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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Arbetet i palliativ vård inom hemsjukvård innebär att vårda personen i 
sitt eget hem fram till livets slut. För att vården ska kunna anpassas till personen 
krävs det en bra kommunikation med personen för att vården skall vara 
personcentrerad. 
Syfte: Syftet med studien är sjuksköterskans upplevelse av kommunikation med 
palliativa personer i hemsjukvården. 
Metod: En kvalitativ studie med induktiv ansats. Intervjuer gjordes med två 
sjuksköterskor och åtta sjuksköterskor verksamma i palliativ vård.  
Resultat: Vid den kvalitativa innehållsanalysen av materialet skapades två 
kategorier och sex subkategorier. Den första kategorin är Förtroenderelationen med 
subkategorierna Självkännedom, Respekt och Tillit. Den andra kategorin är 
Förhindrande omständigheter med subkategorierna Det svåra samtalet, Anhörigas 
inflytande och Språksvårigheter. 
Slutsats:  Resultatet visar att om ett förtroende och en relation ska kunna byggas 
upp behövs det en bra kommunikation. Detta genom att bemöta personen med 
respekt, ge trygghet och möta upp till personens behov den sista tiden i livet. 
 
 
Nyckelord: distriktssköterska, hemsjukvård, kommunikation, palliativ vård, 
sjuksköterska 
 

 

Summary 

Background: The work in palliative care in home care means caring for the person 
in their own home until the end of life. In order for the care to be adapted to the 
person, a good communication with the person is required in order for the care to be 
person-centered. 
Aim: The purpose of the study is the nurse's experience of communication with 
palliative persons in home care. 
Methods: A qualitative study with inductive approach. Interviews were conducted 
with two district nurses and eight nurses active in palliative care. 
Results:  In the qualitative content analysis of the material, two categories and six 
subcategories were created. The first category is the Trust relationship with the sub-
categories Self-awareness, Respect and Trust. The second category is Preventive 
circumstances with the subcategories The severe talk, Relatives' influence and 
Language problems. 
Conclusions: The result shows that if a trust and a relationship can be built up, a 
good communication is needed. This is by responding to the person with respect, 
providing security and meeting up to the person's needs in the last time in life. 
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Indelning     

Att arbeta i palliativ vård är en del av sjuksköterskans vardag och palliativ vård kan ges både i sluten 
vård och i personens hem. Arbetet inom palliativ vård är både utmanande, stimulerande men också 
svårt. Kommunikationen är ett viktigt redskap för att kunna bedöma hur personerna mår och utifrån 
detta kunna ge god omvårdnad i ett palliativt skede (Lees, Mayland, West & Germaine, 2014). 
Upplevelsen av att kommunikationen inte fungerar tillfredsställande är problematiskt för 
sjuksköterskorna vilket kan leda till känslan av otillräcklighet och skuldkänslor (Lewis, 2013). Därför 
är det viktigt att lyssna på sjuksköterskorna och försöka förstå vad de upplever som hinder för att 
kommunikationen ska fungera. Kommunikationen sker verbalt och men även den icke verbala 
kommunikationen används i stor utsträckning i omvårdnaden. Med icke verbal kommunikation krävs 
iakttagelser i kroppsspråk och ansiktsuttryck för att kunna bedöma personens tillstånd (Martin, 
O´Connor-Fenelon & Lyons, 2012). Sjuksköterskorna beskriver kommunikation med personer inom 
palliativ vård som utmanande och svår. För att kunna stödja sjuksköterskan i sin strävan att främja 
god kommunikation av kvalitet för personen och anhöriga krävs mer forskning om sjuksköterskornas 
upplevelser (Verschuur, Groot & Sande, 2014). 

 

Bakgrund 

Palliativ vård                  

Hospicerörelsen och den palliativa vården startade i England. Dame Cicely Saunder var 
förgrundsgestalten och 1967 påbörjade hon St Christophers Hospice utanför London (Baines, 2010). 
Saunder hade en helhetssyn på personen och ville främja den döendes och familjens välbefinnande 
och lindra smärta (Thoresen, Wyller & Heggen, 2010). Den palliativa vården beskrivs och omfattas av 
fyra hörnstenar: Symtomlindring d.v.s. lindra smärta, oro och andra symtom samt att tillgodose 
personens psykiska, sociala och existentiella behov. Teamarbete – olika professioner som tillsammans 
arbetar för personens bästa. Stöd till de närstående – vara ett stöd till anhöriga och i deras deltagande 
till personen. Kommunikation och relation – främja personens välbefinnande genom god 
kommunikation och relation mellan vårdpersonal, personen och närstående (Socialstyrelse, 2013). 
Palliativ vård kan utföras på vårdenheter, i hemmet och i kommunala vård-och omsorgsboenden. 
Specialiserad palliativ vård ges till svårt sjuka personer med komplexa symtom som kan var i behov av 
multiprofessionellt team med särskild kompetens i palliativ vård. I den specialiserade palliativa vården 
krävs det tillgång till sjuksköterska samt jourläkare dygnet runt. Specialiserad palliativ vård kan också 
bedrivas genom lasarettsanknuten hemsjukvård (LAH). Exempelvis på liknande verksamhet är den 
lasarettsanslutna hemsjukvården i Östergötland. Teamen består av sjuksköterska och läkare. Vid 
behov kan andra professioner kompletteras som kurator, fysioterapeut, sjukgymnast, arbetsterapeut, 
dietist, diakon samt hemtjänstpersonal. Personalen som arbetar med palliativ vård bör ha kompetens 
inom symtomlindring, kommunikation, teamarbete och närståendestöd. Sjuksköterskan utför stora 
delar av arbetet i palliativ vård i hemmet. (Regionala Cancercentrum, 2016). 

 

Sjuksköterskans arbete i hemsjukvården  

Enligt det svenska palliativa registret avled 19 614 personer i palliativ vård år 2018, vilket påvisade ett 
omfattande behov. Data på hur stor del av de personerna som vårdades i hemsjukvården var dock 
bristfällig (Svenska palliativ registret, 2018). Sjuksköterskans arbetsfält kan vara hemsjukvård och 
palliativ vård som avsedd för personer med behov av långvariga insatser från hälso- och sjukvården. 
Insatserna kan vara omvårdnad eller medicinska åtgärder och utförs i ordinärt boende samt särskilt 
boende (Region Östergötland, 2019). Allmänsjuksköterskor arbetar i hemsjukvården orsakad av brist 
på specialiserade sjuksköterskor som distriktssköterskor (Vårdfokus, 2017). Socialstyrelsen definierar 
hemsjukvården som: ”hälso- och sjukvård när den ges i persons bostad eller motsvarande och där 
ansvaret för de medicinska åtgärderna är sammanhängande över tiden ” (Socialtjänsten, 2008, sid 
14). Sjuksköterskans arbetsuppgifter kan vara att skapa nära relation med personen för att kunna 
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förstå kommunikationens innebörd. För relationens upprätthållande kan sjuksköterskan vara i behov 
av ett förhållningssätt som påvisar ödmjukhet och tillgänglighet. Personliga egenskaper hos 
individerna gav sjuksköterskan en förståelse för att lindra lidandet samt ge styrka och finna ny 
mening. Sjuksköterskorna upplevde arbetet som både utmanande och givande. Arbetet innebar även 
att stötta anhöriga som hade en central roll till personen. Detta kunde ibland bli känslomässigt 
krävande och oförutsägbart (Pusa, Hägglund, Nilsson & Sundin, 2015).  

För att sjuksköterskan ska kunna bemöta olika situationer och krav på kvalitativ god vård finns det sex 
kärnkompetenser som de bör ha kunskap om. Samverkan i team innebär att kunna se sina egna 
förmågor och svagheter samt värdera sin roll i teamet. Kompetent samarbete och kunna ge råd och 
stöd. Evidensbaserad vård innebär att den vård som erbjuds ska grunda sig från vetenskapliga studier 
och beprövad erfarenhet. Att vara uppdaterad och se kritiskt på ny forskning. Förbättringskunskap 
innebär att värdera sitt egna och andras bidrag på sina arbetsplatser för att öka kompetensen. Att 
kontinuerligt förbättra vårdarbetet både individuellt och i teamet. Säker vård innebär att 
användningen av teknik och standardiserade metoder har en säkerhet och kvalitet. Att ha strategier för 
att minska risken för skador på personal och person. Informatik innebär att kunna hantera teknik och 
information för en säker behandling. Att vårdpersonal får kontinuerlig utbildning. Personcentrerad 
vård innebär att kunna respektera personens värderingar och att låta denne vara i centrum. Att 
personen får vara delaktig i sin egen vård. Ge personen fysiskt, psykiskt och emotionellt stöd 
(Cronenwett et al., 2007).  

 

Sjuksköterskans kommunikation med palliativa personer 

Genom kommunikation kan människan visa sin personlighet då samtalet är vårt sätt att utbyta 
information med varandra. Ordet kommunikation kommer ursprungligen från latinets communicare 
som betyder att göra gemensamt. Det finns verbal och icke verbal kommunikation. Verbal 
kommunikation görs språklig genom muntligt informationsutbyte eller dialog. Icke verbal 
kommunikation görs via kroppsspråk, avser alla former av mänsklig icke-verbal kommunikation, 
medveten såväl som omedveten, men är egentligen inget språk per definition (Discanalys, 2019).  

För sjuksköterskan kan kommunikationen upplevas som ovärderlig och hjälper hen att skaffa kunskap 
om hur personen mår (Rimala & Lapinski, 2009). Förbättrad kontinuitet i vården uppenbarades leda 
till att sjuksköterskorna förstod personen bättre. Då personens personliga egenskaper visade sig 
skapades en relation som främjade kommunikationen. Vad som ansågs vara utmanande i 
kommunikationen var psykiska tillstånd och icke verbala personer (Antonacci et al., 2018). De 
personer i palliativ vård som fortfarande kunde kommunicera verbalt fick frågan av sjuksköterskorna 
om vad hopp innebar för dem. Hoppet var viktigt för de palliativa personernas välbefinnande medan 
hopplöshet kunde associeras med ett negativt välmående. Sjuksköterskorna upplevde att 
kommunikationen om hopp gav personerna en möjlighet att hantera svårigheterna i livets slut 
(Olsman, Leget & Willems, 2015). Att personerna kunde kommunicera verbalt ansåg sjuksköterskorna 
resultera till förbättrad personcentrerad vård. Då sjuksköterskorna samtalade om medicinering och 
behandling kunde personen vara mer deltagande och kunde därigenom påverka sin situation då det 
fanns en verbal kommunikation (Dingley et al., 2017).  

Personerna inom palliativ vård var i behov av att bearbeta sina känslomässiga svårigheter inför döden 
vilket sjuksköterskorna upplevde som utmanande. Både personer inom palliativ vård och anhöriga 
värdesatte att sjuksköterskan var lyssnande och svarade upp till deras behov (Clayton, Reblin, Carlisle 
& Ellington, 2014). Att kommunicera med personer och anhöriga om palliativ vård inom onkologin 
ansåg sjuksköterskorna vara svårt, därför infördes ett kommunikationsverktyg som hjälpmedel för att 
användas tidigt i palliativ vård. Detta för att kunna underlätta kommunikationen i en redan ansträngd 
situation. Efter att kommunikationsverktyget började att användas blev sjuksköterskornas upplevelse 
av kommunikation mer positiv till personerna och deras anhöriga (Goldsmith, Ferrell, Wittenberg-
Lyles & Ragan, 2013).  

Då anhöriga ibland står för personens omvårdnad i palliativ vård kan anhöriga också uppleva 
känslomässiga omvälvande processer och kan behöva stöd inför döden av den sjuke. Sjuksköterskorna 
menade att ha kommunikationen öppen mellan person och anhörig är betydelsefullt men också 
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utmanande. Öppen kommunikation kunde vara bra som bearbetning för personen och anhöriga om 
vad som kunde upplevas svårt inför den kommande döden. Ju tidigare denna kommunikation trädde i 
kraft desto bättre blev det för personen som då kunde planera sin sista tid och för att kunna framföra 
sina önskemål innan sin död. Då personens tillstånd snabbt kunde förändras och om då svåra beslut 
inte var fattade och ingen kommunikation hade gjorts kunde detta leda till svårt sorgearbete för de 
anhöriga (Given & Reinhard, 2017). Att person och anhörig hade god kommunikation i den palliativa 
vården upplevde sjuksköterskorna som viktigt. När sjuksköterskorna kommunicerade för att bygga 
relation till person och anhörig ansågs det vara avgörande för att ge det rätta vårdbehovet. Varje 
individ betraktades som annorlunda och varje situation hanterades individuellt. Palliativ vård kunde 
ibland upplevas som komplex av sjuksköterskorna (Charalambous, 2010).  

Sjuksköterskorna upplevde svårigheter att kommunicera med personer som var drabbade av demens 
som att förstå personerna och kunna tolka deras behov då språket var annorlunda. Det fanns även 
hinder i att uppfatta personens känslor då de inte hade verbal kommunikation och dementa personer 
krävde även tålamod och tid vilket kunde vara utmanande för sjuksköterskan (Wang, Hsieh & Wang, 
2012). En annan utmaning för sjuksköterskorna kan vara hur de upplever att kommunicera icke 
verbalt vilket innefattar ansiktsuttryck, beröring, gester och kroppsspråk etc. Martin et al. (2012) 
visade att förutsättningen för att förstå en annan person var att lära känna personen vilket också 
påverkade omvårdnaden och välbefinnandet till personen. Det framkom även att ha kännedom om 
bakgrund, familjesituation, fysisk och psykisk hälsa var viktigt för att lära känna individen (Martin et 
al., 2012). De metoder sjuksköterskorna använde som icke-verbal kommunikation till personer som 
får palliativ vård kan vara beröring, ansiktsuttryck och visuell kontakt på ett medvetet sätt för att 
kommunicera. Personerna värderade då sjuksköterskorna var närvarande och höll dem i handen vilket 
också hade lugnande inverkan. Hos de flesta sjuksköterskor fanns en medvetenhet om vikten av icke-
verbal kommunikation för bättre förståelse för palliativa personer (Kozlowska & Doboszynska, 2012).  

Personer med sjukdomen ALS kan sakna kommunikation med både anhöriga och vårdpersonal vilket 
gör att sjuksköterskorna upplever det svårt att förbereda dem inför döden då de inte kan 
kommunicera. Individer med ALS har ofta en kortare livslängd vilket innebar att i tid hantera det 
förberedande samtalet samt tillgängliga palliativa åtgärder (Ushikubo & Okamoto, 2012). De personer 
som inte kunde kommunicera på grund av sin sjukdom kunde inte heller förmedla smärta, oro eller 
sina önskemål. Sjuksköterskan kunde bedöma personen och tolka dennes mimik samt kroppsspråk 
med hjälp av Abbey Pain Scale och därigenom lindra smärta och oro. Detta gjorde att sjuksköterskorna 
lättare kunde kommunicera med de icke verbalt talande personerna och på så sätt kunna hjälpa dem i 
livets slutskede (Okimasa et al., 2016).           

Sjuksköterskorna upplevde det svårt att kommunicera om palliativ vård, även i det tidiga skedet, då de 
även såg vikten av kommunikation i palliativ vård som avgörande för den döende personen (Verschuur 
et al., 2014). För att öka kunskapen om hur sjuksköterskorna upplevde kommunikationen i palliativ 
vård och för att genom denna kunskap öka möjligheterna för att kommunikationen som uppfattas som 
god av både person och sjuksköterska behövs det mer forskning inom detta område (Clayton et al., 
2014). 

 

Teoretisk förankring        

Grunden i den personcentrerade vården är att inta den andra personens perspektiv för att förstå hur 
den som behöver omvårdnad kan uppleva världen och den situation personen just vid tillfället 
befinner sig i. Den personcentrerade vården kan vara som ett partnerskap där båda parter har olika 
kunskap och att de båda kunskaperna måste mötas och äga samma giltighet. Sjuksköterskan besitter 
den professionella kunskapen medan personen som behöver omvårdnad är den verkliga specialisten 
om sig själv (McCormack, Dewing & McCane, 2011). Om vården skall vara personcentrerad krävs det 
att sjuksköterskan och personen kan ha bra kommunikation med varandra. Det ska finnas balans 
mellan dem eftersom vikten av att båda kommunicerar är betydelsefull. För sjuksköterskan innefattar 
det att vara närvarande, engagerad, verka för en gemensam förståelse och få förtroende. Hur 
sjuksköterskan framträder är avgörande för om vården blir personcentrerad. För att vården ska vara 
personcentrerad är det viktigt med en förtroenderelation och att sjuksköterskorna har ett bra 
förhållningssätt till personen samt att även anhöriga och andra betydelsefulla personer inkluderas i 
personcentrerad vård (McCormack et al., 2011).                   
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Syfte         

Syftet är att beskriva sjuksköterskans upplevelse av kommunikation med personer i palliativ vård 
inom hemsjukvård. 

                                    

Material och metod    
 
Design       
 
En kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats gjordes då syftet var att beskriva sjuksköterskornas 
upplevelser av att kommunicera med palliativa personer i hemsjukvården (Polit & Beck, 2016). 
Kvalitativ design härstammar från den holistiska traditionen och syftar till att studera personers 
upplevelser och erfarenheter av ett fenomen. Intresset för människan och tolkningarna i vardagen tar 
forskaren till människans naturliga miljö (Marshall & Rossman, 2011). Data samlades in med hjälp av 
interjuver och distriktssköterskornas/sjuksköterskornas berättelser analyserades. Då det insamlade 
materialet består av interjuver är kvalitativ innehållsanalys lämplig (Graneheim & Lundman, 2004). 
Studien har en induktiv ansats vilket innebär att materialet har analyserats förutsättningslöst utan att 
utgå från förutbestämda antaganden (Preibe & Landström, 2012). 

 
Urval      
 
Ett strategiskt urval gjordes med syftet att få informationsrika berättelser (Henricson & Billhult, 2012). 
Det strategiska urvalet bestod av distriktssköterskor/sjuksköterskor eftersom de var personer som 
kunde förväntas ha erfarenhet av palliativ vård i kommunens hemsjukvård. Inklusionskriterierna var 
att de personer som skulle tillfrågas om deltagande i studien skulle ha minst två års erfarenhet av 
arbete i palliativ vård inom hemsjukvården.  
 
Ett informationsbrev skickades via mail till enhetscheferna (se Bilaga 1) i två större kommuner i 
mellansverige om tillstånd/samtycke till att få intervjua distriktssköterskor/sjuksköterskor inom deras 
verksamheter. Efter en vecka skickades påminnelser till enhetscheferna då de inte hade svarat. En av 
kommunernas enhetschefer avböjde p.g.a. för hög arbetsbelastning. Även den andra enhetschefen 
avböjde deltagande p.g.a. att de hade för få distriktssköterskor. Informationsbrevet skickades därför 
till åtta andra kommuner i mellansverige. Samtycke till att studien fick genomföras inom 
verksamheten gavs av åtta enhetschefer.  
 
I informationsbrevet ombads också enhetscheferna att skicka namn på 
distriktsköterskor/sjuksköterskor som kunde tillfrågas om deltagande inom verksamheten. Det 
framgick även i informationsbrevet att det var önskvärt att de som skulle tillfrågas för deltagande hade 
distriktssköterskeutbildning. Eftersom det inte fanns tillräckligt med distriktssköterskor tillfrågades 
även allmänsjuksköterskor om de uppfyllde kriteriet om arbetserfarenhet. Syftet med studien var vid 
start att beskriva distriktssköterskans upplevelse av kommunikation med palliativa personer i 
hemsjukvård. Då det blev fler sjuksköterskor än distriktssköterskor som deltog i studien har därför 
benämningen sjuksköterska används i studien. 
 
Enhetschefer skickade kontaktuppgifter till de distriktssköterskor/sjuksköterskor som uppfyllde 
inklusionskriterierna för deltagande. Därefter skickades förfrågan om att delta i studien via mail till 
distriktssköterskorna/sjuksköterskorna (se Bilaga 2). Förfrågan om att delta i studien skickades till 
sammanlagt 36 distriktssköterskor/sjuksköterskor varav 11 tackade ja och tio deltog. Ingen tackade ja 
vid första mailet utan både två och tre påminnelser gjordes. I två av de kommuner som kontaktades 
svarade ingen distriktssköterska/sjuksköterska. I studien gjordes sammanlagt 10 intervjuer. De 
intervjuade var två distriktssköterskor och åtta sjuksköterskor med enbart grundutbildning. 
 

 
Datainsamling  
 
Tid och plats för intervjun avtalades utifrån deltagarnas önskemål, även detta via mail. Intervjuerna 
genomfördes på deltagarnas arbetsplatser. En sjuksköterska uteblev från avtalad tid utan att meddela 
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detta. En intervju spelades in på mobiltelefon. Varken ålder på deltagarna eller verksamma år som 
distriktssköterska eller sjuksköterska efterfrågades eftersom deltagarna redan hade valts ut utifrån 
inklusionskriterierna om att de skulle ha arbetat två år i palliativ vård och inom hemsjukvården. 
 
Vid intervjun fick de tillfrågade inledningsvis underteckna samtyckesblanketten (se Bilaga 3). Att de 
vid tillfället för intervjun skulle få ge sitt skriftliga samtycke till att delta hade de informerats om 
tidigare i informationsbrevet (se Bilaga 2). Under intervjun användes en semistrukturerad frågeguide 
(se Bilaga 4). Semistrukturerad frågeguide används som stöd för intervjuaren för att de aktuella 
frågeområdena säkert skall täckas in vid intervjun (Danielsson, 2012). Intervjuerna genomfördes 
mellan 12 oktober och 5 november och tiden för intervjun var mellan 30–45 minuter. Intervjuerna 
spelades in och transkriberades ordagrant. Alla transkriberade intervjuer kodades med en siffra och 
kodlistan förvarades oåtkomligt för andra.  
 

 
Dataanalys        
 
Det transkriberade materialet analyserades genom kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och 
Lundman (2004). Materialet lästes igenom upprepade gånger och bearbetades. Meningsbärande 
enheter som svarade på syftet valdes ut i den utskrivna intervjutexten. Dessa meningsbärande enheter 
kondenserades, vilket innebar att de utvalda meningsbärande enheterna kortades ner men bibehöll 
kärnan i innehållet. De kondenserade enheterna kodades och gavs benämningar utifrån vad den 
handlade om. De koder som hade liknande innebörd grupperades sedan utifrån likheter och 
skillnader. De grupperade koderna gavs sina benämningar utifrån innebörd vilket utgjorde 
underkategorierna. Genom att åter gå tillbaka till ursprungstexten kontrollerades att 
underkategorierna beskrev den information som fanns i intervjutexten. Vid den förnyade 
granskningen kunde samband ses mellan underkategorierna. Kategoribenämningar kunde identifieras 
för de underkategorier som ansågs höra samman och dessa underkategorier stod i relation till 
kategorin. Manifest ansats användes då analysen av innehållet höll sig nära texten då detta ansågs som 
den lämpligaste metoden, vilket innebär att den transkriberade texten tolkas utifrån den ursprungliga 
texten (Graneheim & Lundman, 2004; Danielsson, 2012).  
 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen.    

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsenhet 

      Kod Underkategorier  Kategorier 

… något som är 
positivt är om jag 
känner personen 
innan eller 
anhöriga. Då blir 
det alltid lättare … 
då brukar det bli 
bra …  
(intervju 3, dsk) 

Kontakten är 
grundad sedan 
tidigare vilket 
underlättar 
arbetet. 

Förtroende        Tillit Förtroenderelation 

… jag tror oftast att 
det handlar om att 
personen inte är 
införstådd i sin 
situation och det är 
då 
kommunikationen 
blir så dålig … att vi 
som personal är 
oftast här framme 
medans personen 
är ganska långt bak 
…  (intervju 7, ssk) 

Person och 
personal är på 
olika nivåer 
vilket leder till 
en sämre 
kommunikation.  

Hinder i 
dialogen 

Språksvårigheter Förhindrade 
omständigheter 
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Etiska övervägande   
  
Det grundläggande kravet på individskydd kan förtydligas i fyra huvudkrav på forskning; Dessa krav är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 
2018). Deltagarna informerades om studiens syfte och genomförande i ett informationsbrev (se Bilaga 
2) samt fick ge sitt skriftliga samtycke (se Bilaga 3) till att delta i studien innan intervjun. En Etisk 
egengranskning gjordes enligt mallen från Jönköpings Högskola där det framgick att studien inte 
innebar någon risk eller obehag för deltagarna gällande den personliga integriteten eller hälsoskäl. Det 
skapades heller inga personregister. Deltagarna erbjöds att ta del av den färdiga studien efter att den 
har blivit granskad av Hälsohögskolans examinator. I informationen framgick det att deltagandet var 
frivilligt och att de kunde avbryta deltagandet när som helst utan att ange orsak. Enligt 
konfidentialitetskravet tilldelades alla deltagare ett nummer, vilket blev koden inför transkriptionen så 
att ingen annan än intervjuaren skulle kunna identifiera dem. Allt material, inspelade filer och kodlista 
samt intervjuutskrifterna, förvarades oåtkomligt för obehöriga i en lösenordskyddad dator under 
examensarbetsprocessen. Efter avslutad studie kommer allt studiematerial förstöras enligt gällande 
riktlinjer för Hälsohögskolan i Jönköping. Enligt nyttjandekravet fick deltagarna information om att 
materialet endast skulle användas till examensarbetet och inte användas i något annat sammanhang. 

 
 
Resultat  
    
Vid analysen av intervjumaterialet framkom det två huvudkategorier och sex underkategorier som 
svarade på syftet, att beskriva sjuksköterskans upplevelse av kommunikation med palliativa personer i 
hemsjukvården Den första kategorin är Förtroenderelationen med underkategorierna 
Självkännedom, Respekt och Tillit. Den andra kategorin är Förhindrande omständigheter med 
underkategorierna Det svåra samtalet, Anhörigas inflytande och Språksvårigheter. 
 

Tabell 2. Sammanställning av kategorier och underkategorier. 

Kategori Underkategori 

 

Förtroenderelation 
Självkännedom 
Respekt 
Tillit 

 
Förhindrade omständigheter 

Det svåra samtalet 
Anhörigas inflytande 
Språksvårigheter 

 

 

Förtroenderelationen 
 
Att jobba med palliativ vård i hemsjukvården innebär att ha personens behov i fokus under hela 
vårdtiden menar de intervjuade. Om sjuksköterskorna ska kunna uppfylla det behovet behöver de lära 
känna personen vilket är att vara närvarande, att lyssna och ge närhet för att god kommunikation ska 
kunna skapas. De intervjuade menar att om kommunikationen ska fungera krävs det att personen 
känner sådan tillit för dem att det möjliggör att förtroenderelation kan upprättas. Deltagarna menar 
att med kommunikationen krävs det att bemöta personen med respekt och se denne som en person 
vilket är av betydelse för förtroenderelationen. För att sjuksköterskan ska bygga en förtroenderelation 
med personen anser de intervjuande att sjuksköterskan behöver ha god självkännedom och att vara 
trygg i sig själv som person då det i kommunikationen kan bli svåra dilemman och svåra samtal under 
vårdtiden. Om det finns ett förtroende med personen medföljer det oftast en bra relation vilket ibland 
kan leda till att hens sista tid får ett bra välbefinnande. 
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Självkännedom  
 
De intervjuade upplever att arbetet i palliativ vård inte bara är att lindra smärta och oro utan stor del 
består av att knyta kontakt och ha god kommunikation med personen och anhöriga. Kontakten bygger 
på ett förtroende och den ska leda dem fram till relationen som person, anhörig och sjuksköterskan 
har gemensamt för att vårdtiden ska bli så personcentrerad som möjligt. Sjuksköterskorna anser sig ha 
stor och betydande roll i hur förtroenderelationen ser ut. De intervjuade ser sig likt samordnaren till 
personen och ser vilka behov det finns och arbetar för att få behoven tillgodosedda. Sjuksköterskorna 
menar att de behöver ha god självkännedom då det ibland är svåra samtal. Många personer genomgår 
existentiell bearbetning i samband med sjukdom och kommande död. En ytterlig egenskap är att vara 
modig i kommunikationen då hen måste vara ärlig i de frågorna hen kan få av personen. 
 

… det allra svåraste och mest hämmande är väl                            
om du har svår ångest själv och du själv känner                            
att det är svårt och prata om det här ... (intervju 5, ssk) 

    

De intervjuade anser att stor del av det palliativa vårdarbetet är att bedöma hur personen mår fysiskt, 
psykiskt och existentiellt. Sjuksköterskorna menar att de ibland behöver ställa olika frågor för att 
försäkra sig om hur personen mår och om det är något de är i behov av. Frågorna kan ibland vara 
svåra att ställa då de handlar om livet och om döden. 

 
… man får inte vara rädd för att ställa svåra frågor eller dom                         
här, är du rädd för döden, har du ångest, är du orolig?                                            
Man får inte vara rädd att ställa direkta frågor ... (intervju 5, ssk) 

 
De intervjuade anser att vilken kvalité samtalen får med personen beror till stor del på hur 
förtroenderelationen ser ut. Trots att det finns en bra förtroenderelation kan det ändå finnas 
svårigheter att föra vissa samtal. De intervjuade menar att om inte personen har accepterat att hen ska 
dö kan samtalen ibland bli svåra. De menar även att sjuksköterskan ska se till personens önskemål och 
samtala om det som faktiskt går att kommunicera om. Deltagarna menar att för att kunna ställa dessa 
frågor behöver sjuksköterskan var trygg i sig själv och i sin profession annars blir dessa samtal svåra 
att bemöta. Deltagarna anser att hembesöken kan vara utmanande och att sjuksköterskan behöver 
kunna läsa av och se hur personen mår vid varje besök då personen kan må bra ena dagen men vid 
nästa besök må mindre bra. Sjuksköterskorna säger att de ibland behöver känna in av hur mycket de 
kan fråga eller prata med personerna om. Eftersom vissa personer genomgår många tankeprocesser 
och kan befinna sig i livskriser kan detta resultera i att de inte vill kommunicera.  

 
… jag ser när dom inte vill prata och då                                                                                  

säger jag bara det viktigaste ... (intervju 10, ssk)   

 
De intervjuades upplevelse är att de måste kunna bemöta personen utifrån hur personen mår vilket 
kan skifta från dag till dag. Sjuksköterskan måste kunna agera professionellt hur situationen än ser ut. 
Ibland orkar inte personen kommunicera vilket sjuksköterskan måste acceptera. Deltagarna menar att 

de även kan ge trygghet, tillit och respekt till personen genom att bara vara nära, utan att säga något.  
 
 
Respekt  
  
De intervjuade menar att det är viktigt att visa respekt som hänsyn och omtanke till personen, ge 
närhet och trygghet i deras svåra situation. Vidare menar de att lyssna på personen och att vara lyhörd 
vilket är en del i förhållningssättet sjuksköterskorna ska ha till dem. Deltagarna menar att det är av 
stor vikt att visa respekt då det ibland finns svårigheter för personen att kommunicera och göra sig 
förstådd. Att visa hänsyn till personen som inte är vid medvetande eller som inte är i livet är en del av 
arbetet i hemsjukvården. 

 
… även om hen inte var kontaktbar så, att man                           
ändå pratar som om, det är en person som ligger här ... (intervju 6, ssk) 
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Sjuksköterskorna menar att ha för lite tid hos personen är något de ser som hinder för att kunna 
kommunicera och bygga en relation. Tiden för att kunna kommunicera är också det som skapar den 
blivande förtroenderelation i palliativ vård. Ibland behöver personen mer tid än beräknat vilket är det 
vardagliga pusslet att förhålla sig till. Deltagarna anser att visa respekt är att vara närvarande och inte 
visa personen att de har bråttom trots att de har det vilket är en utmaning. Deltagarna tycker att de 
själva måste få prioritera mer tid till de palliativa personerna genom att vara mer närvarande, ta sig tid 
och lyssna till dem på ett respektfullt sätt. De menar att sjuksköterskan själv behöver ta sig mer tid till 
att vara här och nu med de palliativa personerna och försöka att se till att inte bli störd. Att få 
informera person och anhöriga om hur den palliativa vården är uppbyggd är också en del i den 
palliativa vården. Till vissa personer behöver sjuksköterskan vara ärlig och uppriktig emot om 
personens tillstånd och kommande vård. 

 
… för det första måste man ju vara ärlig och säga, berätta                                                 
varför dom mår som dom gör och genom det så kan man ju                  
bemöta personen på ett annat sätt ... (intervju 1, dsk) 

 
Sjuksköterskorna tycker att de redan från början måste vara ärliga om hur personens situation ser ut. 
Då vissa personer i början kan ha svårt att erkänna eller kännas vid sin sjukdom kan det kanske bli 
lättare för personen att inom tid acceptera sin kommande död. 

 
… att man framförallt talar klarspråk hela tiden.                           
Att man inte försöker ge falska förhoppningar, du ska                          
inte svartmåla men att man ändå är ärlig … (intervju 6, ssk) 

 
De intervjuade menar att även vissa anhöriga har svårt att acceptera sin make/makas kommande död. 
De intervjuade berättar att en person låg hemma med svåra smärtor och blev sämre och sämre medan 
make/maka var på jobbet som vanligt. Den totala förnekelsen är ytterligare en del i palliativ vård att 
förhålla sig till men är kanske den svåraste att nå fram till. 

 
 
Tillit  
 
Att bygga en relation och få förtroende menar deltagarna är en lång process och kräver tålamod, 
respekt och engagemang i bemötandet. Till början måste sjuksköterskan se var i denna process 
personen är för att kunna bemöta hen på bästa sätt. 

 
… att jag som person försöker hitta var du är någonstans.                          
Att ändå försöka hitta dom vägarna och jag tror det är där                        
man måste börja. Förutsättningen är att man har respekt ... (intervju 5, ssk) 

   
I början av relationen är det bra att hitta något gemensamt att prata om vilket underlättar 
kommunikationen. Sjuksköterskorna tycker att det är lättare att starta en konversation hemma hos 
personen då det är lättare att börja prata om något som exempelvis fotografier, tavlor eller blommor 
och trädgård.  

 
… det är lättare när du är hemma hos någon för då finns det                      
alltid något du kan prata om. Funkar det inte första gången                   
kanske det funkar andra gången ... (intervju 5, ssk)   

 
Sjuksköterskorna menar att fördelen med att lära känna personen är att kunna skapa 
förtroenderelationen redan i tidigt skede. Då kan personen förhoppningsvis vara med att påverka sin 
vård och även kunna berätta hur hen vill ha sin sista tid och död.  

 
… att man fångar personen i ganska tidigt skede … för att det                          
ska bli bra när personen väl blir brytpunktad och den närmar                            
sig livets slutskede så är det jätteviktigt att man hinner bygga                            
en relation, en trygg relation … (intervju 7, ssk) 

 
Upplevelsen hos de intervjuade är att för att kunna arbeta i palliativ vård måste sjuksköterskan förstå 
människans alla faser. Allt från att skapa en förtroenderelation till att ha samtal med en döende 
person. De intervjuade berättar att få ta del av personens tankar och avslutande samtal är lärorikt att 
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få vara med om. Finns det då förtroenderelationen kan kommunikationen med en döende person vara 
otroligt givande då de ibland knyter ihop säcken på olika sätt. Sjuksköterskorna ser detta som en stor 
tillfredsställelse i arbetet med palliativ vård.   

 
 
Förhindrande omständigheter  
 
Vissa sjuksköterskor tycker det är svårt att samtala med de personer som ännu inte har accepterat sin 
död då de inte kan kommunicera om döden på samma nivå. Andra menar att de själva som palliativ 
vårdpersonal måste acceptera de personer som ännu inte har insikt om att de snart ska dö och att de 
istället ska bemöta personen där personen är. De intervjuade menar att de anhöriga oftast är stor 
tillgång i deras arbete med att kunna förstå personen samt att de har en avslappnande effekt på den 
sjuke. Sjuksköterskorna tycker de personer som inte kan kommunicera verbalt ibland kan vara 
komplicerade att förstå och att de då får använda alla sina sinnen. Att inte kunna kommunicera eller 
nå fram fullt ut till alla personer eller anhöriga är en svår del av vården. Vad som gör det speciellt med 
palliativ vård är att det bara finns en viss tid innan personen dör och då är det för sent. 
 
 
Det svåra samtalet  
  
De intervjuade anser att förbereda personen och att kommunicera om döden tillhör vardagen för 
sjuksköterskorna i den palliativa vården. Det framkom att de har accepterat sin situation medan andra 
inte har den insikten och förnekar att de ska dö. Vad deltagarna tycker är frustrerande är att trots 
mycket information kan vissa personer inte ta in och förstå den givna informationen. Detta försvårar 
samtalet om hur personen ser på sin död då sjuksköterskan vill veta hur de vill ha det den sista tiden. 

 
… när de inte har förstått att de inte har så långt kvar att leva.   

 Då kan man inte prata på samma nivå och det blir så svårt   
 att möta personen … (intervju 8, ssk) 

 
Deltagarna berättar hur svårt det är då familjen inte har förstått att slutet är nära och trots flera försök 
med information inser de ändå inte vad som kommer att hända. Fastän brytpunktsbedömning är gjord 
och även läkaren har gjort ett försök med att informera kan inte familjen ta till sig vad informationen 
innebär. 

 
… vi hade ändå försökt, bara några dagar innan hade jag varit   

 med på ett hembesök där i hemmet och försökt få in hemtjänst.   
 Familjen var helt förnekande, inte med på tåget alls … (intervju 6, ssk) 

 
De intervjuade menar att när personen och anhöriga inte har den insikten om sin situation och inte 
förstår vad som kommer att hända är det svårt att hjälpa och bemöta dem på ett förberedande sätt. 
Trots svårigheterna med insikten får sjuksköterskan försöka att bemöta personen där den är på bästa 
sätt. 

 
… ett gammalt talesätt som faktiskt är väldigt aktuellt det här   

 att prata med bönder på bönders vis, alltså man måste ju hitta   
 personen där den är och det är ju då du kan starta en kommunikation … (intervju 5, ssk) 

 
Sjuksköterskorna menar att vissa personer redan från början har insikt om sin situation medan andra 
får insikt succesivt om bra kommunikation finns. Deltagarna menar att vissa personer aldrig får insikt 
då det troligtvis är individuellt och beror ibland på oförmågan hos personen att ta till sig och förstå 
information. 

 
 
Anhörigas inflytande 
  
Deltagarna anser att relationen med person och anhöriga är väldigt betydelsefull och står för stor del 
av personens trygghet. Bra kommunikation och relation med anhöriga är även viktig för 
sjuksköterskorna som vårdar personen. Sjuksköterskorna tycker att de ibland har svårt att lindra 
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smärta och oro trots given omvårdnad och läkemedel. Det som verkar få personen fri från smärta och 
oro är många gånger närvaron av deras anhöriga. 

 
… vi hade en kvinna precis nyligen som hade haft det jobbigt                                         
med mycket smärta och oro. I slutet fanns hennes anhöriga hos                      
henne och hon var inte alls lika orolig eller smärtpåverkad som tidigare ...  (intervju 3, dsk)  

 
Deltagarna berättar att det finns vissa palliativa personer som inte pratar det svenska språket vilket 
gör att sjuksköterskorna inte kan förstå dem eller möta deras behov. Vidare berättar deltagarna att de 
anhöriga är väldigt hjälpsamma att tolka vad personen vill förmedla. 

 
… de flesta pratar sitt hemspråk med sina anhöriga och vi                                                          
kan få reda på hur de mår genom att anhöriga tolkar åt oss … (intervju 3, dsk)    

 
Deltagarna anser att även anhöriga är en del av den palliativa vården och att bemöta och ha bra 
kommunikation med dem är viktigt. Vissa anhöriga har aldrig varit med om någon palliativt sjuk 
person tidigare och när då någon i familjen blir sjuk uppstår det mycket svåra situationer. Deltagarna 
berättar hur de ibland får vägleda de anhöriga att vara närvarande vid slutskedet av den sjuke.  

 
… helt handfallna över hur de skulle bemöta situationen.                                           
Jag fick tala om för dem hur de skulle göra. Kom och sätt er                                                    
nära, ta henne i handen, prata med henne och visa att ni är här … (intervju 8, ssk) 

 
Anhöriga har det svårt i sin bearbetning av att någon familjemedlem är svårt sjuk. Deltagarna berättar 
att även här får sjuksköterskorna känna in de anhöriga hur mycket hjälp och stöd de behöver. Vidare 
berättar de att anhöriga vill bli involverade i den sjukes omvårdnad för att på så sätt vara nära den 
sjuke. 

 
 
 
Språksvårigheter     
   
Sjuksköterskorna tycker att det ibland kan vara svårt att förstå de personer som inte har något språk 
att kunna förmedla sig med. Oftast kan anhöriga förtydliga vad personen menar så sjuksköterskorna 
har möjlighet att få veta vilka behov det finns. Deltagarna berättar att det är svårt att förstå de 
utländska personerna som endast kan sitt hemspråk och är helt beroende av sina anhöriga. Dessutom 
förekom demens och till slut kan inte ens de anhöriga förstå vad de säger. 

 
… en del dementa är dessutom utlandsfödda och då blir det ännu                     

 svårare med hem personen språket. Sen försvinner även det och då kan                                
  inte ens anhöriga förstå dem ... (intervju 3, dsk) 

  
Deltagarna upplever att då personen och de anhöriga är osams blir det svårt med kommunikationen. 
De upplever även att personerna är mer oroliga och har svårt att komma till ro då det finns någonting 
som inte är färdigutrett och ouppklarat. 

                
 … komplexa situationer när personen har anhöriga som man   

 är osams med som gör att man inte riktigt kan komma till ro och            
 då blir allting mycket svårare tycker jag att kommunicera ... (intervju 6, ssk) 

 
De intervjuade menar att de personer som inte har någon verbal kommunikation måste tolkas på ett 
annat sätt då språket inte finns. Deltagarna pratar om att de får läsa av kroppsspråket och att använda 
sina sinnen för att kunna göra bedömningar samt att de har skattningsskalor för att kunna mäta 
smärta på personen. Genom att titta och känna på personen kan sjuksköterskorna få viss uppfattning 
om hur hen mår. 
  

… oftast handlar det ju mest om att jag vill ha information   
 ifrån personen, har du ont, mår du illa, har du någon oro   
 eller liknande. Mycket kan man ju få fram genom att titta   
 på personen och läsa av den helt enkelt … (intervju 9, ssk) 



 
 

11 
 

Diskussionen 
 
Metoddiskussion   
       
För att kunna beskriva sjuksköterskors upplevelse av kommunikation inom palliativ vård i 
hemsjukvård användes en kvalitativ metod med induktiv ansats och semistrukturerade intervjufrågor 
(Polit & Beck, 2016). För att uppnå tillförlitlighet tillämpas begreppen trovärdighet, bekräftelsebarhet 
pålitlighet och överförbarhet (Lincoln & Guba, 1985). Trovärdighet skapas genom att ett beslut fattas 
om studiens urval, deltagare och tillvägagångssätt för insamling av data. Att välja den lämpligaste 
metoden för datainsamling är viktigt för att skapa trovärdighet (Polit & Beck, 2016). 
 
Det fanns en medvetenhet om att det förelåg en förförståelse för ämnet i studien. För att minska risken 
för påverkan av förförståelsen på tolkning av materialet har ett kritiskt perspektiv antagits vid analys 
av resultatet. Studien har också diskuterats med handledare och kontinuerlig mailkontakt har pågått. 
Genom att vara flera som granskar ett material höjs trovärdigheten i en studie (Wallengren & 
Henricson 2012). Att besitta en viss förförståelse inom området som ska beskrivas kan också ses som 
positivt då kvalitativ forskning baserad på data från berättelser kräver förståelse (Graneheim & 
Lundman, 2004). 
 
Urvalet av intervjupersoner till studien gjordes i mellansverige. Strategiskt urval användes för att 
besvara syftet och sjuksköterskor tillfrågades i första hand. De tillfrågade skulle ha minst 2 års 
erfarenhet av palliativ vård i hemsjukvården. Intervjuerna bestod av varierande upplevelser av 
kommunikation hos de åtta kvinnor och två män i olika åldrar som deltog vilket ökar 
bekräftelsebarheten genom deltagarnas olika synsätt och livserfarenheter (Polit & Beck, 2016). 
 
Vad som kan sänka studiens trovärdighet är att ålder på deltagarna eller antal år av erfarenhet som 
sjuksköterska/sjuksköterska inte efterfrågades. Utföraren ansåg att då de tillfrågade uppfyllt 
inklusionskriterierna om två års erfarenhet av arbete inom hemsjukvården (se Bilaga 2) skulle den 
informationen vara tillräcklig.  
 
Intervjufrågorna ändrades inte utan samma frågor ställdes till alla deltagare (se Bilaga 4). Intervjuerna 
ägde rum på deltagarnas arbetsplats vilket var självvalt. Tillhörande följdfrågor bestämdes i förväg 
som kunde ställas under intervjun om de inte visste vad de skulle säga eller om svaret blev kort. 
 
Överförbarhet är om hur resultatet i den aktuella studien går att tillämpa i andra sammanhang än de i 
den aktuella studien (Polit & Beck, 2016; Wallengren & Henricson, 2012). Att deltagarna har en bred 
spridning på kön, bakgrund och ålder främjar överförbarheten (Polit & Beck, 2016). Överförbarheten 
kunde eventuellt ha stärkts om de intervjuade personerna enbart var distriktsköterskor, deltagarnas 
ålder och år i yrket samt lika många män som kvinnor. 
 
 

Resultatdiskussion   
       
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av kommunikation inom palliativ vård i 
hemsjukvården. Resultatet visar genomgående på att respekt för personen ska finnas hos 
sjuksköterskan och att personens behov ska vara centrerade i omvårdnaden. Sjuksköterskorna 
upplever även att kommunikation med personerna måste framföras på ett ödmjukt och individuellt 
sätt.  Deltagarna framhåller också vikten av att skapa en fridfull vårdtid innan personens död och att 
den ska vara så personbunden som möjligt för att de ska känna sig som en unik person och vara trygg i 
sin miljö (Hogg, Hanley & Smith, 2018; McCormack et al., 2011). 
 
Sjuksköterskorna menar att för att kunna vårda palliativa personer måste sjuksköterskorna 
kommunicera med dem för att kunna tillmötesgå deras behov. För att bygga upp ett förtroende och en 
bra relation med personen behöver kommunikationen fungera. Att bygga upp en trygg relation kan ta 
olika lång tid vilket det är av vikt att lära känna personen i ett tidigt skede innan denne närmar sig 
slutskedet. Om relationen ska bli bra anser McCormack et al. (2011) att sjuksköterskan behöver vara 
närvarande, engagerad och dennes agerande är avgörande för om vården blir personcentrerad. Genom 
att vara uppmärksammad på personens önskemål och ha personcentrerad kommunikation som att se 
hela personen, visa medkänsla kan förtroende och förståelse skapas mellan sjuksköterskorna och 
personen (Hafskjold et al., 2015). För att få en bra relation med personen måste sjuksköterskorna även 
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visa omtanke och hänsyn till personen för att de ska kunna ge tillit. I kommunikationen krävs det 
också att vara närvarande och visa ett intresse för personen som att lyssna till dem och att vara lyhörd i 
sitt förhållningssätt. I studien av Hafskjold et al. (2017) framgick det att personerna behöver 
uppmuntras för att kommunicera personcentrerat om sina känslor vilket främjar deras hälsa.      
 
Att arbeta som sjuksköterska med svårt sjuka personer innebär att det ibland ställer vissa krav på 
sjuksköterskans självkännedom vilket resultatet visar i studien. Sjuksköterskorna menar att för att 
klara av att arbeta med palliativ vård behöver sjuksköterskan vara trygg i sig själv. Det krävs 
erfarenhet för att kunna samtala om det som kan vara svårt och tungt för den sjuke att tala om, genom 
att ställa frågor om döden. Det bekräftar även Jeppsson och Thomé (2015) att arbetet med 
personcentrerad vård kräver yrkeskompetens och god självkännedom. I resultatet framgick det även 
att ha bra kommunikation med personen som är döende är lärorikt och är väldigt givande för 
sjuksköterskorna då många personer knyter ihop säcken inför sin död. Att ta sig tid och prioritera de 
palliativa personerna ser sjuksköterskan som viktigt då de vill vara nära personen och lyssna till dem. 
Jeppsson och Thomé (2015) menar att då sjuksköterskor får känna sig betydelsefulla och känner att de 
har möjlighet att ge god vård ökar det deras tillfredsställelse. 
 
Vid livets slut framkom tankar som de behöver bearbeta inför deras kommande död vilket kan leda till 
komplexa samtal för sjuksköterskan att förhålla sig till vilket resultatet visar. Sjuksköterskorna menar 
att vissa personer har svårt att acceptera sin kommande död vilket förvårar kommunikationen om god 
död mellan sjuksköterskan och personen. Resultatet visar också att en del anhöriga har svårt att 
acceptera sin make/makas kommande död vilket ytterligare försvårar kommunikationen för 
sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna menar att då personerna och anhöriga inte har insikt i den 
kommande döden blir det svårt att kommunicera om just döden vilket gör samtalen komplexa. Dessa 
samtal tillhör verkligheten för sjuksköterskan som behöver vara lyssnande och kompetent i sin 
profession för att hjälpa och bemöta personen i deras svåra situation. I en studie av Karlsson, Roxberg, 
Barbosa da Silva och Berggren (2010) framgick det att sjuksköterskorna i hemsjukvården ibland står 
inför svårigheter i kommunikationen och att de upplever maktlöshet, frustration och oro när de vårdar 
döende personer och detta ansåg sjuksköterskorna var svårt hantera. 
 
Vidare visar resultatet att kommunikationen mellan personen och anhöriga är viktig och att det bidrar 
till att person kan känna sig trygg (McCormack et al., 2011). De intervjuade menar att det även är 
viktigt för sjuksköterskorna att ha en bra kommunikation och relation med de anhöriga då de 
tillsammans kan göra den sista tiden i livet så bra som möjligt för personen. Ibland kan de anhöriga 
uppleva svårigheter med att bemöta personens sjukdom och död. Även de kan behöva bearbeta 
situationen som de står inför vilket också kan vara en helt ny erfarenhet för dem att förhålla sig till. 
Varför relationen med anhöriga är viktig är just för att ibland kunna hjälpa dem och besvara dem med 
trygghet inför personens död. I studien av Kaasalainen et al. (2013) framgick att om sjuksköterskan 
stödjer de anhöriga när personen närmar sig livets slut underlättar detta kommunikationen med 
personen, vilket främjar upplevelsen av en positiv död. Anhöriga har även en annan viktig roll och det 
är att kunna tolka det språk personen talar så att sjuksköterskan lättar kan hjälpa den sjuke. 
Sjuksköterskorna i studien talar om att personer med ett annat hemspråk kan vara smärtpåverkade 
och oroliga och trots lindrande åtgärder kan ibland inte sjuksköterskorna hjälpa dem. Dock kan 
anhörigas närvaro lindra bättre än sjuksköterskans lindrande. I studien av Manezea et al. (2016) 
framgår det att de personer som inte talar vårdpersonalens språk är oroliga över sina språkliga 
kunskaper på att inte bli förstådd av vårdpersonalen. Att ha sina anhöriga vid sin sida och som kan 
hjälpa personen med att bli förstådd anser Manezea et al. (2016) är trygghet för den sjuke. 
 
De tillfrågade sjuksköterskorna upplever att vissa utav utmaningarna är den icke verbala 
kommunikationen då personen inte har ett verbalt språk och inte kan förmedla sig med ord. I studien 
av Trovo de Araújo & da Silva (2012) framgick det vilka icke verbala kommunikationsstrategier som 
användes i palliativ vård. De vanligaste strategierna som användes var affektiv beröring som leende, 
fysisk närhet och att aktivt lyssna. Tyvärr visade studien att vårdpersonalen inom palliativ vård hade 
dålig kunskap om kommunikationsstrategier (Trovo de Araújo & da Silva 2012).  I studiens resultat 
visar det att sjuksköterskorna ser de personer med demens som svåra att förstå och att det ibland kan 
bli komplext i omvårdnaden och framförallt i kommunikationen. Detta bidrar till att sjuksköterskorna 
måste kunna läsa av personen genom kroppsspråket och använda sina sinnen. En studie av Dieplinger, 
Sari Kundt och Lorenzl (2017) belyser att sjuksköterskorna upplever svårigheter med den icke verbala 
kommunikationen med personer med neurodegenerativa sjukdomar. Dessa personer har ofta 
talsvårigheter som hindrar dem från att hitta lämpliga ord eller att tala en mening med rätta ord. Då 
personerna inte klarar av att kommunicera kan detta leda till frustration hos personerna ibland med 
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aggressivitet eller uppgivenhet. Dieplinger et al. (2017) framhåller att det är utmanande för 
sjuksköterskorna att tillmötesgå personerna i kommunikationen på bästa sätt. Då dessa personer ökar 
tillsammans med fler äldre människor i samhället behövs det mer kunskap och stöd till 
vårdpersonalen. McCormack et al. (2011) anser att för att kunna uppnå en personcentrerad vård och 
att klara av att bemöta personens behov är kommunikationen väldigt viktig. Beträffande hur 
sjuksköterskorna upplever kommunikationen i palliativ vård behövs det mer forskning och kunskap 
omkring vilket fler studier visar (Clayton et al., 2014; Olsman, E., Leget, C. & Willems, D., 2015; 
Verschuur et al., 2014).    
               
 

Kliniska implikationer  
 
En utmaning för sjuksköterskorna inom palliativ vård i hemsjukvården är kommunikationen med den 
svårt sjuke personen och ibland även med de anhöriga. Att få kännedom om hur sjuksköterskorna 
upplever det är att kommunicera med en döende person för att få den sista tiden i livet så bra som 
möjligt och att sträva efter ett bra välbefinnande är viktigt. I resultatet framkom det att tiden var ett 
hinder för sjuksköterskorna. Att bygga relationer genom att få tillit och att lära känna personerna tar 
tid. Genom att tillföra mer tid till sjuksköterskorna i den palliativa vården i hemsjukvården behövs det 
utökas med mer personal. Då kommunikationen är en utmaning för sjuksköterskan kan även kunskap 
som fortbildning vara ett stöd för dem. Genom att personens välbefinnande ska vara i centrum kan 
omvårdnadspersonalen tillsammans med anhöriga på ett meningsfullt sätt kommunicera och kunna 
skapa personens sista tid så individanpassad som möjligt vilket är en vinst för den palliativa vården i 
hemsjukvården.  
 

 
Slutsats  
 
Resultatet påvisar sjuksköterskornas erfarenhet och kunskap samt självkännedom vilket bidrar till bra 
kommunikation i den palliativa vården. Studien visar även sjuksköterskornas upplevelse av 
kommunikation i palliativ vård vilket kan vara utmanande men också komplext. Då hemsjukvården 
ökar med olika sjukdomstillstånd och funktionsnedsättningar samt nya kulturer skapar detta nya 
arbetssätt att förhålla sig till. För att personcentrerad omvårdnad ska byggas upp och för att vården 
ska kunna bemöta detta behov behövs det ännu mer utbildning och forskning. En aspekt är att fråga 
personerna om hur de upplever kommunikationen för att få veta hur sjuksköterskan ska kunna 
utveckla sin kommunikation som upplevs som god av personen och anhörig. 
För att kommunikationen ska bli bättre mellan sjuksköterskan, personen och anhöriga i 
hemsjukvården behövs det fortsatt mer forskning. Även mer kunskap inom palliativ vård bör finnas i 
sjuksköterskeutbildningen för att på så sätt öka sjuksköterskans vetskap om den palliativa personen i 
hemsjukvården och för att kunna förebygga ett värdigt förhållningssätt inom kommunikation.    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

14 
 

Referenser     

Antonacci, R., Fong, A., Sumbly, P., Wang, Y.F., Maiden, L., Doucette, E., Gauthier, M. & Chevrier, A. 
(2018). They can hear the silence: Nursing practices on communication with persons. Canadian 
Journal of Critical Care Nursing, 29(4), 36-39. 

Baines, M. (2010). The origins and development of palliative care at home. Progress in Palliative 
Care, 18(1), 4-8. doi: 10.1179/096992610X12624290276223 

Charalambous, A. (2010). Good communication in end of life care. Journal of Community Nursing, 
24(6), 12-14.  

Clayton, M. F., Reblin, M., Carlisle, M. & Ellington, L. (2014). Communication behaviors and person 
and caregiver emotional concerns: a description of home hospice communication. Oncology Nursing 
Forum, 41(3), 313-321. doi: 10.1188/14.ONF.311-321      

Cronenwett, L., Sherwood, G., Barnsteiner, J., Disch, J., Johnson, J., Mitchell, P., Taylor Sullivan, D. & 
Warren, J. (2007). Quality and safety education for nurses. Nursing Outlook, 55(3), 122-131.  

Danielsson, E. (2012). Kvalitativ forskningsintervju. I. M. Henricson (red.). Vetenskaplig teori och 
metod-från idé till examination inom omvårdnad, (s. 163-174). Lund: Studentlitteratur.    

Dieplinger, A., Sari Kundt, F. & Lorenzl, S. (2017). Palliative care nursing for persons with neurological 
diseases: what makes the difference? British Journal of Nursing, 26(6), 356-359. doi: 
10.12968/bjon.2017.26.6.356  

Dingley, C. E., Clayton, M., Lai, D., Doyon, K., Reblin, M. & Ellington, L. (2017). Caregiver activation 
and home hospice nurse communication in advanced cancer care. Cancer Nursing, 40(5), 38-50. doi: 
10.1097/NCC.0000000000000429 

Discanalys (2018) Vad är kommunikation. Hämtad 2019-03-02 https://www.discanalys.com/vad-ar-
kommunikation/ 

Given, B. A. & Reinhard, S. C. (2017). Caregiving at the end of life: the challenges for family caregivers. 
Journal of the American Society on Aging, 41(1), 50-57.  

Goldsmith, J., Ferrell, B., Wittenberg-Lyles, E. & Ragan, S. L. (2013). Palliative care communication in 
oncology nursing. Clinical Journal of Oncology Nursing, 17(2), 163-167. 

Granheim, U. H. & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing researh: concept, 
procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Ediucation Today, 24(2), 105-112. doi: 
10.1016/j.nedt.2003.10.001 

Hafskjold, L., Sundler, A. J., Holmström, I. K., Sundling, V., van Dulmen, S. & Eide, H. (2015). A cross-
sectional study on person-centred communication in the care of older people: the COMHOME study 
protocol. British Medical Journal Open, 5(4), 1-9. http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2015-007864  

Hafskjold, L., Sundling, V., Dulmen, V.S., & Eide, H. (2017). The use of supportive communication 
when responding to older people´s emotional distress in home care - An observational study. British 
Journal of Community Nursing, 16(24), 1-12. https://doi.org/10.1186/s12912-017-0220-8 

Henricson, M. & Billhult, A. (2012). Kvalitativ design. I. M. Henricson (red.) Vetenskaplig teori och 
metod-från idé till examination inom omvårdnad, (s. 129-149). Lund: Studentlitteratur. 

Hogg, R., Hanley, J., & Smith, P. (2018). Learning lessons from the analysis of person complaints 
relating to staff attitudes, behaviour and communication, using the concept of emotional labour. 
Journal of Clinical Nursing, 27(5-6), 1004-1012. https://doi:10.1111/jocn.14121      

https://www.discanalys.com/vad-ar-kommunikation/
https://www.discanalys.com/vad-ar-kommunikation/
http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2015-007864
https://doi.org/10.1186/s12912-017-0220-8
https://doi:10.1111/jocn.14121


 
 

15 
 

Jeppsson, M. & Thomé, B. (2015). How do nurses in palliative care perceive the concept of selfimage? 
Scandinavian Journal of Caring Sciences, 29(3), 454-461. doi: 10.1111/scs.12151 

Kaasalainen, S., Ploeg, J., McAiney, C., Schindel-Martin, L., Donald, F., Martin-Misener, R., Brazil, K., 
Taniguchi, A., Wickson-Griffiths, A., Carter, N. & Sangster-Gormley, E. (2013). Role of the nurse 
practitioner in providing palliative care in long-term care homes. International Journal of Palliative 
Nursing, 19(10), 477-485.  

Karlsson, M., Roxberg, A., Barbosa da Silva, A. & Berggren. I. (2010). Community nurses’ experiences 
of ethical dilemmas in palliative care: a Swedish study. International Journal of Palliative Nursing, 
16(5), 224-231. 

Kozlowska, L. & Doboszynska, A. (2012). Nurses' nonverbal methods of communicating with persons in 
the terminal phase. International Journal of Palliative Nursing, 18(1), 40-46. 
 
Lees, C., Mayland, C., West, A. & Germaine, A. (2014). Quality of end-of-life care for those who die at 
home: views and experiences of bereaved relatives and carers. International Journal of Palliative 
Nursing, 20(2), 63-67. 
 
Lewis, K. (2013). How nurses can help ease person transitions to end of life care. Nursing Older 
People, 25(8), 22-26. 
 
Lincoln, Y. & Guba, E. (1985). Naturalistic Inquity. Thousand Oaks: Sage Publications. 
 
Manezea, D., Everett, B., Kirby, S., DiGiacomo, M., Davidson P. M. & Salamonson, Y. (2016). ‘I have 
only little English’: language anxiety of Filipino migrants with chronic disease. Ethnicity & Health, 
21(6), 596–608. http://dx.doi.org/10.1080/13557858.2016.1143091  
 
Marshall, C. & Rossman, G. B. (2011). Designing Qualitative Research (5. uppl.) London: Sage 
Publication 
 
Martin, A-M., O´Connor Fenelon, M. & Lyons, R. (2012). Non-verbal communication between 
registered nurses’ intellectual disability and people with an intellectual disability: An exploratory study 
of the nurse’s experiences. Part 1. Journal of Intellectual Disabilities, 16(1), 61-75. doi: 
10.1177/1744629512440938  

McCormack, B. Dewing, J. & McCane, T. (2011). Developing person-centred care: addressing 
contextual challenges through practice development. Online Journal of Issues in Nursing, 16(2), 1-1. 
doi: 10.3912/OJIN.Vol16No02Man03 

Okimasa, S., Saito, Y., Okuda, H., Fukuda, T., Yano, M., Okamoto,Y., Ono, E. & Ohdan, H. (2016). 
Assessment of cancer pain in a person with communication difficulties: a case report. Journal of 
Medical Case Reports, 10(148), 1-4. doi 10.1186/s13256-016-0935-2 

Olsman, E., Leget, C. & Willems, D. (2015). Palliative care professionals’ evaluations of the feasibility 
of a hope communication tool: A pilot study. Progress in Palliative Care, 23(6), 321-325. doi: 
10.1179/1743291X15Y.0000000003 

Polit, D. & Beck, C. (2016). Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practice 
(10th ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer. 

Preibe, G. & Landström, C. (2012). Det vetenskapliga kunskapens möjligheter och begränsningar – 
grundläggande vetenskapsteori. I. M. Henricson (red.) Vetenskaplig teori och metod-från idé till 
examination inom omvårdnad (s. 31-50). Lund: Studentlitteratur. 

Pusa, S., Hägglund, K., Nilsson, M. & Sundin, K. (2015). District nurses´ lived experiences of meeting 
significant others in advanced home care. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 29(1), 93-100. 
doi: 10.1111/scs. 12134 

http://dx.doi.org/10.1080/13557858.2016.1143091


 
 

16 
 

Regionala Cancercentrum (2016). Hämtad 2019-02-10  
http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/palliativ-vard/vardprogram/gallande-
vardprogram/10.-den-palliativa-vardens-organisation/ 

Region Östergötland (2019). Specialiserad hemsjukvård. Hämtad 2019-02-16 
https://www.regionostergotland.se/Om-regionen/Verksamheter/Narsjukvarden-i-centrala-
Ostergotland/LAH-i-Linkoping/ 

Rimala, R. N. & Lapinski, M. K. (2009). Why health communication is important in public health. Bull 
World Health Organ, 87(4), 247-247. doi:10.2471/BLT.08.056713 

Socialstyrelsen (2008). Hemsjukvård i förändring - En kartläggning av hemsjukvården i Sverige och 
förslag till indikatorer. Sid 14. Hämtad 2018-09-17 
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8800/2008-126-
59_200812659.pdf  

Socialstyrelsen (2013). Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede – Vägledning, 
rekommendationer och indikatorer – Stöd för styrning och ledning. Hämtad 2018-05-21 
www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19107/2013-6-4.pdf  

Svenska palliativa registret (2018). Hämtad 2019-01-22 
http://media.palliativ.se/2018/05/Antal201804.pdf 
 
 
Thoresen, L., Wyller, T. & Heggen, K. (2010). The significance of lifeworld and the case of hospice. 
Med Health Care and Philos, 14(3), 257-263. doi 10.1007/s11019-010-9296-6 
 
Trovo de Araújo, M. M. & da Silva, M. J. (2012). Communication strategies used by health care 
professionals in providing palliative care to patients. Revista da Escola de Enfermagem da USP, 
46(3), 626-632. http://dx.doi.org/10.1590/S0080-62342012000300014 
 
Ushikubo, M. & Okamoto, K. (2012). Circumstances surrounding death and nursing difficulties with 
end-of-life care for individuals with ALS in central Japan. International Journal of Palliative Nursing, 
18(11), 554-560.       
 
Verschuur, E., Groot, M. & Sande, R. (2014). Nurses’ perceptions of proactive palliative care: a Dutch 
focus group study. International Journal of Palliative Nursing, 20(5), 241-245. 

Vetenskapsrådet (2018). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Hämtad 2018-06-10 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

Vårdfokus, (2017). Brist på sjuksköterskor problem för primärvården. Hämtad 2019-02-16 
https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2017/september/brist-pa-sjukskoterskor-problem-for-
primarvarden/ 

Wallengren, C. & Henricson, M. (2012). Vetenskaplig kvalitetssäkring av litteraturbaserat 
examensarbete. I. M. Henricson (red.) Vetenskaplig teori och metod-från idé till examination inom 
omvårdnad (s. 482–496). Lund: Studentlitteratur. 

Wang, J. J., Hsieh, P. F. & Wang, C. J. (2013). Long-term care nurses´ communication difficulties with 
people living with dementia in Taiwan. Asian Nursing Research, 7 (3), 99-103. doi: 
org/10.1016/j.anr.2013.06.001 

 

 

 

http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/palliativ-vard/vardprogram/gallande-vardprogram/10.-den-palliativa-vardens-organisation/
http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/palliativ-vard/vardprogram/gallande-vardprogram/10.-den-palliativa-vardens-organisation/
https://www.regionostergotland.se/Om-regionen/Verksamheter/Narsjukvarden-i-centrala-Ostergotland/LAH-i-Linkoping/
https://www.regionostergotland.se/Om-regionen/Verksamheter/Narsjukvarden-i-centrala-Ostergotland/LAH-i-Linkoping/
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8800/2008-126-59_200812659.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8800/2008-126-59_200812659.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19107/2013-6-4.pdf
http://media.palliativ.se/2018/05/Antal201804.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2017/september/brist-pa-distriktsskoterskor-problem-for-primarvarden/
https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2017/september/brist-pa-distriktsskoterskor-problem-for-primarvarden/


 
 

17 
 

Bilaga 1     Information till verksamhetschef/enhetschef samt samtycke 
       

Informationsbrev till verksamhetschef/enhetschef  
 

Inom palliativ vård är kommunikation ett viktigt verktyg i bedömningen av patientens tillstånd 
och behov för att sjuksköterskan utifrån denna bedömning kunna ge en god personcentrerad 
omvårdnad. Kunskapen om hur sjuksköterskor upplever kommunikationen med personer som 
finns inom palliativ vården behöver ökas eftersom det är viktigt att kunna tolka personens 
behov.  
 
För att få mer kunskap om detta planerar jag göra en studie med syftet att beskriva 
sjuksköterskans upplevelse av kommunikation med palliativa patienter i hemsjukvården. 
Studien ingår som en del i sjuksköterskeutbildning vid Hälsohögskolan i Jönköping och 
kommer utmynna i ett examensarbete på magisternivå. 
  
Du tillfrågas genom detta brev om du vill ge ditt samtycke till att kontakt får tas med 
sjuksköterskor/sjuksköterskor som du arbetsleder för att tillfråga dem om deltagande i 
studien. De som kan delta i studien ska ha haft minst 2 års yrkeserfarenhet inom palliativ vård 
i hemsjukvård och det är önskvärt att de är utbildade sjuksköterskor. För intervjun behöver 
det avsättas ca 30-45 minuter och för att spara tid vore det bra om intervjun kan genomföras 
på respektive arbetsplats.  
 
Det är frivilligt att vara med i studien och deltagarna kan när som helst avbryta sitt deltagande. 
Intervjuerna kommer att ske vid fysiska möten och efter överenskommelse om tid. Intervjun 
kommer att spelas in för att sedan transkriberas. Allt material kommer behandlas 
konfidentiellt d.v.s. ingen utom handledaren och jag kommer ha tillgång till de utskrivna 
intervjuerna och ingen kommer heller i det slutliga examensarbetet kunna utläsa vem som gett 
svaren.  
 
Om du ger ditt samtycke till att studien utförs inom din verksamhet behöver jag Din hjälp med 
kontaktuppgifter till sjuksköterskor/sjuksköterskor som du arbetsleder och som uppfyller de 
kriterier som nämnts för ett deltagande. Ett informationsbrev kommer att skickas till de 
sjuksköterskor som jag fått namnen på där de tillfrågas om de vill delta vid en intervju. Planen 
är att intervjua 6–8 sjuksköterskor/sjuksköterskor. 
 
För att jag ska komma igång med studien ber jag om ditt svar så snart som möjligt. Om du ger 
ditt samtycke undertecknas dokumentet nedan på angiven rad. Dokumentet kan sedan 
scannas in och skickas via E-post till mig.  
 
Vänliga hälsningar 
 
Student: Helena Holmgren Carlsson  Handledare: Iréne Ericsson 
Ort: Motala 2018-09-21   Leg.ssk; PhD Gerontologi 
E-postadress: Skolssk12@outlook.com  Hälsohögskolan, Jönköping University 
Telefon: 0706-530117   E-post: erir@ju.se  
 
 
Jag samtycker till att intervjuerna får göras inom verksamheten och att kontakt får tas med 
de sjuksköterskor/sjuksköterskor jag arbetsleder för att tillfråga om deltagande. 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 

Namnteckning                                                                                                                     Ort, datum 

mailto:Skolssk12@outlook.com
mailto:erir@ju.se
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Bilaga 2     Information till sjuksköterskor 
      

Informationsbrev till dig som är sjuksköterska  
 
Inom palliativ vård är kommunikation ett viktigt verktyg i bedömningen av patientens tillstånd 
och behov för att sjuksköterskan utifrån denna bedömning kunna ge en god personcentrerad 
omvårdnad. Kunskapen om hur sjuksköterskor upplever kommunikationen med personer som 
finns inom palliativ vården behöver ökas eftersom det är viktigt att kunna tolka personens 
behov. 
 
För att få mer kunskap om detta planerar jag göra en studie med syftet att beskriva 
sjuksköterskans upplevelse av kommunikation med palliativa patienter i hemsjukvården. 
Studien ingår som en del i sjuksköterskeutbildning vid Hälsohögskolan i Jönköping och 
kommer utmynna i ett examensarbete på magisternivå. Du tillfrågas med detta brev om du kan 
tänka dig att delta i en intervju eftersom du har erfarenhet av och kännedom om arbete i 
palliativ vård i hemsjukvården. Det är frivilligt att vara med i studien och ditt deltagande kan 
när som helst avbrytas. Intervjun kommer att spelas in och sedan transkriberas. Allt material 
kommer behandlas konfidentiellt d.v.s. ingen utom handledaren och jag kommer att ha 
tillgång till de utskrivna intervjuerna och ingen kommer heller i det slutliga examensarbetet 
kunna utläsa vem som gett svaren. 
 
Jag önskar att intervjua dig under oktober månad 2018. Intervjuerna kommer att ske vid 
fysiska möten och beräknas att ta 30-45 minuter. Datum och tid för intervjun sker efter 
överenskommelse mellan dig och mig. 
 
Om du samtycker till att delta i studien kommer du i samband med intervjun också att få ge 
ditt skriftliga samtycke till att delta i studien. 
 
Av egen erfarenhet vet jag att mailen lätt hamnar långt ner i inkorgen. Om jag inte har hört 
något ifrån dig inom en vecka kommer jag att skicka en påminnelse. 
 
Om det är något du undrar över så ring, skicka sms eller e-post till mig. 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
 
Student:  Helena Holmgren Carlsson 
 
Ort: Motala   2018-09-24 
 
Telefon: 0706-530117 
 
E-postadress: Skolssk12@outlook.com 
 
Handledare: Iréne Ericsson, Leg ssk. PhD Gerontologi, e-post: erir@ju.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Skolssk12@outlook.com
mailto:erir@ju.se
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Bilaga 3    Skriftligt samtycke 
 
 
 

Skriftligt samtycke 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag ger mitt samtycke till att delta i studien som handlar om upplevelsen av kommunikation 
inom palliativ vård i hemsjukvården. Jag har fått information om studiens syfte och om hur 
materialet samlas in och behandlas. Mitt deltagande kan avbrytas när som helst i studien. 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
  Namnteckning                                                                                             Ort, datum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Student:  Helena Holmgren Carlsson 
 
Telefon: 0706-530117 
 
E-postadress: Skolssk12@outlook.com 
 
Handledare: Iréne Ericsson, Leg ssk. PhD Gerontologi, e-post: erir@ju.se 
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Bilaga 4    Frågeguide 
 
 
 
 

- Hur upplever du att det är att kommunicera med patienter i palliativ vården? 
 

- Finns det något som kan göra kommunikationen svår i palliativ vård? Kan du ge 
exempel från ditt arbete? 

 
- Kan du erinra dig något tillfälle då du upplevt att kommunikationen med patienten 

har känts positiv. Har du någon tanke om vad som är avgörande för att 
kommunikation ska bli positiv? 

 
- Hur gör du när du kommunicerar med personer i palliativt skede som inte längre kan 

uttrycka sig med ord för att få kunskap om, och möta, deras behov och önskemål? Kan 
du ge något exempel från ditt arbete? 

 
Följdfrågor: 
 
Kan du utveckla lite mer … 
 
Berätta … 
 
Ge gärna ett exempel … 

 


