjord efter en mall av Evans (2002), och utgår ifrån fyra faser   

 Samla material till studien 

 Identifiera huvudfynd i varje studie 

 Relatera huvudfynden i de olika artiklarna till varandra 

 Beskrivning av fenomenet 

 

Den första fasen är beskriven under rubriken datainsamling. I den andra fasen lästes de 

åtta utvalda artiklarna upprepade gånger för att få en uppfattning av innehållet i 

artiklarna, mest fokus lades dock på resultatet och därifrån identifierades huvudfynd. I 

den tredje fasen identifierades nyckelfynd i varje studies resultat genom att likheter i 

studiernas resultat identifierades, för att få en överblick märktes nyckelfynden med 

märkpenna. I den fjärde och sista fasen fördes liknande nyckelfynden i studiernas 

resultat och de sattes upp på olika pappersark. Detta för att lättare få en god översikt av 

materialet och för att kunna göra en sammanställning. Artiklarna granskades och lästes 

upprepande gånger och enheterna med liknande innehåll bildade nya subteman och de 

med liknande innehåll fördes samman och bildade nya teman. 

 

RESULTAT 

Resultat redovisas i tre huvudteman och till varje tema hör två subteman. Dessa teman 

och subteman beskriver faktorer som sjuksköterskan upplevde påverkade 

kommunikationen i mötet med den svårt sjuka patienten i livets slutskede (tabell 1).  

 

Sjuksköterskans personlighet 

 Känslor 

 Ovilja att förmedla sanningen 

Samarbete med andra professioner 

 Teamsamarbete 

 Otydlighet 

Resurser 

 Tid 

 Erfarenhet och kunskap  

Tabell.1 Huvudtema och subtema 
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Sjuksköterskans personlighet 
 

I artiklarna av Bushinski och Cumming (2007) samt Sheldon, Barrett och Ellington 

(2006) framkom det att sjuksköterskorna upplevde den ”personliga påverkan” både 

positivt och negativt. Analysen visade att den personliga påverkan var av stor vikt och 

hade betydelse för hur kommunikationen med den svårt sjuka patienten blev. 

 

Känslor 

 

Enligt Sheldon et al (2006) upplevde sjuksköterskorna att det kunde vara svårt att skapa 

en vårdrelation med en svårt sjuk patient i livets slutskede på grund av det kan vara 

svårare att finna de rätta orden och att agera rätt så att kommunikationen med patienten 

blev bra. De beskrev striden och kampen av att klara av sina egna reaktioner och känslor 

inför döden. Sjuksköterskornas negativa känslor till exempel hopplöshet, hjälplöshet 

och sorgsenhet gjorde att kommunikationen med patienten blev mer komplicerad. 

Sjuksköterskorna kände att de hade en god insikt över situationen, men kände ibland att 

situationen blev för påträngande och att de inte vill bli för involverade med sina egna 

känslor. De upplevde att de kom för nära och i stället stängde de av sina känslor. 

Sjuksköterskan upplevde en emotionell konflikt inombords vilket innebar att de 

upplevde att det blev mycket svårare att prata med patienten. De vill både vara ärliga 

mot patienten utan att ta bort hoppet från dem. En sjuksköterska beskrev att hon ville ta 

bort patientens psykiska smärta och hjälpa patienten men visste inte hur hon skulle 

agera utan att hennes egna negativa känslor genomsyrade kommunikationen med 

patienten. Enligt Sheldon et al (2006) upplevde sjuksköterskorna det problematiskt och 

för att få stöd delade de med sig av sina egna upplevelser i sitt arbetslag. Att säga rätt 

ord i rätt stund upplevdes tordes vara en förutsättning för att en god kommunikation 

med den svårt sjuka patienten i livets slutskede skall uppstå. Enligt Bushinski och 

Cumming (2007) framkom det att sjuksköterskorna upplevde att om patienten hade ont 

eller inte mådde känslomässigt bra blev det svårare att föra en diskussion och den goda 

kommunikationen uppstod inte. Sjuksköterskorna försökte därför förbereda patienten 

inför samtalet med smärtlindring.  

Oviljan att förmedla sanningen 

 

Enligt Kendall (2006) upplevde sjuksköterskorna situationer där de kände sig obekväma 

på grund av att den närstående undvek att berätta hela sanningen för patienten. En 

sjuksköterska beskrev en situation där en kvinna skulle opereras för en hjärntumör med 

spridning till ögat. Kvinnans make ville inte att hon skulle veta att de ska ta bort hennes 

ena öga. Läkaren förklarar endast att de skulle ta bort hjärntumören, när kvinnan vaknar 

till efter operationen frågar hon sjuksköterskan varför ögat är täckt. Den här händelsen 

gjorde att sjuksköterskan kände att hon kom i konflikt med närstående och det ledde till 

att sjuksköterskan hade svårare att kommunicera med patienten. I en annan studie av 

Davis, Kristjanson och Blight (2003) framkom det att sjuksköterskorna kände skuld på 

grund av att de svårt sjuka i livets slutskede inte fått möjlighet att ta farväl av sina 

närstående därför att de närstående inte kontaktade varandra om patientens allvariga 

tillstånd. Det kände sjuksköterskorna var en faktor som påverkade kommunikationen 

med patienten. De önskade att de hade fått ge information och det skulle prioriteras före 
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de närståendes önskningar. Sjuksköterskorna menade att patienten hade rätt att få veta 

hur allvarligt sjuk vederbörande var. De menade att kommunikationen mellan alla 

berörda var nyckeln för att få en bra lösning.  

 

Samarbete med andra professioner 
 

I artiklarna av Davis et al. (2003), Clarke och Ross, (2006), Grbrich et al. (2006) och 

Schulman-green, McCorkle, Cherlin, Johnson-Hurzeler och Bradley (2005) framkom 

det att sjuksköterskorna upplevde att kommunikationen mellan andra professioner och 

teamet runt den svårt sjuka patienten i livets slutskede var faktorer som påverkade hur 

kommunikationen med patienten blev. 

 

Teamsamarbete 

 

I studien av Clarke och Ross (2060) framkom det att sjuksköterskorna upplevde att 

kommunikationen med patienten blev bättre om teamet (läkare, sjuksköterskor och 

undersköterskor) runt patienten samarbetade och det vill säga att den interna 

kommunikationen hade betydelse. Enligt Davis et al. (2003) organiserade 

sjuksköterskan så att patienten fick ett enskilt samtal med läkaren om diagnos och 

behandling. Sjuksköterskorna upplevde det positivt och de menade att den påverkande 

kommunikationen med patienten. Samt att sjuksköterskan inte borde behövde hamna i 

en svår situation, när hon ska försöka svara på patientens frågor. Sjuksköterskor i den 

palliativa vården upplever att teamet har en stor betydelse. De menar att sjuksköterskan 

alltid ska vara informerad av läkaren, innan ett dåligt besked ges till patienten. Med god 

kommunikation och delade beslut i teamet och med patient fanns det få problem enligt 

sjuksköterskorna. Enligt Grbrich et al. (2006) beskrev sjuksköterskorna att de kände sig 

maktlösa inför läkarens behandling av döende patienter. Sjuksköterskan ställdes inför 

många frågor och vill ha möjlighet att prata med läkaren om den aktiva behandlingen. 

Men blir i stället involverad i läkarens akuta behandling av patienten när de upplevde att 

det var viktigare att acceptera den terminala fasen och i stället ge en god omvårdnad.  

 

Otydlighet  

I studierna av Davis et al. (2003) samt i Schulman-Green et al. (2005) framkom det att 

sjuksköterskorna upplevde att läkaren inte var tydlig mot patienterna varför de fick 

förklara för patienterna igen. De upplevde också att läkare förmedlade besked till 

patienten om dess sjukdom och prognos utan att sjuksköterskan hade fått vetskap om 

det. Patienten hade många frågor till sjuksköterskorna och sjuksköterskorna upplevde 

det problematiskt, därför att de vill finna rätt ord och inte såra patienten, samt att 

sjuköterskan upplevde att de inte hade all kunskap om sjukdom och behandling. I en 

studie av Clarke och Ross (2006) beskrev sjuksköterskorna liknande situationer där 

läkaren har gett patienten en terminal diagnos och gått från patienten. Sjuksköterskan 

upplevde att hon fick reda ut situationen. Enligt Sheldon et al. (2006) beskrev 

sjuksköterskorna att de tog emot meddelanden från läkarna, och därmed blev indragna i 

obeslutsamhet gällande patientens vård. Sjuksköterskorna upplevde att det var utanför 
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sjuksköterskans roll och sjuksköterskan och läkarna kom i konflikt. Sjuksköterskorna 

upplevde att otydligheten påverkade kommunikationen med patienten negativt. En del 

sjuksköterskor upplevde att de hamnar mitt emellan läkaren, närstående och patienten. 

Läkaren ville en sak, den närstående och patienten ville något annat. Sjuksköterskan 

hamnar då i en obekväm situation mitt emellan alla parter och det blev svårare och 

svårare att kommunicera med patienten. 

 

Resurser 
 

I artiklarna av Davis et al. (2003) och Clarke och Ross (2006) tas det upp att 

sjuksköterskorna upplevde att det saknas tid, erfarenhet och kunskap. Det är resurser för 

patienterna och det har stor vikt för hur kommunikationen med den svårt sjuka patienten 

blir bemött. 

 

Tid  

 

Enligt Davis et al. (2003) beskrev sjuksköterskorna att tidsbrist och att de inte kände 

patienten och dess närstående var faktorer som de upplevde det hindrande för att 

kommunikationen skall fungera optimalt med patienten.  

I artikeln av Clarke och Ross (2006) framkom att medicinsjuksköterskorna upplevde det 

svårt att vara i enskildhet då andra patienter kunde höra privata saker. Även om det 

viskades tyst i rummet. De upplevde också att de blev stressade på grund av att de 

skulle vilja prata mer med patienten, men de var tvungna att avbryta samtalet för att 

andra patienter var i behov av deras tid  

Enlig Davis et al. (2003) upplevde sjuksköterskan att det var svårt att kommunicera icke 

verbalt med patienten på grund av att de hade träffat patienten för kort tid. 

Sjuksköterskorna upplevde att om de träffat patienterna några dagar var det lättare att ta 

en närmre fysiskkontakt genom med en klapp eller en kram och de kändes bekvämt för 

alla. Att de inte kunde kommunicera på grund av språksvårigheter upplevde 

sjuksköterskan problematiskt, men de menade att det var svårt att ha en tolk hela 

dygnet. Sjuksköterskorna upplevde att det blev en språkbarriär mellan sjuksköterskorna 

och patienten och de visste inte om patienten hade förstått Kommunikationen med den 

svårt sjuka patienten i livets slutskede blev därför problematisk och inte optimal.  

 

Erfarenhet och kunskap  

I studien av Clark och Ross (2006) framkom det att sjuksköterskor inom specialiteten 

medicin upplevde att sjuksköterskor med palliativ profession hade mer kunskap och 

erfarenhet samt var mer förberedda av att vårda svårt sjuka patienter i livets slutskede. 

De upplevde att de kände sig dåligt förberedda och var obekväma i situationer då de ska 

kommunicera med patienten i livets slutskede. De beskrev också hur obekväma de 

kände sig när de första gången pratade med patienten om hur de vill att deras sista dagar 

i livet skulle vara. De palliativa sjuksköterskorna kände sig mer bekväma i dessa 

situationer. Enligt Trovo de Arujo och Paes da Silva (2004) upplevde sjuksköterskorna 
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att de har dålig kunskap om hur god vård skulle bedrivas i livets slutskede. De valde 

dock ut specifika kommunikationssätt och de menade att det var väldigt viktigt att prata 

lugnt med patienten så patienten fick ro och att de inte bara presentera sig. 

Sjuksköterskorna i studien upplevde att de använde den icke verbala kommunikationen 

genom att de lyssnade och de berörde patienten genom att hålla deras hand. 

Sjuksköterskorna menade att om de lyssnade och observerade fick de mer kunskap och 

blev mer uppmärksammade på när patienten hade behov av att prata om sin situation. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
 

 En litteraturstudie valdes för att beskriva faktorer som sjuksköterskan upplevde 

påverkade kommunikationen i mötet med den svårt sjuka patienten. Den inledande 

sökningen av datainsamlingsmaterialet tog lång tid. Det har bidragit till att under 

arbetets gång har flera datasökningar gjorts, för att uppdatera med aktuella studier. 

Författarna menar att de i början gjordes en för bred sökning utifrån sökordet 

kommunikation. För att begränsa sökningen valde författarna att välja sökord efter 

utifrån sin egen förförståelse. Det kan ha påverkat valet av artiklar. Samtidigt kan den 

egna förförståelsen utgöra en styrka i analysen av artiklarna. Författarna valde att vinkla 

sökningen mot sjuksköterskeperspektivet dels utifrån att författarna ansåg det intressant 

men också för att få svar på syftet. Författarna valde kvalitativa studier därför att de 

beskriver sjuksköterskors upplevelse av kommunikation med den svårt sjuka patienten i 

livets slutskede. Evans (2002) innehållsanalys modell valdes och under analysen gång 

uppkom vissa svårigheter i fas 3. I den fasen skall likheter och olikheter identifieras. Då 

identifierades mer likheter än olikheter i de olika artiklarna. I alla valda artiklar var 

språket engelska. Det kan vara så att författarna inte helt korrekt översatt till svenska 

vilket kan ha medfört att vissa nyanser i resultaten förlorats i analysen. 

 

Resultat diskussion 
 

Sjuksköterskans känslor 

 

Sheldon et al. (2006) menade att sjuksköterskan upplevde att det kunde vara svårare att 

finna de rätta orden och att agera. Det på grund av att sjuksköterskorna hade med sig 

sina egna negativa känslor, exempelvis hopplöshet, hjälplöshet och sorgsenhet under 

mötet med den svårt sjuka patienten i livets slutskede. Detta torde medföra att det blev 

svårare att skapa en vårdrelation. Schuster (2006) beskrev att sjusköterskan i mötet med 

den svårt sjuka patienten i livets slutskede upplevde att mötet kunde krya nära ”under 

huden”, vilket ställde krav på sjuksköterskan både personligen och professionellt. 

Enligt författarna är det av stor vikt att sjuksköterskan visar empati vilket styrks av 

Travelbees (1971) då hon menar att empati uppstår genom att visa vilja och förmåga att 

ta del i och förstå det psykiska tillstånd som just denna patient befinner sig i innebär 

empati. Enligt Dahlberg (1994) uppstår det ett samspel i mötet mellan vårdare och 

patient och kommunikation kan utvecklas i någon form. Målet med relationen 
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tillsammans med vårdaren är att patienten skall ”växa”. Det krävs personlig och psykisk 

styrka där vårdaren går in i ett verkligt möte med patienten. För att kunna se och göra 

det optimala måste vårdaren våga möta patienten samt deras smärta och behov. Det 

skall vara möjligt att finna något att bygga vidare på även i en svår situation. 

 

Oviljan att förmedla sanningen 

 
Enligt Kendall (2006) framkom det att kommunikation mellan sjuksköterska/patient 

hade stor betydelse, och att det påverkade hur vårdsituationen utvecklades. Det 

framkom också att sjuksköterskan ibland kände frustration över att hon/han inte får vara 

ärlig emot patienten på grund av att närstående hade tagit beslut om att sjukdom inte 

skulle förmedlas till patienten och det påverkade att kommunikationen inte blev optimal 

Sjuksköterskan upplevde situationen obekväm därför att hon vill säga sanningen men 

fick inte det för de närstående. Enligt den svenska hälso och sjukvårdslagen (HSL 

1982:763) ska vården genomföras i samråd med patienten och respektera patientens 

självbestämmande, men i en situation där närstående tar över utan att kommunicera med 

patienten. 

 

Den etiska aspekten av kommunikation är viktig att beakta. Det finns också ett mer 

grundläggande förhållande mellan respekt för patientens autonomi där viljan finns för 

sjuksköterskan att göra gott. Det kan vara svårt för patienten att ta in och bearbeta 

information och göra val när patienten befinner sig i ett lidande. Detta kan innebära att 

den vårdande relationen därmed blir asymmetrisk och det blir svårt att upprätthålla 

patient och vårdare likt jämbördiga kommunikationspartners. Det viktigaste är dock att 

det balanseras med ömsesidig respekt vilket bekräftas av Fredriksson (2012). 

 

Teamsamarbete 

 

Davis et al. (2003) menar att sjuksköterskorna upplevde att kommunikationen med 

patienten blev bättre om teamet (läkare, sjuksköterskor och undersköterskor) runt 

patienten samarbetade och att den interna kommunikationen hade betydelse. Författarna 

menar att teamsamarbetet är viktigt för hur kommunikationen blir och enligt Ehnfors, 

Ehrenbegh och Thorell–Ekstrand (2000) är sjuksköterskans uppgift att ge information 

om olika tillgängliga behandlingsalternativ och tillåta patienten att vara delaktig där 

beslut fattas om patientens egen hälsa. Om kommunikationen mellan sjuksköterska och 

patient inte är tillfredsställd kan det bli komplicerat, och följden blir att sjuksköterskan 

får svårt att utforma en vårdplan och på så sätt tillgodose patientens behov. 

Enligt Bjornerheim Hynne (2001) är viktigt att låta patienten vara delaktiga i 

temaarbetet, så att de inte glöms bort. Författarna menar att patienten känner oro, stress 

och kan de uppleva att det blir en envägskommunikation där sjuksköterskan styr 

innehållet i samtalet. Det kan i sin tur förstärkas av sjuksköterskans med sitt 

kroppsspråk förmedlar att de är begränsade att vara tillgängliga. Ett sådant möte leder 

inte till någon stödjande kommunikation.  
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Otydlighet 

 

Enligt Davis et al. (2003) framkom det att sjuksköterskorna upplevde att 

kommunikationen mellan läkare, sjuksköterska och patient var viktig. Samtidigt beskrev 

sjuksköterskorna att kommunikationen mellan läkare och patient ibland kunde 

misstolkas på grund av att patienten inte förstod all information. Därför anser författarna 

att det är av stor vikt att läkaren, sjuksköterskan och patient har en tydlig 

kommunikation och samarbetar i vårdteamet. Detta leder till att kommunikation och 

relation blir en helhet kring patienten och gör att omvårdnaden blir optimal (SOU.2000: 

6). Samtidigt står det i HSL (1983: 763) att det ska vara god kontakt mellan patienten 

och personalen och att patientens behov ska tillgodose. 

 

Ge av sin tid 

 

I dagens slimmade hälso- och sjukvårds organisation torde det inte vara ovanligt att 

sjuksköterskor upplever stress på grund av att de skulle vilja prata mer med patienten, 

men de är tvungna att avbryta samtalet för att andra patienter är i behov av tid vilket 

även kan lyftas fram av Davis et al. 2003. 

Även Dahlberg et al. (2003) beskriver att en vårdrelation kan vara svårt att upprätta om 

sjuksköterskan upplever tidsbrist eller oro av att inte kunna hålla balans mellan det 

personliga och det professionella engagemanget. Författarna anser också att det ibland 

kan vara svårt att skapa en ömsesidig vårdrelation. Wiklund (2003) påtala att det kan 

vara svårt att forcera fram en ömsesidig vårdrelation. Författarna anser att det inte är 

möjligt utan att sjuksköterskan måste vänta in att patienten öppnar sig och berättar om 

sin livssituation. Det är också av stor vikt att låta samtalet med den svårt sjuka patient få 

ta tid och att aktivt lyssna, samt att när patienten blir svårt sjuk och närmar sig döden att 

det då finns möjlighet att teamet runt patienten har brytpunkts samtal. Där det bestäms 

tillsammans med patienten och närstående att vården nu ska bli palliativ. Detta skulle 

innebära att sjuksköterskan skulle känna sig trygg i situationen och kommunikationen 

med patienten skulle bli naturlig. 

 

PRAKTISKA IMPLIKATIONER 

 

I resultatet framkommer det att många sjuksköterskor upplever att de känner sig oroliga 

för hur de ska bemöta den svårt sjuka patienten i livets slutskede. Därför torde det av 

stor vikt att både den erfarna sjuksköterskan och den nyutbildade sjuksköterskan får 

delge sina tankar och funderingar genom reflektion. 

Nyutbildade sjuksköterskor behöver stöd och handledning av en erfaren sjuksköterska. 

Det skulle göra att sjuksköterskan känner sig trygg i sitt arbete, och vågar kommunicera 

med den svårt sjuka patienten. Under utbildningstiden torde det vara viktigt att få 

inblick av vad palliativ vård innebär. 
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Den icke verbala och den verbala kommunikationen är viktig, men den icke verbala 

kommunikationen bör uppmärksammas mer. Sjuksköterskans ord är viktiga, men hur 

ordet sägs är viktigast. Sjuksköterskan bör vara uppmärksam på vad hon förmedlar med 

sitt kroppsspråk. Därför vore det av stor vikt att alla sjuksköterskor utbildades i 

kommunikation exempelvis genom rollspel.  

 

SLUTSATS 

Litteraturstudien kring hur andra sjuksköterskor upplevde kommunikation har varit 

intressant. Författarna har upplevt att denna kunskap har stor betydelse för 

sjuksköterskans utveckling och arbetssätt. Sjuksköterskan får genom att kommunicera 

med patienten en inblick i hur patienten upplever sin situation, varför det vore intressant 

att fortsätta forska om kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten men då ur 

ett patientperspektiv.  
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Metod 

 

Resultat 

 

1). Titel: 

Communicating 

With Families of 

Patients in an 

Acute Hospital 

With Advanced 

Cancer. 

Författare: Davis, 

S., Kristjanson, J. 

L., & Blight, J. 

Tidskrift: Cancer 

Nursing.  

År: 2003 

 Land: 

Australien. 

 

Sjuksköterskeper

spektiv. 

 

 

Problem: 

Bristfällig 

kommunikation 

med familjen, har 

identifierats som 

en viktig faktor 

till att 

sjuksköterskan 

upplever stress. 

Det framkommer 

i studier att 

patienter har lite 

kontakt med 

sjuksköterskorna 

och de upplever 

att 

sjuksköterskan 

inte säger hela 

sanningen. Detta 

är inte 

tillfredsställande 

för patienten. 

Syfte: Är att 

beskriva 

sjuksköterskans 

upplevelser av 

kommunikatione

ns betydelse, 

potentiella 

barriärer, 

strategier 

sammankopplade 

med 

sjuksköterska 

och familj ger 

interaktion. 

 

Kvalitativ metod 

med 

60 sjuksköterskor 

från 

onkologavdelnin

g intervjuades i 

fokusgrupper 

med 

bandinspelade 

intervjuer.  

 

Effekten 

av dålig 

kommuni

kation, 

mellan 

sjuksköte

rskorna 

och 

familjen 

leder till 

frustratio

n, stress, 

skuldkän

slor och 

obekväm

het. Bra 

kommuni

kation 

återspegl

as genom 

glädje, 

lätthet 

och 

förnöjsa

mhet. 
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Perspektiv 

 

 

Problem och syfte 

 

 

metod 

 
Resultat 

 

2). Titel: 

Influences on 

nurse’s 

communication

s with older 

people at the 

end of life: 

perceptions and 

experiences of 

nurses working 

in palliative 

care and 

general 

medicine.  

Författare: 

Clarke, A., & 

Ross, H. 

Tidskrift: 

International 

journal of 

Older People 

Nursing. 

År: 2006. 

Land: 

Storbritannien 

 

Sjukskötarske 

-perspektiv. 

 

Problem: 

Sjuksköterskan 

känner sig dåligt 

förberedd inför 

patientens behov 

vid livets 

slutskede. 

Syfte: Att studera 

sjuksköterskans 

perception och 

upplevelse till att 

lyssna och prata 

med döende 

patienter i frågor 

angående livets 

slutskede. 

 

Kvalitativ metod 

24 personer, där 

av 14 

sjuksköterskor 

intervjuades i 

fokusgrupper på 

två medicin-

avdelningar och 

en palliativ 

avdelning.   

Sjuksköterskorna på 

den palliativa 

avdelningen 

upplevde att 

patienterna som 

tillbringade sin sista 

tid i livet var mer 

öppna med sina 

känslor. Vilket 

gjorde det lättare för 

sjuksköterskorna att 

prata med 

patienterna om deras 

tillstånd? De 

sjuksköterskorna på 

medicinavdelningen 

upplevde att 

patienterna ville 

prata om praktiska 

ting angående 

begravningen. 
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Perspektiv 

 

Problem och syfte 

 

Metod 

 

Resultat 

 

3). Titel: 

Being asked 

not to tell: 

nurses´ 

experiences of 

caring for 

cancer 

patients not 

told their 

diagnosis. 

Författare: 

Kendall, S. 

Tidskrift: 

Journal of 

Clinical 

nursing. 

År: 2006. 

Land: 

Australien. 

 

Sjuksköterske

- 

perspektiv. 

 

 

Problem: Hur och 

vad patienten får 

reda på om sin 

diagnos- prognos 

beror på synsätt i 

olika kulturer. Att 

inte få berätta 

sanningen om 

diagnosen för 

patienten, gör att 

många problem 

uppstår i 

omvårdnaden. 

Syfte: 

Sjuksköterskans 

upplevelse att vårda 

cancerpatienten, utan 

att få säga 

diagnosen. 

 

Kvalitativ 

metod med 

fenomenologis

ka studier.  

32 

sjuksköterskor 

ifrån 

Hongkong 

djupintervjuade

s. 

 

Sjuksköterska

n hamnar i 

obekväma 

situationer. 

Där 

sjuksköterskan 

och närstående 

vet diagnosen 

men inte 

patienten. 

Konflikter 

uppstår mellan 

personal och 

närstående, 

när patienten 

får reda på sin 

diagnos av 

doktorn. 
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Perspektiv 

 

Problem och syfte 

 

Metod 

 

Resultat 

 

4) Titel: Difficult 

Communication in 

Nursing. 

Författare: 

Sheldon, L. K., 

Barrett, R., & 

Ellington, L. 

Tidskrift: Journal 

of Nursing 

Scholarship. 

År: 2006. 

Land: Amerika. 

 

Sjuksköter

skeperspek

tiv. 

 

Problem: 

Kommunikation 

är en viktig del i 

omvårdnaden runt 

patienten. I några 

samtal uppstår 

svårigheter för 

sjuksköterskan på 

grund av mycket 

känslor till 

exempel ilska, 

sorg hos 

patienten. 

Syfte: Undersöka 

vad 

sjuksköterskor 

upplever som 

svårt i 

kommunikationen 

med patienten. 

Samt att 

identifiera hur en 

svårighet i 

kommunikationen 

uppstår.   

 

Kvalitativ 

metod med 

semi-

strukturerade 

intervjuer som 

genomfördes av 

6 fokusgrupper, 

30 

sjuksköterskor 

ålder 25-64 år. 

 

 

Det framkommer 

att sjuk-

sköterskorna 

upplever 

svårigheter när 

patienterna ger 

uttryck för känslor 

t ex ilska och 

frustration.  

Sjuksköterskans 

negativa känslor 

hjälplöshet, 

hopplöshet och 

sorg, speglas i 

kommunikationen 

gentemot 

patienten. Att 

finna rätt ord i 

olika situationer 

upplevde 

sjusköterskan 

svårt. 
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Perspekti

v 

 

Problem och 

syfte 

 

Metod 

 

Resultat 

5) Practices of 

Effective End-of-Life 

Communication 

between Nurses and 

Patients/Families in 

Two Care Settings. 

Författare: Bubinsky, 

R. L., & Cummings, 

K. M. 

Tidsskrift: Creative 

Nursing No 3. 

År: 2007. 

Land: Amerika 

 

Sjuksköt

erskepers

pektiv. 

 

Problem: 

Ineffektiv 

kommunikation 

av svårt sjuka.  

 

Syfte: Att 

undersöka 

sjuksköterskorna

s användning av 

kommunikations

strategier I vård 

av svårt sjuka.  

 

Kvalitativ 

metod med 

intervju. 

Urvalet 

gjordes genom 

att de delade 

ut flygblad 

och E-mall till 

sjuksköterskor 

på två stycken 

likvärdiga 

avdelningar. 

En 

intensivvårdsa

vdelning och 

en palliativ 

avdelning. Det 

valdes ut fyra 

sjuksköterskor 

från varje 

avdelning. 

Alla var vita 

kvinnor och 

de hade 

arbetat från 5-

37 år som 

sjuksköterskor

. 

 

 

 

Sjuksköterskorna 

beskrev effektiva 

kommunikationsstr

ategier de 

utvecklade. 

Förtroende var 

nyckelkomponent 

till en vårdrelation 

och en god 

kommunikation. 

Det framkom också 

att sjuksköterskan 

kände att det var 

deras roll att 

kommunicera och 

förstå. 

Sjuksköterskan 

använde också 

vissa verktyg för 

att kommunicera 

genom att lyssna, 

känna in stämning, 

att vara närvarande 

och ha kunskap.  

Det fanns även 

barriärer till 

exempel tidsbrist. 
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Perspektiv 

 

Problem och syfte 

 

Metod 

 

Resultat 

6).Communication 

with dying patients – 

perception of intensive 

care units nurses in 

Brazil. 

Författare: Trovo de 

Araujo, M. M., & Paes 

da Silva, M. J. 

Tidsskrift: Journal of 

Clinical Nursing 13, 

143-149. 

År: 2004. 

Land: Brasilien. 

 

 

 

 

 

 

Sjuksköter

skeperspek

tiv. 

 

Problem: I 

intensivvården är det 

svårt med 

kommunikationen på 

grund av att 

patienterna är 

medvetslösa.  

 

Syfte: Att verifiera 

hur sjuksköterskor 

visar kommunikation 

med den svårt sjuka 

patienten, och 

fastställer vilka 

aspekter som är 

viktiga i 

kommunikationen 

med svårt sjuka. 

 

Kvalitativ 

metod: 

Semistrukt

urerad. 10 

kvinnliga 

sjuksköters

kor, de 

arbetade 

minst 50 

%.  

intervjuade

s 

 

 

Fyra kategorier 

framkom i 

resultatet. Det 

framkom att 

kommunikation 

med den döende var 

viktig men 

yttrycktes inte alltid 

i ord utan mer i 

handling. 
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Perspektiv 

 

Problem och 

syfte 

 

Metod 

 

Resultat 

7). Nurse’s 

communications of 

prognosis and 

implications for 

hospice referral: a 

study of nurses caring 

for terminally ill 

hospitalized patients. 

Författare: Schulman-

Green, D., McCorkle, 

R., Cherlin, E., 

Johnson-Hurzeler, R., 

& Bradley, E. H. 

 

Tidskrift; American 

journal of critical 

care. 

År: 2005. 

Land: Amerika. 

 

 

Sjuksköter

ske- 

perspektiv. 

 

Problem: 

Sjuksköterskorna 

får identifiera 

och diskutera 

prognoser och 

vård i livets 

slutskede, det här 

upplevs svårt.                  

 

Kvalitativ 

metod:  

174 

sjuksköterskor 

på 6 utvalda 

sjukhus. De 

intervjuades 

genom öppna 

och slutna 

frågor. 

 

Sjuksköterskorna 

känner sig inte 

bekväma på grund 

av att de får frågor 

de inte kan svara 

på. 
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Perspektiv 

 

Problem och 

syfte 

 

Metod 

 

Resultat 

8).Communication 

and decision making 

for patients with end 

stage diseases in an 

acute care setting. 

Författare: Gbrich, 

C., Parish, K., 

Glaetzer, K., 

Hegarty, M., 

Hammond, L., & 

McHugh, A. 

 Tidskrift; 

Contemporary 

Nurse. 

År: 2006. 

Land: Australien. 

 

 

Sjuksköter

ske-

perspektiv. 

 

Problem: Döende 

patienters behov 

tillgodoses inte 

och det är dålig 

kommunikation 

mellan 

sjuksköterska 

och patient 

 

 

Kvalitativ 

metod:  

40 

sjuksköters

kor 

intervjuades 

i öppna 

frågor. 

 

I resultatet 

framkommer det 

att frågor som 

berörde vård i 

livets slutskede 

var svårt att 

hantera för både 

sjuksköterskorna 

och familjerna. 

Och därför blev 

besluten inte alltid 

så bra för 

patienten. På 

grund av att 

kommunikationen 

inte alltid 

fungerade. 
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Bilaga 2 

Sökord och antalet vetenskapliga artiklar som framkom vid litteratursökningen. 

Databas Sökord 

 

Inklusionskriterier Antal 

träffar 

Utvalda 

artiklar 

 

CINAHL 

och 

PUBMED 

pilotsökning 

Palliative   19600 0 

CINAHL 

Sökning 1  

communica

tion AND 

Palliative  

English language; Peer 

Reviewed, human, Age Group: 

Adult 19-44 years, Middle 

Aged 45-64 years, Aged 65+ 

years, Aged, 80 and over. 

Published date 2000-2011. 

2993 0 

CINAHL 

Sökning 2 

Nurse-

patient-

relation 

AND 

qualitative 

AND end 

of 

life/palliati

ve care 

English language; Peer 

Reviewed, human, Age Group: 

Adult 19-44 years, Middle 

Aged 45-64 years, Aged 65+ 

years, Aged, 80 and over. 

Published date 2000-2011. 

 

130 15 

 

 

 

 

 

 

Nurse-

patient-

communic

ation AND 

qualitative 

 

 

English language; Peer 

Reviewed, human, Age Group: 

Adult 19-44 years, Middle 

Aged 45-64 years, Aged 65+ 

years, Aged 80 and over. 

Published date 2000-2011. 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

7 
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