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Sammanfattning 
Målet med den palliativa vården är att förbättra välbefinnandet för patienter genom 
ett helhetsperspektiv. Palliativ vård förebygger och lindrar lidande genom behandling 
av smärta och andra fysiska, psykosociala och existentiella problem. Syftet med stu-
dien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation med patienter i 
palliativ vård. Genom en kvalitativ litteraturöversikt med induktiv ansats analysera-
des elva artiklar utifrån Fribergs femstegsmodell. Resultatet visade tre huvudteman 
och åtta subteman. Det första huvudtemat var vårdrelationens betydelse som inne-
fattade tre subteman. Att vara lyhörd, att skapa förtroende och att bekräfta patien-
ten. Det andra huvudtemat var utmanande vårdsituationer som innefattade två sub-
teman att inta professionellt förhållningssätt och att ställas inför svårigheter. Det 
tredje huvudtemat var hinder och förutsättningar som innefattade tre subteman att 
utveckla sin kommunikation, att ha rätt resurser och att använda verktyg. 
Studien visade att kontinuitet var grunden för att skapa en god relation vilket var en 
förutsättning för en tillfredställande kommunikation. Sjuksköterskor beskrev att med 
ökad erfarenhet blev samtalen lättare. En god kommunikationsförmåga var en nyck-
elfaktor då sjuksköterskor behövde bekräfta patienters tankar och känslor inför dö-
den vilket minskade oro. 
 
Nyckelord: bekräftelse, empati, förtroende, kontinuitet, samtal 
 
  



   
 

 
 

Nurse communication with patients in palliative care – qualitative 
literature review 
 
Summary   
Palliative care aims to improve the well-being of patients through a holistic perspec-
tive. Palliative care prevents and relieves suffering through the treatment of pain and 
other physical, psychosocial and existential problems. The purpose of the study was 
to describe nurses' experiences of communication with patients in palliative care. 
Through a qualitative literature review with inductive approach, eleven articles were 
analyzed based on Friberg's five-step model. The result showed three main themes 
and eight sub-themes. The first main theme was the meaning of the care relationship 
that includes three sub-themes, to be responsive, to create trust and to confirm the 
patient. The second main theme was challenging care situations that include two 
sub-themes, to take a professional approach and to face difficulties. The third main 
theme was obstacles and conditions that include three sub-themes, to develop their 
communication, to have the right resources and to use tools. 
The study showed that continuity was the basis for creating a good relationship, 
which was a prerequisite for satisfactory communication. Nurses described that with 
increased experience, the conversations became easier.  Good communication ability 
was a key factor when nurses needed to confirm patients' thoughts and feelings be-
fore death, which reduced anxiety. 
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Inledning 

Varje år avlider omkring 90 000 personer i Sverige.  80 % av dessa har bedömts vara 
i behov av palliativ vård (Socialstyrelsen, 2018). Palliativ vård innebär att möta pati-
enters och de närståendes individuella behov (Socialstyrelsen, 2016).  Det är en aktiv 
vård som ges för att kunna lindra symtom i livets slut (Gröte, Biong & Grov, 2013). 
Ett palliativt förhållningssätt kännetecknas av en helhetssyn med fokus på att stödja 
individen att kunna leva med värdighet och med största möjliga välbefinnande till 
livets slut. Det palliativa förhållningssättet är grunden i vården av människor med 
obotlig sjukdom som närmar sig livets slut (Socialstyrelsen, 2018). För att kunna ut-
föra denna vård behöver sjuksköterskor ha en bra kommunikation med patienten och 
dess anhöriga men även skapa en känsla av trygghet och förtroende (Eilertsen & Kiik, 
2016). Det är många aspekter som påverkar kommunikationen mellan sjuksköterskor 
och patienter som kontinuitet och att ha tid för patienterna. Kommunikationen spelar 
en stor roll och påverkar även många andra delar i vårdandet (Antonacci et al., 2018). 

 

Bakgrund 

 

Palliativ vård 

Palliativ kommer från det latinska ordet pallium och betyder bemantla, täcka över, 
hålla om (Pastrana, Junger, Ostgathe, Elsner & Radbruch, 2008). Palliativ vård inne-
bär att ge en lindrande vård utan möjlighet att kunna bota (Cross, 2019). Begreppet 
palliativ vård är en övergripande term för vården som ges till patienter med livsho-
tande sjukdom. Vården ges till patienter i alla åldrar och med olika diagnoser med det 
gemensamma att sjukdomen påverkar deras dagliga liv negativt samt kommer leda 
till döden (Dahlin, 2015). När en sjukdom inte går att bota och förr eller senare 
kommer leda till döden inriktas vården på att istället lindra symtom. I palliativ vård 
ses döden som en naturlig del av livet. Denna vårdform är inte en väntan på att någon 
ska dö utan en aktiv vårdform med fokus på att stödja den döende att kunna leva med 
värdighet och största möjliga välbefinnande till livets slut (Nationella rådet för pallia-
tiv vård, u.å). Palliativ vård förebygger och lindrar lidande genom behandling av 
smärta och andra fysiska, psykosociala och existentiella problem (World Health Or-
ganisation, 2016). Målet är att förbättra välbefinnandet för patienter som vårdas i 
palliativ vård genom ett helhetsperspektiv. Palliativ vård kan bedrivas i hemmet, 
inom vård och omsorgsboende, på sjukhus eller specialiserade palliativa enheter. För 
att kunna ge en god palliativ och värdig vård vid livets slut bör sjuksköterskor arbeta 
utifrån nationella kunskapsstödets fyra hörnstenar. De innefattar: Symtomlindring av 
patientens smärta och lindring av andra symtom, samarbete mellan olika profession-
er, en god kommunikation och relation i arbetslaget, med patienten och anhöriga för 
att uppnå välbefinnande samt stöd till närstående under patientens sjukdomstid och 
död (Socialstyrelsen, 2013a). 

Gemensamt för sjuksköterskor som arbetar inom de olika enheterna är en stark am-
bition att ge vård av högsta kvalitet till patienter och deras anhöriga (Wallerstedt & 
Andershed, 2007). Vid palliativ vård blir vården mer personcentrerad genom respekt 
för patientens val, önskemål och behov. Sjuksköterskor har en lyssnande roll, ska re-
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spektera patienters självbestämmande och följa förändringar i sjukdomsförloppet 
(Lavoie, Blondeau & Martineau, 2013). 

Det finns två faser i palliativ vård, den tidiga och den sena fasen. Den tidiga palliativa 
fasen startar när patienten har fått en obotlig sjukdom eller skada, denna fas kan vara 
lång. Syftet med palliativ vård är i denna fas att ha kontroll över att den livsförläng-
ande behandlingen är lämplig för patienten och för att genomföra insatser för att 
främja högre välbefinnande. Den sena fasen i palliativ vård innebär att fokus inte 
längre är på livsförlängande åtgärder utan på åtgärder som höjer välbefinnandet. 
Övergången mellan den tidiga palliativa fasen och den sena fasen i palliativ vård kan 
vara svår att fastställa. Den sker när läkaren och/eller patienten bestämmer eller tar 
initiativet till att inte fortsätta med den pågående behandlingen (Socialstyrelsen, 
2013a). 

Fasen när vårdandet övergår från att vara livsförlängande till att vara lindrande kallas 
för brytpunkt. När den livsförlängande behandlingen inte längre är meningsfull har 
läkaren ett samtal så kallat brytpunktssamtal med patienten och anhöriga (Socialsty-
relsen, 2013a). För att den lindrande vården av patienten ska bli så bra som möjligt 
behöver patienten och de anhöriga förberedas på vårdens inriktning genom detta 
samtal. Till sist infinner sig döden (Griffiths, Ewing, Wilson, Connolly & Grande, 
2015). 

Det kan behövas flera samtal innan beslutet tas att avsluta den livsförlängande be-
handlingen (Socialstyrelsen, 2013a). En god kommunikation mellan professioner 
runt patienten och anhörigas delaktighet i beslut som tas gällande vården är en förut-
sättning för att rätt beslut ska tas i tid, utan att förlänga lidandet för den döende pati-
enten (Fridh, 2014).  Sjuksköterskor har en viktig roll när patientens liv närmar sig 
slutet, då det ofta är de som är närmast patienten i vårdandet.  De är ett stöd för pati-
enten och dess anhöriga under brytpunktssamtalet, och efter samtalet erbjuder sjuk-
sköterskan stöd och vidare samtal (Griffiths et al., 2015). 

Kommunikation 

Kommunikationen är en viktig del i vården. Förutsättningar för en god dialog är att 
lyssna och vara lyhörd (Brown, Johnston & Östlund, 2011). Att bygga en relation ge-
nom att ha en öppen kommunikation gör att patienten känner sig respekterad. En 
välinformerad patient som har förståelse och kunskap om sitt hälsotillstånd ger en 
trygg patient (Socialstyrelsen, 2015). Att anpassa kommunikationen i patientmötet 
kan vara komplext och svårt men är viktigt för att patienten ska känna sig delaktig 
(Stans, Dalemans, Roentgen, Smeets & Beurskens, 2018; Haraldsdottir, 2011). Anhö-
riga vill att sjuksköterskor är så naturliga som möjligt och bygger förtroende genom 
att lyssna på och lära känna patienten och dennes familj. Genom kontinuitet och ge-
nom att anpassa besöken till tider då patienten är mer vaken uppmuntras relationen 
(Brown et al., 2011). 
Sjuksköterskor är medvetna om den stora betydelsen av icke verbal kommunikation i 
mötet med de palliativa patienterna, icke verbal kommunikation kan till exempel 
handla om beröring, att hålla patientens hand vid svåra stunder men även att ha 
ögonkontakt. Samtidigt som sjuksköterskor är medvetna om den stora betydelsen av 
god kommunikation uttrycker de ett behov av mer praktik och teori i detta 
(Kozslowska & Doboszynska, 2012). 
Kommunikationen äger rum i alla möten sjuksköterskan har med personer som är i 
behov av vård, både i form av verbal dialog sinsemellan men också i form av tystnad 
mellan varandra när situationen så kräver (Travelbee, 1971). 
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Travelbee`s teoretiska referensram 

Travelbee (1971) menar att varje individ är unik. De unika egenskaperna kommer 
bland annat från upplevelser och erfarenheter, hur individen reagerar på dessa och 
hanterar dem. Travelbee (1971) hävdar även att människan i grund och botten är lika 
världen över då de har samma basbehov men dessa behov styrs av vilka förutsätt-
ningar som finns i miljön runt omkring.  

Inom vården kategoriseras människor genom att kalla dem patienter när de är i be-
hov av vård, vilket förenklar kommunikationen mellan sjuksköterskor. Kommunikat-
ionen ses som ett verktyg och utvecklas genom en process mellan vårdsökande och 
vårdgivande individ det vill säga patient och sjuksköterska. Kommunikationen dem 
emellan skapar en relation och därmed förståelse för vilket behov av vård patienten 
har vilket är centralt i vårdandet. För att kunna göra detta är det av betydelse att vara 
medveten om sina egna värderingar för att inte påverka patientens upplevelse genom 
egna åsikter (Travelbee, 1971).  

Den verbala och den icke verbala kommunikationen pågår kontinuerligt när två indi-
vider möts. Detta sker omedvetet och grundar sig i viljan att lära känna patienten och 
dennes behov av omvårdnad. Det är endast när sjuksköterskorna ser individen 
bakom sjukdomen som den viktiga personcentrerade relationen kan etableras. Det är 
då patientens behov av omvårdnad kan blir tydligt och en förståelse över patientens 
situation träder fram. Genom detta utvecklas empatin (Travelbee, 1971). 

Sjuksköterskors roll inom palliativ vård 

Att vårda en patient i livets slutskede kan vara utmanande för sjuksköterskor då de 
måste hitta en balans mellan olika känslor gentemot patient, anhöriga och kollegor 
(Karlsson, Kasén & Wärnå-Furu, 2017). Sjuksköterskor ställs inför många svåra situ-
ationer (Heidari & Norouzadeh, 2014). Det är viktigt att sjuksköterskor har en god 
relation till patienter då de är i behov av att prata om sina känslor och behöver kun-
skap om sjukdomen och behandlingen (Brown et al., 2011). Att kunna visa medli-
dande och värdighet är nyckelkomponenter. Samtidigt ser sjuksköterskor kompetens, 
erfarenhet och kunskap som nyckelfaktorer för att kunna ge palliativ vård med god 
kvalitet (Lees, Mayland, West & Germaine, 2014) Förutom kunskaper gällande sjuk-
dom och dess utveckling fordras även förmågor som att kunna kommunicera och 
skapa förtroende (Gröte et al., 2013). 

Tillit till sig själv och till andra är en grundförutsättning för en bra vårdrelation. En 
målsättning för sjuksköterskor är att patienter och anhöriga ska känna trygghet och 
respekt vid omvårdnaden och att patienterna ska kunna leva ett så aktivt liv som möj-
ligt den sista tiden (World Health Organisation, 2016). Det har under lång tid disku-
terats vilka egenskaper en sjuksköterska som arbetar inom palliativ vård bör besitta. 
Förmågor som att kunna anpassa sig till olika patienters behov och stämningsläge 
men även att ha förmågan att skifta från att göra till att bara finnas där (Haraldsdot-
tir, 2011). Sjuksköterskor i palliativ vård måste vara medvetna om att kunna anpassa 
sig till patientens stämningsläge och önskemål men samtidigt vara lyhörda över pati-
entens behov av att uttrycka svåra känslor och tankar när döden är nära förestående 
(Socialstyrelsen, 2013a). Sjuksköterskor har en central roll i kommunikationen kring 
patientens prognos och mål med vården (Milic, et al., 2015). Vid möten mellan sjuk-
sköterska och patient i behov av vård finns alltid en kommunikation, som antingen är 
medveten eller omedveten. Det kan vara gester, ansiktsuttryck eller uppträdande 
(Travelbee, 1971). Att tala om döendet med de patienter som vårdas nämns ofta som 
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ett problem. Känslor som stress och osäkerhet förekommer och har ofta att göra med 
att sjuksköterskor anser sig ha för lite kunskap om hur mycket patienten vet om sin 
sjukdom. Det finns rädsla för att säga något som gör att hoppet hos patienten för-
svinner (Georges & Mieke, 2002). 

Kommunikation i palliativ vård sett ur sjuksköterskors perspektiv är ett viktigt men 
inte så utforskat område. Mer kunskap inom området behövs då kommunikationen 
är central i den palliativa vården. Mötet mellan sjuksköterskor och patienter är grun-
den för kommunikation och en förutsättning för en god kvalitet på den palliativa vår-
den. 

 



   
 

5 
 

Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation med patienter 
i palliativ vård. 

 

Material och metod 

Design 

För att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation med patienter i 
palliativ vård användes en kvalitativ litteraturöversikt med induktiv ansats. Den kva-
litativa forskningen betonar förståelse för människors berättelser om erfarenheter 
(Forsberg & Wengström, 2016; Polit & Beck, 2012). 

Urval och datainsamling 

Artikelsökning gjordes i databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO. Dessa data-
baser användes då de är inriktade mot ämnet omvårdnad (Henricsson, 2017). Utifrån 
det valda syftet prövades olika sökord och resulterade till sist i följande söksträng: 
Palliative care*, patient*, nurse*, communication* och experience*.                                
Funktionen peer reviewed användes vid artikelsökning för att få artiklar från veten-
skapliga tidskrifter (Henricson, 2017; Friberg, 2017). Andra avgränsningar var artik-
lar som var skrivna på engelska samt att artiklarna var publicerade mellan år 2012–
2019. Avgränsning gällande studiedeltagarnas ålder i CINAHL var all adult, PubMed 
>19 år och PsycINFO >18 år. Ålder i databassökning anges olika då de hade olika sök-
funktion. Inklusionskriterierna var kvalitativa studier. Reviewartiklar exkluderades. 
Booleska operatorn AND användes mellan sökorden för att göra sökningen mer spe-
cifik och avgränsad. Booleska operatorn OR prövades men resulterade i för stort ur-

val av artiklar som ej var relevanta (Friberg, 2017; Kristensson 2014). Trunkering (*) 
användes för att få fram olika böjningsformer av orden (Östlund, Blomberg, Söder-
man & Werkander Harstäde, 2019). 

Sökningen i CINAHL gav 70 artiklar, utifrån formulerat syfte valdes 41 abstracts ut 
för läsning som resulterade i att 16 artiklar lästes i sin helhet. Sökningen i PubMed 
gav 71 artiklar varav 27 abstracts lästes. Sex av dessa lästes hela artikeln igenom. 
Sökningen i PsychINFO gav 68 träffar, 25 abstracts lästes och tio av dessa lästes hela 
artikeln igenom. Sökningen i de tre databaserna resulterade i flera dubbletter (Bilaga 
1). Två av studierna hade mixad metod där enbart resultat med kvalitativ design an-
vändes. Dessutom var två av studierna enkätstudier med öppna frågor där svaren 
från de öppna frågorna användes till resultatet. 

Utvalda artiklar granskades utifrån kvalitetsgranskningsprotokoll framtaget av Häl-
sohögskolan, avdelningen för omvårdnad (Bilaga 2). Nivån på kvalitetsgranskningen 
lades på fyra av fyra i del ett och sju av åtta godkända kriterier i del två. Efter genom-
gången kvalitetsgranskning av utvalda artiklar användes slutligen elva artiklar till 
resultatet (Bilaga 3). Urvalet inkluderade studier gjorda i sju olika länder. 

Dataanalys 

Analysen gjordes enligt Fribergs femstegsmodell (Friberg, 2017). Artiklarna lästes vid 
flera tillfällen för att kunna urskilja det väsentliga i studiernas resultat. Artiklarna 
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analyserades först individuellt och i nästa steg gemensamt. I steg två fokuserades på 
det som var mest framträdande utifrån formulerat syfte. De viktigaste fynden i varje 
artikel identifierades. I steg tre användes överstrykningspenna och anteckningar 
gjordes i marginalen. Därefter gjordes en sammanställning från varje studie genom 
att skriva ner det som markerats och antecknats på post it lappar, vilket gav en dju-
pare förståelse för artiklarnas innehåll. Steg fyra i dataanalysen var att se likheter el-
ler olikheter i studiernas resultat och skapa teman och subteman. Detta gjordes ge-
nom att föra ihop post it lappar med likbördigt innehåll. Det var viktigt att tänka på 
syftet under hela analysarbetet. Det sista steget var att presentera analysarbetet på ett 
tydligt sätt, genom nya teman (Friberg, 2017).  Analysarbetet resulterade i tre huvud-
teman och åtta subteman se Figur 1. 

 

Etiska överväganden 

Det är viktigt att väga nyttan med studien för den enskilde och för samhället gente-
mot risken det innebär att delta (Polit & Beck, 2012). Vid en litteraturöversikt ska 
etiken i andras studier granskas och då är det viktigt med ett forskningsetiskt ställ-
ningstagande (Kristensson, 2014; Henricson, 2017). Litteraturöversiktens resultatar-
tiklar är granskade utifrån kvalitetsgranskningsprotokollet (Bilaga 2) och samtliga 
artiklar har ett etiskt godkännande.  

Författarna till litteraturöversikten var under arbetets gång medvetna om sin förför-
ståelse av ämnet och diskuterade fortlöpande vikten av att vara objektiva. Personliga 
erfarenheter av ämnet diskuterades för att inte påverka analysen (Priebe & Land-
ström 2012).  Författarnas förförståelse för ämnet bestod av mångårig erfarenhet som 
sjuksköterskor inom palliativ vård inom såväl hemsjukvård som särskilt boende då 
författarna tog sjuksköterskeexamen år 2003 samt år 2006. 

 

Resultat 

Analysen av artiklarna resulterade i tre huvudteman och åtta subteman, se Figur 1. 

 

Figur 1. Översikt på huvudteman och subteman 
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Vårdrelationens betydelse 

Att vara lyhörd 
Att lyssna på patienten underlättade samspelet mellan sjuksköterskor och patienter, 
att vara hundra procent närvarande i stunden och vara en aktiv lyssnare är centralt 
för relationen (Keall, Clayton & Butow, 2014; Mishelmovich, Arber & Odelius, 2015; 
Strang, Henoch, Danielson, Browall & Melin-Johansson, 2014; Walker & Water-
worth, 2017; Wittenberg, Ragan & Ferrell, 2017). Det var viktigt att vara medveten 
om att patienter inte alltid ville prata. Ibland fanns ingen energi hos patienten för 
samtal, de kunde vara deprimerade eller arga, medan andra inte hade vana att sätta 
ord på sina känslor. I dessa situationer bör sjuksköterskor vara lyhörda och respek-
tera patienters önskningar, att känna av var gränsen för det privata gick och inte på-
tvinga dialog (Strang et al., 2014). 
Det viktigaste var inte att ha alla svar på frågorna som uppkom, kärnan var att vara 
närvarande och att vara lyhörd. En otillräcklig kommunikation kunde göra en svår 
situation värre (Keall et al., 2014). Sjuksköterskor ansåg att det var deras ansvar att 
öppna upp för dialog om existentiella frågor. Enligt sjuksköterskor var en god kom-
munikationsförmåga en nyckelfaktor. Det innebar att vara en aktiv lyssnare, ställa 
öppna frågor, svara med en fråga, bolla tillbaka en fråga, undvika laddade ord och 
använda humor när det passade (Strang et al., 2014). 
Sjuksköterskor skulle våga tillåta tystnad istället för att fylla tomrummet med frågor 
(Keall et al., 2014; Wittenberg et al., 2017). 
 

Att skapa förtroende 
Genom att ha ett öppet sinne, vara ärlig och flexibel skapade sjuksköterskor förtro-
ende vilket underlättade kommunikationen. Förtroendet gjorde också att patienten 
lättare kunde ta till sig information om försämringar i sjukdomstillståndet. Att känna 
av patientens känslomässiga status, visa empati och föra dialog när tillfälle gavs un-
derlättade en djupare vårdrelation (Keall et al., 2014; Mishelmovich et al., 2015; 
Strang et al., 2014). Sjuksköterskor berättade om att de hade unika relationer med 
patienterna. Denna relation underlättade vid samtal om olika symtom och vid frågor 
om vård i livets slut (Daines et al., 2013). 
En god patient-sjuksköterskerelation skapades genom kontinuitet. Kontinuiteten be-
fäste relationen och skapade trygghet vilket gav förutsättningar för svåra samtal på 
ett djupare plan. Kommunikation var grunden för personcentrerad omvårdnad. Sjuk-
sköterskor lyfte vikten av kontinuerliga samtal, samtalen var tidskrävande men vik-
tiga för att bygga förtroende (Daines et al., 2013; Johnson, Singer, Masso, Sellars & 
Silvester, 2015; Keall et al., 2014; Mishelmovich et al., 2015; Walker & Waterworth, 
2017). 
De kände sig tillfreds i dialog med patienter och kände sig hedrade över att ha fått 
patienters förtroende. Det gjorde att arbetet kändes meningsfullt och sjuksköterskor 
kände sig berikade (Strang et al., 2014). 
 

Att bekräfta patienten 
I samtalen mellan sjuksköterskor och patienter var det viktigt att bekräfta patientens 
känslor och uppfattningar vilket kunde leda till att de själva hittade svaren på sina 
frågor (Strang et al., 2014). Patienter behövde prata om sin oro och rädsla inför dö-
den, sjuksköterskor behövde bekräfta patienter i dessa tankar för att minska oron. 
Ibland var det viktigt att sjuksköterskor lyfte dessa frågor för att patienter skulle vara 
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känslomässigt förberedda och lättare kunna acceptera döden (Daines et al., 2013; 
Strang et al., 2014; Walker & Waterworth, 2017). 
Sjuksköterskor berättade också om vikten av beröring vid förmedling av svåra be-
sked. Beröring förstärkte trovärdigheten i omvårdnaden (Mishelmovich et al., 2015; 
Walker & Waterworth, 2017). 
 

Utmanade vårdsituationer 

Att inta ett professionellt förhållningssätt 
Sjuksköterskor upplevde att de behövde vara förberedda på olika reaktioner hos pati-
enter som rädsla, oro, ilska, ånger och uppgivenhet. Ilska och vrede som uttrycktes 
skulle inte tas personligt av sjuksköterskor då det ofta stod för något annat. Om sjuk-
sköterskor inte kunde möta patienter i detta var det viktigt att kunna erbjuda stöd 
från någon annan i teamet (Strang et al., 2014). Att vara tydlig och inte använda 
många eller komplicerade ord och att tala sakta var faktorer som påverkade samtalet 
och var avgörande för hur patienten uppfattade informationen som gavs (Mishelmo-
vich et al., 2015; Strang et al., 2014). Det var viktigt att vara medveten om icke ver-
bala tecken och beteenden hos patienter men även att vara uppmärksam på sitt eget 
kroppsspråk. Kroppsspråket avslöjade om sjuksköterskor klarade icke verbal kom-
munikation och om de hade tålamod eller tid att stanna kvar (Keall et al., 2014; 
Strang et al., 2014). 
Det var vanligt att sjuksköterskor identifierade sig med patienterna och tänkte att det 
kunde varit jag. Det var svårt att hjälpa patienter när allt var svårt och hopplöst. Sjuk-
sköterskor kämpade med sina egna känslor och i dessa situationer var det viktigt att 
lägga band på sig för att inte bli känslomässigt överbelastad (Arantzmendi, Adding-
ton-Hall, Saracibar & Richardson, 2012; Strang et al., 2014). De tyckte det var viktigt 
att kunna ta en paus och diskutera svåra samtal med kollegor (Strang et al., 2014). 
Med tiden lärde sig sjuksköterskor att hitta en balans mellan närhet och distans, pro-
fessionalitet och medmänsklighet (Mishelmovich et al., 2015; Strang et al., 2014). 

Att ställas inför svårigheter 
Sjuksköterskor upplevde att djupa samtal kring döden och döendet var en svår upp-
gift. De kände sig obekväma, det tog mycket energi och kunde leda till oro. Detta 
gjorde att vissa sjuksköterskor undvek dessa samtal (Arantzamendi et al., 2012; Tay, 
Ang & Hegney, 2012; Keall et al., 2014; Mishelmovich et al., 2015; Strang et al., 
2014). Sjuksköterskor beskrev hur deras egen rädsla hämmade kommunikationen 
speciellt när de kände sig oförmögna att svara på vissa frågor eller när de skulle ge 
svår information. Även brist på helhetssyn hämmade kommunikationen (Tay et al., 
2012). Sjuksköterskors utmaningar var att bibehålla en god och saklig kommunikat-
ion mellan patient, patientens familj, kollegor och övriga medarbetare (Daines et al., 
2013). Sjuksköterskor upplevde att det blev lättare att samtala kring existentiella frå-
gor efter att ha arbetat några år inom palliativ vård. Vissa patienter var svårare att 
prata med än andra (Strang et al., 2014). Effektiv kommunikation kunde försvåras av 
att patienter befann sig i sorg eller förnekelse (Tay et al., 2012). Även yngre patienter 
upplevdes svårare att kommunicera med då de jämfört med de äldre levde ett mer 
aktivt liv och därför hade mer att förlora (Mishelmovich et al., 2015). 
Det fanns svårigheter när patienter skrevs in för sent i palliativ vård. Patienter och 
anhöriga hann inte förberedas på försämring av allmäntillståndet och samtal om vård 
i livet slut kom för sent i sjukdomsprocessen vilket ledde till stress för alla inblandade 
(Keall et al., 2014). 
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Hinder och förutsättningar 

Att utveckla sin kommunikation 
Somliga sjuksköterskor upplevde brist på erfarenhet av svåra samtal. De upplevde det 
frustrerande och krävande att prata om sorg och död vilket gjorde att de istället foku-
serade mer på praktiska uppgifter (Arantzamendi et al 2012; Brooks, Manias & 
Nicholson, 2017; Strang et al., 2014). Förmågan att kunna kommunicera de svåra 
samtalen ökade ju längre erfarenhet sjuksköterskor hade (Strang et al., 2014). Sjuk-
sköterskor upplevde att de hade för lite utbildning i att vårda patienter i palliativ 
vård. Flera sjuksköterskor efterfrågade mer utbildning i kommunikation. De önskade 
stöd och strategier från äldre kollegor kring svåra frågor (Arantzamendi et al., 2012; 
Brooks et al., 2017; Strang el at., 2014). Att gå kurser i samtalsteknik och stöd förbätt-
rade kommunikationsförmågan med patienten (Keall et al., 2014). Med tiden och 
med mer erfarenhet blev det lättare att förmedla svåra besked. Med en ökad kompe-
tens utvecklades självförtroende i dessa situationer (Mishelmovich et al., 2015). 

Att ha rätt resurser 
Det var viktigt med förutsättningar från verksamheten. De behövde möjlighet att 
kunna fokusera på kommunikation med patienterna istället för på uppgifter. Att det 
fanns tillräckligt med tid, personal och att miljön var anpassad (Tay et al., 2012; Keall 
et al., 2014; Strang et al., 2014). Tiden var det största hindret för sjuksköterskor i pal-
liativ vård. Tidsbrist gjorde att sjuksköterskor inte pratade med patienterna om deras 
bekymmer (Keall et al., 2014; Strang et al., 2014). De upplevde känslor av stress ge-
nom att hela tiden behöva vara tillgängliga i telefon under samtal med patienter 
(Strang et al., 2014). 
 

Att använda verktyg  
Sjuksköterskor berättade att upprättandet av en vårdplan underlättade kommunikat-
ionen mellan patient, personal och anhöriga runt omvårdnaden av patienten och 
kunde uppfattas som ett redskap för att tala om vården i livet slut. Det var viktigt att 
samtalen om patienters önskemål om vård i livets slut togs i tidigare skede då patien-
ten fortfarande var delaktig i sin vård. Familjens och personalen kände sig tryggare i 
beslut gällande vården när patientens önskemål fanns nedskrivna i en vårdplan 
(Brooks et al., 2017; Cagle, Unroe, Bunting, Bernard & Miller, 2017; Johnson et al., 
2015). 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation med 
patienter i palliativ vård. En kvalitativ design belyser individens upplevelser och erfa-
renheter av ett fenomen. Studien gjordes med induktiv ansats som utgår från inne-
hållet i texten vilket ansågs passande för litteraturöversikten (Henricson, 2017; Kris-
tensson, 2014). Artiklarna som analyserades hade alla en kvalitativ design vilket 
överensstämde med syftet. Att göra en litteraturöversikt med det syfte som är presen-
terat visade sig vara svårt då det inte fanns mycket forskning om ämnet. Syftet i litte-
raturöversikten har vid ett par tillfällen justerats. Trots det har syftet hela tiden varit 
tänkt utifrån sjuksköterskans perspektiv och inkluderat palliativ vård. 
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Till en början användes endast databasen CINAHL men utökades sedan med PubMed 
och PsychINFO vilket kan anses som en styrka då urvalet av artiklar blev större vilket 
stärker trovärdigheten. Valet av databaser avgörs av studiens syfte (Kristensson, 
2014). En svaghet i datainsamlingen är att årtalen vid artikelsökning borde vidgats 
till 2009 istället för 2012. Vidare årsintervall torde ge ett större urval av artiklar vilket 
hade stärkt trovärdigheten. Samtidigt kan det ses som en styrka att litteraturöversik-
ten baseras på den senaste forskningen. Sökningen genererade 11 dubbletter vilket 
stärker söksträngens tillförlitlighet. 
Urvalet till resultatet baserades på nio intervjustudier och två enkätstudier med 
öppna frågor. Enkätstudierna och de två artiklar med mixad metod användes då de 
genererade ett större antal artiklar till resultatet. Övervägande del av artiklar var ge-
nomförda med samma metod. Detta gör att resultatet blir mer trovärdigt (Kristens-
son, 2014). 
Genom att det varit två stycken som har läst och tolkat artiklarna så har hela tiden en 
diskussion utifrån tolkning förts och det gör att resultatet blir mer tillförlitligt. Tro-
värdigheten stärks genom att kollegor kritiskt har läst resultatet, även handledare och 
handledningsgrupp (Mårtensson & Fridlund, 2012; Kristensson, 2014). Svårigheter i 
analysen var att kunna urskilja huvudteman och subteman då kommunikation är ett 
centralt begrepp. Under arbetets gång ändrades teman ett flertal gånger för att svara 
mot syftet. 
Det kan det vara svårt att vara helt objektiv med tanke på sin förförståelse (Priebe & 
Landström, 2012). Om författarna beskriver sin förförståelse så påvisar det pålitlighet 
och bekräftelsebarhet i resultatet.  Artiklarna som användes i resultatet genomgick 
processen med kvalitetsgranskning. Tio av elva artiklar fick tolv av tolv poäng. En av 
artiklarna fick elva av tolv poäng då den saknade kvalitetssäkringsbegrepp i diskuss-
ionen men inkluderades då den uppfyllde kravet som var satt för hög tillförlitlighet 
(Henricson, 2017). 
Överlag finns en överrensstämmelse mellan studierna. Det kan tolkas som att erfa-
renheterna av kommunikation med patienter i palliativ vård är liknande i olika delar 
av världen. Resultatet kan därmed anses vara överförbart till andra länder med lik-
nande förutsättningar. 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att kommunikation var grunden för en god relation med patienten. 
Denna relation skapades genom kontinuitet och genom att bygga ett förtroende ge-
nom ärlighet och respekt. Men även genom att bekräfta patientens behov och se indi-
viden bakom sjukdomen. För att underlätta en djupare vårdrelation var det viktigt att 
känna av patientens känslomässiga status, visa empati och föra dialog när tillfälle 
gavs. 
 
Ett av huvudfynden var att vara lyhörd. Vikten av att vara hundra procent närvarande 
framkom och att vara en aktiv lyssnare. Det viktigaste var inte att ha svar på alla pati-
entens frågor utan att lyssna och vara lyhörd för patientens önskningar. 
Travelbee anser att det är viktigt att fokusera på den unika individen och att lyssna på 
patientens behov. För att kunna förstå vad patienten uttrycker krävs en tillfredstäl-
lande kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter (Travelbee, 1971). Sjuk-
sköterskors roll är att fokusera på att lyssna på patienten och visa intresse för den 
unika individen (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  
Studier visar att lyssna på, vara närvarande och att våga stanna kvar när patienten 
pratar om sin oro och rädsla inför döden är viktigt i palliativ vård. Att se individen 
och vara lyhörd och öppen för önskemål och att respektera behov är en viktig del i 
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samtalet (Iranmanesh, Axelsson, Sävenstedt & Häggström, 2009). Detta stärks av 
andra studier som påvisar att när sjuksköterskors relation med patienten befästs ut-
vecklas lyhördheten för patientens olika signaler, vilket ger förutsättningar för att ge 
en god omvårdnad. Vid försämring i sjukdomstillståndet har sjuksköterskor en god 
kunskap om patienters behov och önskemål. Att kunna uppfatta signaler och vara 
mottaglig för vad som händer runt omkring patienten hjälper sjuksköterskor i arbetet 
och detta leder till att patienter känner välbefinnande. Att sjuksköterskorna är ly-
hörda minskar patienternas ångest och fysiska smärta (Casey et al., 2011). 
Enligt patient lagen ska vården utformas och genomföras i samråd med patienten 
(SFS, 2014:821). För att kunna vara lyhörd för patientens behov krävs en bra sjukskö-
terske-patientrelation. Sjuksköterskor behöver också känna sig trygga i sin profess-
ion. Kunna lägga egna tankar och känslor åt sidan och bara fokusera på patienten. 
 
Ett annat av huvudfynden var att skapa förtroende genom att lyfta vikten av ärlighet 
och empatisk förmåga. En förutsättning för att få patienters förtroende var kontinui-
tet. Detta var också förutsättningen för att kunna ha djupa förtroliga samtal. Tra-
velbees teori belyser kommunikationen som en central roll. När interaktionen mellan 
sjuksköterskor och patienter utvecklas börjar en relation byggas. Med relationen 
skapas en förståelse för patientens behov och upplevelser. Genom att relationen 
byggs kan empati uppstå (Travelbee, 1971). Sjuksköterskors roll är att ge en god vård 
som bygger på respekt för den enskilda patienten samt kontinuitet för en säker vård 
(SFS, 2017:30). 
I andra artiklar beskrivs vikten av att möta varje person som en unik individ med in-
dividuella behov och genom att vara ärlig skapas förtroende. Detta är en förutsättning 
för att kunna ge en god vård (Iranmanesh et al., 2009; Nakrem, Guttormsen- Vinsnes 
& Seim, 2011; Luker, Austin, Caress & Hallett, 2000). Andra studier visar att förtro-
ende skapas när sjuksköterskor svarar på patientens behov på ett trovärdigt sätt och 
patienten får en känsla av att de är genuint intresserade. En tillfredsställande relation 
gör att patienten känner förtroende vilket inbjuder till djupare samtal (Mok & Chiu, 
2004; Casey et al 2011). 
En patientfokuserad hälso- och sjukvård innebär respekt för människors lika värde. 
Vården måste utföras med respekt för individens behov och förväntningar och ska 
anpassas till patientens kunskaper, förståelse och insikt. Det är viktigt att ta hänsyn 
till den enskildes självbestämmande, värdighet och integritet. Detta förutsätter att 
kommunikationen är en integrerad del i vården. Kommunikation måste få ta tid och 
underlättas av kontinuitet och entydighet i vilken information som ges (Socialstyrel-
sen, 2009).  
Grunden för att skapa ett förtroende med en patient är kontinuitet. Upprepade kon-
takter gör att relationen förstärks. Allt eftersom sjuksköterskan och patienten lär 
känna varandra växer förtroendet fram. Genom ärlighet och respekt möta patienten 
som en individ. Att vara genuint intresserad av patientens situation inger förtroende 
och skapar tillit som leder till en djupare relation. 
 
I det tredje huvudfyndet, att ställas inför svårigheter framkom det att kommunikation 
med patienter i palliativ vård inte var enkel. Patienten var sårbar i en utsatt situation, 
vilket gör att det ställdes höga krav på sjuksköterskors förmåga att kommunicera. Att 
den egna rädslan kunde utgöra ett hinder i kommunikationen framförallt vid svåra 
frågor och vid försämring i sjukdomstillstånd. 
Travelbee menar, för att sjuksköterskor ska kunna förstå och identifiera patientens 
behov behöver de kunskap och förståelse för att kunna tillgodose behoven (Travelbee, 
1971). Sjuksköterskor behöver återkommande kompetensutveckling gällande vårdens 
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komplexitet för patienter inom palliativ vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 
Litteraturöversiktens resultat stärks av andra studier som visar att kommunikationen 
är avgörande för kvaliteten på den palliativa vården. Att i tidigt skede kunna prata om 
döden och vårdens inriktning, att kartlägga och tydliggöra behov är betydelsefullt. 
Trots detta anses det mycket svårt. Att ha djupa samtal kring död och döendet är en 
utmaning för sjuksköterskor (Verschuur, Groot & van der Sande, 2014). Andra stu-
dier påvisar att kunskapsbrist och brist på erfarenhet gör att sjuksköterskor medvetet 
undviker att prata om döden och döendet vilket leder till att patienterna ej får möj-
lighet att samtala kring dessa ämnen (Casey et al. 2011). Att nyutbildade sjuksköters-
kor får stöd av både mer erfarna kollegor men även av organisationen är avgörande 
för att klara denna kommunikation (Zheng, Lee & Bloomer, 2016). Sjuksköterskor 
med erfarenhet har lättare att kommunicera med patienter i palliativ vård och de be-
höver stödja oerfarna sjuksköterskor i samtalen med patienterna (Isaacson, Minton, 
DaRosa & Harming, 2019). 
Tillgång till olika kompetensutvecklingsinsatser är en förutsättning för att personal 
ska kunna utvecklas i sitt arbete. Insatser som handledning, kurser och föreläsningar. 
Det är dock viktigt att dessa insatser ses långsiktigt och inte som projekt. Kompe-
tensutveckling behöver vara fortlöpande (Socialstyrelsen, 2013b).  
Erfarenhet kan uppnås på olika sätt. Att följa en mer erfaren kollega och se hur 
kommunikation går till kan ge verktyg. Även att träffa och kommunicera med patien-
ter i palliativ vård ger erfarenhet och rollen som sjuksköterska utvecklas. Det behövs 
även kompetensutveckling för sjuksköterskor inom området för att de ska känna sig 
trygga och kunna föra samtal på ett djupare plan. 
 

Slutsats 

Litteraturöversikten belyser vikten av kommunikation i palliativ vård. Den lyfter även 
vilka förutsättningar som behövs för att kunna ha en god kommunikation. 
Det fanns många aspekter som påverkade kommunikationen mellan sjuksköterskor 
och patienter som till exempel förtroende, trygghet och kontinuitet. Studien påvisade 
att genom kontinuitet skapades goda relationer mellan sjuksköterskor och patienter. 
Kommunikation var grunden för personcentrerad vård. En god kommunikationsför-
måga var en nyckelfaktor för att minska oro inför döden genom att lyssna på och att 
bekräfta patienten. Sjuksköterskor upplevde att kommunikation med patienter i li-
vets slut var en svår uppgift och att det krävdes utbildning och stöd från mer erfarna 
kollegor för att känna trygghet i uppgiften.  

Kliniska och forskningsmässiga implikationer 

Som sjuksköterskor med erfarenhet av att vårda patienter i livets slut inom palliativ 
vård valde vi att fördjupa oss i kommunikationen då den delen av vårdandet tas för 
given men är nog så utmanande. Vår studie kan vara till hjälp för kollegor som arbe-
tar med patienter i palliativ vård. Genom att i tidigt skede bygga vårdrelationen på en 
god kommunikation skapas förtroende och tillit mellan sjuksköterskor och patienter 
vilket underlättar vårdandet. Allteftersom tryggheten av att utföra ordinationer och 
arbetsmoment växer utvecklas förståelsen för vikten av helhetssyn av patienten. 
Kommunikationen har då en möjlighet att utvecklas. 
För framtida forskning vore det intressant att göra en studie på hur nätbaserade pati-
entmöten inom palliativ vård påverkar kommunikationen mellan sjuksköterskor och 
patienter med fokus på förtroende och trygghet. 
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