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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Sjuksköterskan ansågs tidigare vara assistent till läkaren men har idag en egen 
profession med omvårdnadsansvar. Patienter och anhöriga vänder sig till sjuksköterskan för 
att få stöd och förtydligande av informationen som just mottagits av läkaren. Syfte: Att 
beskriva sjuksköterskans erfarenhet av ansvar efter att patient mottagit ett svårt besked i 
form av diagnosrelaterad information. Metod: Allmän litteraturöversikt enligt Friberg 
(2017) där nio artiklar med kvalitativ ansats, tre artiklar med kvantitativ ansats och två 
artiklar med mixad metod analyserats. Resultat: Sjuksköterskan vill ta ansvar då patienten 
fått svåra besked men kan uppleva sig utesluten genom bland annat bristande 
kommunikation med läkaren. Trots detta tar sjuksköterskan ansvar när patienten inte 
förstått beskedet och ser till att patienten får mer information och säkerställer att patienten 
förstår vad det innebär. Sjuksköterskan blir engagerad i relationen med patienten och kan 
själv bli emotionellt påverkad när patienten mottar svåra besked. Sjuksköterskor med längre 
erfarenhet i yrket upplever sig mer trygga i sitt ansvar då patienten mottagit svåra besked. 
Slutsats: Genom att synliggöra sjuksköterskans ansvar vid svåra besked och när 
sjuksköterskan är medveten om vad ansvaret innebär och får utrymme att ta ansvaret, 
minskar risken för att patienten blir övergiven i lidandet.  

Nyckelord: Ansvar, litteraturöversikt, omvårdnad, sjuksköterska, stöd 

  



   

 

   

 

ABSTRACT 

Background: The nurse has gone from being seen as an assistant to the doctor, to having 
their own profession with the main responsibility for nursing. Patients and their relatives 
turn to the nurse for comfort and more information after the doctor has delivered bad news. 
Aim: To describe nurses' experiences of responsibility after a patient receives bad news 
related to diagnosis. Method: A general literature review. Results: The nurse wants to take 
responsibility but due to lack of communication gets inhibited. Despite that the nurse take 
responsibility and makes sure that the patient gets more information when needed. The 
nurse also takes responsibility for the patient by being there for them with support. The nurse 
engages in the relationship with the patient and can therefore get emotionally affected by the 
bad news the patient receives. Nurses whom have more experience clearly feel more 
confident with the responsibility that occurs when the patient receives bad news. 
Conclusion: By highlighting the nurses' responsibilities it could be more valued in a 
broader perspective and when the nurse is aware of the responsibility for caring, it decreases 
the risk of abandonment for the patient. 

Keywords: Caring, literature review, nurse, responsibilities, support
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1 INLEDNING 

Ansvar är ett mångfacetterat begrepp och detta anses behöva beskrivas i situationer som 
berör svåra besked. Under en patients vårdtid på sjukhus kan svåra besked framkomma vid 
olika tillfällen. Detta kan gälla exempelvis diagnos om svår sjukdom eller progression av 
befintlig sjukdom. I samband med verksamhetsförlagd utbildning kom författarna i kontakt 
med detta på olika sätt. Sjuksköterskor på en canceravdelning berättade att läkarna kunde 
lämna sjukdomsbesked till patienten på fredag eftermiddag innan läkarna sedan gick hem för 
helgen. Sjuksköterskan beskrev en otillräcklighet i det ansvar som just lämnats över till 
henne, att möta en patient i behov av vidare information. Detta kunde orsaka att 
sjuksköterskan undvek att gå in till patienten på grund av att hon upplevde sig otillräcklig. 
Vid ett tillfälle valde sjuksköterskan att inte gå in till patienten då patienten bedömdes som 
nedstämd. En annan erfarenhet var i samband med ett plötsligt dödsfall och de anhöriga 
skulle informeras. Den närvarande läkaren konstaterade dödsfallet, fyllde i papper och gick 
sedan. Detta medan sjuksköterskorna informerade och tröstade anhöriga, samt svarade på 
frågor. Uppfattningen är att det finns en förväntan på att sjuksköterskan ska finnas som ett 
stöd i frågor som rör exempelvis behandling likväl som emotionella frågor vid svåra besked. 
Otydlighet i ansvar kan orsaka att helhetssynen på patienten brister på grund av att det 
emotionella kan komma i skymundan. Sjuksköterskans ansvarsområde ligger inom 
omvårdnaden men när patienten mottar svåra besked i form av diagnosrelaterad information 
kan det uppstå oklarheter kring vilket ansvar sjuksköterskan egentligen har. För blivande 
sjuksköterskor kan det vara betydelsefullt att reflektera kring det egna ansvaret som 
sjuksköterskan har. Grunden i sjuksköterskeprofessionen är att kunna ge evidensbaserad 
omvårdnad, därför avser vi beskriva den forskning som finns om svåra besked i samband 
med diagnosrelaterad information. Detta är situationer som kan uppstå för såväl erfarna som 
oerfarna sjuksköterskor och genom examensarbetet hoppas vi kunna öka medvetenheten 
kring de svårigheter som kan uppstå.  

Det ursprungliga intresseområdet 'upplevelser vid besked om vård i livets slut' kommer från 
njuravdelningen på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. En utveckling av detta intresseområde 
gjordes och landade slutligen i valt intresseområde gällande svåra besked i samband med 
diagnosrelaterad information. 
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2 BAKGRUND 

Bakgrunden inleds med en beskrivning av sjuksköterskans ansvar ur historiskt perspektiv 
som sedan övergår i vad styrdokument säger om sjuksköterskans ansvar idag. Sedan följer en 
beskrivning av fenomenet ansvar, därefter en beskrivning av 'svåra besked' vid 
diagnosrelaterad information. Efter detta ges en beskrivning av hur patienter och anhöriga 
upplever att få svåra besked i form av diagnosrelaterad information. Sedan presenteras det 
valda vårdvetenskapliga perspektivet. Bakgrunden avslutas med en problemformulering.  

2.1 Sjuksköterskans historia - från läkarassistent till 

omvårdnadsansvarig 

Beedholm och Frederiksen (2015) jämför sju böcker för sjuksköterskor skrivna under 1900-
talet för att beskriva hur sjuksköterskans profession utvecklas genom åren. De finner att 
under tidigt 1900-tal är sjuksköterskan underordnad läkaren och beskrivs som en assistent 
till denna vars ansvar är att se till att läkarens arbete flyter på utan hinder. I böcker från 
denna tid framställs patienten som ett objekt och texterna fokuserar på sjuksköterskans 
ansvar att vårda patientens fysiska kropp. Detta ändras dock under 1900-talets andra hälft då 
begreppet hälsa beskrivs som något mer än att den fysiska kroppen är fri från sjukdom. 
Författarna beskriver att sjuksköterskans ansvarsområde breddas i och med detta och 
innefattar aspekter så som att hjälpa patienten att gå från oro till lugn, från okunskap till 
kunskap och från lidande till välbefinnande. Det är under 1950-talet som 
sjuksköterskeprofessionen växer och blir en självständig profession som ger sjuksköterskan 
ansvaret för omvårdnaden. Dahlborg-Lyckhage och Pilhammar-Anderson (2009) menar att 
sjuksköterskans akademiska utbildningsform stärker ämnet omvårdnad som autonomt 
ämne. Sjuksköterskan idag har olika lagar och styrdokument som beskriver ansvar men det 
finns också uttalade förväntningar kring vad sjuksköterskan ska kunna och bör göra. Den 
röda tråden i dessa är gott bemötande och stöd till patienter och anhöriga.  

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2014) beskriver att sjuksköterskan ska se till att alla 
patienter får information på ett sätt som är anpassat efter individens behov. Sjuksköterskan 
bör därför besitta en pedagogisk förmåga för att kunna bemöta olika slags behov, framgår av 
Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (SSF, 2017). Enligt Socialstyrelsen 
(2017) får en diagnos ställas av den hälso- och sjukvårdspersonal som har tillräcklig kunskap 
inom det medicinska området. Detta innebär att det är läkaren som ställer diagnos och som 
lämnar besked om detta. Värdegrund för omvårdnad (SSF, 2016) lyfter fram vikten av 
respekt för bland annat det sårbara hos patienten men även att möjliggöra upplevelser av 
tillit, hopp och mening. Vidare beskrivs hur sjuksköterskan också har ett ansvar att lyfta fram 
möjligheterna för patienters självbestämmande. Att respektera patientens självbestämmande 
återfinns även i Patientlagen (SFS 2014:821). I kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor 
(2017) framgår det att sjuksköterskans huvudsakliga ansvarsområde är omvårdnad och att 
detta bland annat innebär att stötta patienten till att kunna hantera bland annat 
hälsoproblem och sjukdom. Detta innefattar att kunna tillgodose patientens andliga behov 
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samt att kunna skapa en trygg relation med patienten. Detta återfinns även i Hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30), där det framgår att hälso- och sjukvården bland annat 
ska bygga på respekt för patientens självbestämmande likväl som att fastställa att patientens 
behov av trygghet tillgodoses.  

2.2 Beskrivning av fenomenet ansvar 

Manzano-García och Ayala-Calvo (2014) beskriver att det är en svaghet att inte hela bilden av 
sjuksköterskans arbetsuppgifter är synlig. Det finns risk att det enbart är det fysiska som 
dokumenteras och detta kan enligt författarna, ge en skev bild av att sjuksköterskan bara har 
ansvaret för rent praktiska uppgifter. Sandman och Kjellström (2016) beskriver hur ansvar 
utgår från att kunna ge ett svar på varför en handling utförs på ett visst sätt eller att kunna 
förklara varför en handling uteblir. Vidare beskrivs att ansvar också handlar om att påverka 
något som är av betydelse, att ansvar inte kan tillskrivas en handling som inte är av relevans 
för någon. Eriksson (1995) likställer ansvar med etik och förklarar att det finns både yttre och 
inre ansvar. Det yttre ansvaret vilar på bestämda grunder som lagar eller etiska koder och 
kan ses som en plikt. Vidare beskrivs det inre ansvaret och hur det kräver att sjuksköterskan 
träder in som medaktör och ger av sig själv. Det inre ansvaret kräver personlig reflektion som 
ger egna etiska ståndpunkter. På så sätt blir det inre ansvaret ett personligt ansvar. Vidare 
framgår att ansvar uppstår i mötet med den andre och genom ansvar föds en vilja att se, 
förstå och tolka den andres behov och begär.  

Sjögren (2012) beskriver hur det vid svåra möten inom vården lätt kan uppstå situationer där 
sjuksköterskan väljer att utgå ifrån det yttre ansvaret, detta för att kunna hålla en emotionell 
distans till det som sker. Den andra delen av ansvar förklaras som det inre och emotionella 
ansvaret sjuksköterskan har för patienten. Ansvar kan liknas med ett löfte om att finnas för 
patienten och genom engagemang kunna synliggöra de behov patienten har vid olika 
situationer. Vidare beskrivs vilket ansvar det åligger sjuksköterskan att kunna finnas till för 
patienten och verkligen vara fullt närvarande och stödja patienten. För att detta ska kunna 
ske krävs det mod av sjuksköterskan för att kunna ta del av patientens lidande och på så vis 
kunna lindra detta. Vidare beskriver hur det kan uppstå en bekväm ansvarslöshet då 
patientens lidande är så omfattande att sjuksköterskan kan känna maktlöshet. Detta kan 
orsaka att sjuksköterskan söker bortförklaringar för att undgå det faktiska ansvaret i 
situationen. Ansvar förklaras också som att göra sig tillgänglig för patienten. Detta kan också 
innebära att sjuksköterskan ibland måste ta över patientens eget ansvar för sig själv, i syfte 
att patienten ska orka vara kvar i lidandet. För att ett möte ska kunna ske behöver patienten 
ibland bli inbjuden av sjuksköterskan. Sjuksköterskans ansvar i dessa situationer blir att 
helhjärtat finnas kvar hos patienten i dennes lidande och att kunna ta emot det som sägs med 
fullt ansvar (Sjögren, 2012). I ICN:s etiska kod (2014) förtydligas att ett av sjuksköterskans 
grundläggande ansvar ligger i att lindra lidande.  
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2.3 Beskrivning av 'svåra besked' vid diagnosrelaterad information 

Svåra besked beskrivs av Warnock (2014) som en ledsam, dålig eller betydelsefull nyhet som 
har negativ effekt på människors förväntningar och upplevelser av sin nutid och framtid. 
Carlander (2010) skildrar svåra besked som sjukdom, olycka eller dödsbud som inte går att 
förutsäga eller påverka. Begreppet svåra besked är en översättning från engelskans 'bad 
news'. Detta är ett brett begrepp som i forskning inom hälso- och sjukvård används för att 
beskriva besked om diagnos, prognos, progression och dödsfall. Svåra besked kan exempelvis 
vara när en patient får besked om cancerdiagnos eller att sjukdomen spridit sig. Svåra besked 
i form av diagnosrelaterad information ges oftast av läkare och sker i ett möte med patienten 
och anhöriga. Vid dessa möten är sjuksköterskan ofta närvarande. Tobin och Begley (2008) 
beskriver svåra besked som en process eller resa på vilken den drabbade lär känna sin nya 
verklighet. Vilket innebär att beskedet inte är ett ögonblick utan kan ses som en utveckling 
från att inte veta till att få veta och att sedan hantera detta. I detta arbete är det vuxna 
patienter som drabbats av sjukdomar och vårdas på olika vårdavdelningar på sjukhus som 
avses.  

2.4 Patienters och anhörigas upplevelser efter svåra besked 

Svåra besked är som tidigare nämnts ett brett begrepp och drabbar människor på olika sätt. 
Ofta drabbar svåra besked patienten direkt och anhöriga indirekt. Processen av att få ett svårt 
besked kan, enligt Tobin och Begley (2008), innebära att patienten genomgår en inre 
utveckling som resulterar i en ny självbild. Det beskrivs också hur det kan vara svårt att gå 
från att betrakta sig själv som frisk till att plötsligt bli sjuk. Detta förklaras även av Missel, 
Pedersen, Hendriksen, Tewes och Adamsen (2015) som beskriver att patienter som fått ett 
svårt besked i form av en ny diagnos kan ha svårigheter att förstå att de verkligen är sjuka. 
Maliski, Heilemann och McCorkle (2002) beskriver att både patienter och anhöriga kan 
uppleva oro inför att livet kommer förändras efter sjukdomsbesked. Inan, Günüsen och 
Üstün (2016) beskriver att patienter kan uppleva överrumpling och ensamhet när diagnos 
lämnas av läkaren. Vidare beskrivs att kvinnor med bröstcancer upplever sjukdomsbeskedet 
som livsomvälvande och att även dessa patienter upplever ett stort spann av känslor som 
dödsångest och hopplöshet. Detta upplevs även efter att beskedet lämnats och orsakar bland 
annat mardrömmar och oro inför framtiden. Missel et al. (2015) beskriver också hur 
intervjuade patienter som får besked om cancerdiagnos är i stort behov av information även 
efter att diagnosen delgivits dem. Vidare beskrivs att frågorna hos patienten kan dyka upp 
när den initiala chocken lagt sig. Patienterna önskar därför träffa en sjuksköterska efter 
beskedet för att i lugn och ro kunna gå igenom frågor och vad eventuell behandling innebär. 
Cox, Jenkins, Catt, Langridge och Fallowfield (2006) beskriver också att patienterna önskar 
att träffa en sjuksköterska men då för att diskutera hur eventuell behandling skulle komma 
att påverka dem emotionellt. Enligt Maliski, Heilemann och McCorkle (2002) beskrivs även 
att patienter med prostatacancer försöker tillgodose dessa informationsbehov genom att själv 
söka fram den i tidskrifter och bibliotek samt genom att prata med andra drabbade. 
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Wanat, Boulton och Watson (2015) beskriver hur patienter som insjuknar på nytt i cancer 
kan uppleva ilska, rädsla, chock, hopplöshet men även skam och skuldkänslor i samband 
med beskedet. Känslorna som uppstår vid sjukdomsbesked är enligt författarna ofta 
komplexa. Detta syns även i intervjuerna som Tobin och Begley (2008) utförde då patienter 
beskriver ett visst mått av lättnad i att få sin diagnos. Misstanken om att vara sjuk anses till 
viss del vara svårare att bära än beskedet i sig. Patienterna anger ärlighet som en viktig del i 
att hantera beskedet, exempelvis beskrivs hur ordet cancer undviks av läkaren och 
sjuksköterskan. Detta upplevs oärligt och skapar mer frågor och osäkerhet hos patienterna. 
Inan, Günüsen och Üstün (2016) beskriver hur patienterna också upplever att läkaren 
diskuterar deras diagnos nonchalant. Alla patienter vill dock inte veta allt och det tar 
Friedrichsen, Lindholm och Milberg (2010) upp. Det beskrivs att patienter kan ha ett behov 
av att få information stegvis eller formulerat på ett sådant sätt så att inte allt hopp försvinner 
i och med ett besked. Patienterna uppger till exempel att de vill veta förväntad livslängd men 
samtidigt känner rädsla inför att veta för mycket. Hur mycket en patient vill veta om sitt 
tillstånd är individuellt och mängden information behöver anpassas därefter. Cox et al. 
(2006) skriver att 87% av patienterna vill få all information de kan oavsett om det är goda 
nyheter eller svåra besked. Endast 3% föredrar att endast veta goda nyheter medan övriga 
10% föredrar att läkaren bestämmer hur mycket information som anses lämpligt för dem. 
Ewing et al. (2016) tar upp ytterligare en aspekt gällande svåra besked och det är när 
patienten ska informera anhöriga om diagnosen. Senden et al. (2015) beskriver hur anhöriga 
upplever cancerbesked som ett slag i ansiktet då beskedet är oväntat. Warnock (2014) 
beskriver hur sjuksköterskan fungerar som ett slags vittne när patienten mottar ett svårt 
besked och som sedan stöttar patienten när läkaren går vidare. Enligt Ewing et al. (2016) 
beskrivs sjuksköterskan som förstahandsvalet för att fungera som ett stöd för patienten när 
anhöriga ska informeras. Detta på grund av att patienterna inte vill besvära läkaren i onödan 
och då upplevs sjuksköterskan som mer tillgänglig.  

2.5 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Erikssons teori (1993) anses vara en lämplig vårdvetenskaplig teori att använda då Eriksson 
beskriver lidandets drama på ett sätt som kan kopplas samman med sjuksköterskans etiska 
ansvar att vara medaktör i patientens lidande. Lidandets drama består av tre akter, men det 
är endast de första två akterna i lidandets drama som anses relevanta för 
resultatdiskussionen. Eriksson (2015b) beskriver även hur kropp, själ och ande ses vara 
dimensioner av det som gör människan till unik helhet och hur dessa dimensioner är 
beroende av varandra för att helheten ska kunna förstås. 

2.5.1 Lidandets drama 

Eriksson (1993) använder lidandets drama för att beskriva lidandets process. I detta drama 
beskriver Eriksson tre akter som alla människor spelar när de lider. För att kunna utspela 
lidandets drama behöver den som lider en medaktör. I sökandet efter en medaktör spelar den 
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som lider olika roller tills dess att medaktören väljs. Att vara medaktör i detta drama, 
beskrivs av Eriksson (2015a), som att träda in och våga försöka lindra lidande. 
Sjuksköterskan som medaktör kan lindra lidandet genom att bekräfta lidandet i den första 
akten. Att bekräfta lidande kan ske genom att verkligen se den lidande personen. Detta kan i 
sin tur ske genom beröring, några enkla ord eller något så litet som en blick. Om bekräftandet 
uteblir, kan detta istället ses som att sjuksköterskan inte tar sitt ansvar för den lidande 
patienten, vilket kan skapa ytterligare lidande. I den andra akten beskrivs hur tid och rum 
skapas för att vara i lidandet och lida ut. Medaktören kan stötta detta genom att fortsätta 
bekräfta och hjälpa patienten att acceptera lidandet. Om medaktören istället försöker 
bortförklara lidandet, så fråntas möjligheten att få lida fullt ut. En känsla av hopplöshet kan 
infinna sig som en direkt konsekvens av att bli övergiven i lidandet. Känslan av hopplöshet 
föder ett tillstånd där det inte längre finns hopp och att förlora hoppet kan upplevas som en 
barriär för att kunna känna framtidstro. I den tredje och sista akten sker försoning och den 
som lider kommer ut på andra sidan som en ny person. Detta kan ses som den kamp där 
människan strävar efter att komma till försoning och en ny helhet. Eriksson (2015b) 
beskriver detta som att försonas med lidandet och kunna tilldela lidandet ett syfte för att i sin 
tur kunna omvandla det onda till något meningsfullt som hjälper människan framåt. Vidare 
förklarar Eriksson (2015a) hur utebliven försoning med lidandet orsakar en misströstan som 
i sin tur leder till ett själsligt döende. Detta leder slutligen till det kroppsliga döendet.  

2.6 Problemformulering 

Sjuksköterskan har historiskt sett gått från att vara en assistent till läkaren, till att idag ha en 
egen profession med ansvar för omvårdnad. Utöver den fysiska omvårdnaden, har 
sjuksköterskan även ett ansvar att lindra det emotionella lidandet. När svåra besked gällande 
diagnosrelaterad information lämnas är ofta sjuksköterskan delaktig som vittne, men tiden 
efter beskedet kan patienten också vara i behov av stöd. Enligt det vårdvetenskapliga 
perspektivet kan detta förstås som att patienten är i behov av en medaktör i sitt lidande. 
Tidigare forskning visar att patienten kan känna sig ensam och överrumplad efter ett svårt 
besked. Sjuksköterskan kan möta patienten och därigenom ta ansvar för patientens lidande 
men kan likväl avstå ansvaret genom att bara gå förbi. Eftersom det är den som lider som 
själv väljer medaktör, är det sjuksköterskans ansvar att göra sig tillgänglig genom att finnas 
där. Problem kan uppstå då patientens lidande uppfattas så pass omfattande att 
sjuksköterskan upplever en maktlöshet. Detta kan leda till att sjuksköterskan väljer den 
bekväma ansvarslösheten som innefattar att vårda det rent fysiska hos patienten. 
Konsekvensen av detta kan bli att sjuksköterskan brister i omvårdnaden av patienten då 
patientens helhet inte beaktas. Genom detta examensarbete avser vi att synliggöra 
komplexiteten kring fenomenet ansvar och därigenom bidra med ökad kunskap, i syfte att 
sjuksköterskan bättre ska kunna bemöta patienter när svåra besked lämnats. Vidare hoppas 
vi kunna bidra till att skydda och bevara patientens helhet, eftersom det psykiska är lika 
viktigt som det fysiska vid omvårdnad. 
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3 SYFTE 

Att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av ansvar efter att patienten mottagit svåra besked 
i form av diagnosrelaterad information. 

4 METOD OCH MATERIAL 

För att besvara syftet användes både kvalitativa och kvantitativa data, men även för att kunna 
få ett brett perspektiv över det forskningsläget som finns inom ämnet. Därför valdes allmän 
litteraturöversikt enligt Friberg (2017) som metod. Metoden går ut på att jämföra likheter 
och skillnader i de vårdvetenskapliga artiklar som analyserades. Nedan följer en beskrivning 
av urval och datainsamling med inklusions- samt exklusionskriterier. Sedan kommer en 
beskrivning av hur artiklarna kvalitetsgranskats, därefter hur metoden genomförts, följt av 
analys och slutligen beskrivs etiska övervägande. 

4.1 Urval och datainsamling 

En inledande sökning gjordes på CINAHL plus med sökorden nursing, caring och bad news. 
Dessa sökningar gav endast ett sökresultat på 14 artiklar, varpå trunkering (*) användes för 
att hitta fler sökresultat. Enligt Östlundh (2017) är detta gynnsamt eftersom fler ändelser av 
de ursprungliga orden tillåts. Vidare beskrivs även booleska operatorer, som kan användas 
för att få fler träffar. Exempel på boolesk operator är AND och OR. Sökningen i sin helhet var 
nurs* OR car* AND bad news. Denna sökning genererade ca 760.000 träffar. Enligt Fribergs 
modell (2017) ska litteratursökningen avgränsas efter det att tillräcklig mängd med 
datamaterial anses ha funnits. Därför avgränsades sökningen till (nurs* AND car*) AND bad 
news och resultatet blev då 150 artiklar. För att utöka sökresultaten lades OR difficult news 
OR sad news till i sökningen, detta eftersom svåra besked uttrycks olika i engelska språket. 
Sökresultaten från sökningen gav 249 artiklar. Sökningar gjordes även i medline och Pubmed 
och dessa gav delvis samma sökträffar som i CINAHL plus. Sökningarna i Pubmed 
genererade totalt 28 artiklar, men majoriteten av artiklarna som kom upp i sökningen var 
redan valda från tidigare sökningar i CINAHL plus. Övriga artiklar exkluderades efter att 
abstracts lästs då dessa inte ansågs svara an på syftet. Sökningarna avgränsades inte till full 
text, detta för att inte riskera att missa artiklar som kunde vara av värde för arbetet. 
Därutöver användes svensk Mesh för att få fram lämpliga engelska synonymer utifrån de 
svenska sökord som var relevanta för valt syfte. Detta gjordes för att minimera risken att 
missa eventuella artiklar som kunde vara relevanta för syftet. Därefter gjordes ytterligare 
avgränsningar med sökord som nurse perspective och nurse role. När sökningar gjordes med 
andra sökord som 'sad news', 'difficult news' och 'difficult conversation' kom redan valda 
artiklar upp i sökningarna. På grund av detta syns inte dessa databaser i sökmatrisen.  
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För att välja artiklar med relevans för syftet användes inklusions- och exklusionskriterier. 
Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle innehålla sjuksköterskans perspektiv, 
vårdvetenskapligt perspektiv och att artiklarna var skrivna på engelska. Ett ytterligare 
inklusionskriterie var att artiklarna skulle vara 'peer reviewed'. Detta innebär enligt 
Vetenskapsrådet (2017) att artiklarna blivit granskade av en oberoende granskningsnämnd. 
Vidare inkluderades artiklar vars perspektiv utgick från allmänsjuksköterskan. Men då svåra 
besked ofta ges i relation till cancerdiagnos inkluderades även onkologisjuksköterskor samt 
sjuksköterskor inriktade på palliativ vård. Orden 'bad news', 'diagnosis' eller 'prognosis' 
skulle finnas med i rubriker eller abstracts för att artiklar skulle inkluderas.  

Artiklar som omfattade pediatrik, neonatalvård och distriktsjuksköterskans perspektiv 
exkluderades. Detta eftersom dessa perspektiv inte ansågs kunna appliceras på 
allmänsjuksköterskan. Om flera olika professionsperspektiv behandlades i resultatet så 
exkluderades artiklar som inte tydligt avgränsade sjuksköterskans perspektiv. Dock ansågs 
inte ytterligare avgränsningar i sökningarna behövas för att utesluta pediatrik eller 
distriktssköterskan, då sökresultaten genererade ett överskådligt resultat och det gick redan 
vid en snabb överblick att se på titeln att dessa inte lämpade sig för arbetet. Om det inte 
framgick huruvida deltagarna var specialiserade eller ej utgick författarna från att det var 
allmänsjuksköterskans perspektiv som behandlades. Nyckelord ur andra artiklar användes 
som sökord i nya sökningar. Exempel på dessa är bland annat 'truth telling' och 'disclosure' 
men dessa sökresultat exkluderades dock. Detta på grund av att dessa artiklar visade sig 
behandla ett kulturellt perspektiv där sjuksköterskan avsiktligt dolde information från 
patienten och dessa ansågs inte vara relevanta för arbetet.  

Publiceringsår begränsades till en början till 2012-2017 och då blev sökresultatet 93 artiklar. 
En inledande genomgång av de 93 artiklarnas rubriker och abstracts gjordes, vilket Friberg 
(2017) benämner som att anlägga ett helikopterperspektiv. Därefter kompletterades 
sökningen genom att söka årsvis bakåt från år 2012. De inkluderade artiklarna var därför 
publicerade mellan år 2000 och 2017. I sökmatrisen (bilaga A) framgår de olika 
kombinationer av sökord som använts vid sökningarna samt resultatet av dessa sökningar. 
När alla sökningar gjorts blev det totalt 89 artiklar. Av dessa artiklar lästes totalt 43 abstracts, 
detta eftersom övriga artiklar gick att uteslutas baserat på titeln. Utifrån 
inklusionskriterierna kunde ytterligare 18 artiklar exkluderas. Urvalet gjordes utifrån 
kvarvarande 25 artiklar som lästes mer ingående av oss båda. Då kunde 12 artiklar uteslutas 
som inte innehöll tillräckligt med relevant data utifrån examensarbetets syfte. Det gjordes 
även ett antal manuella sökningar utifrån referenslistor i litteraturöversikter vilket 
resulterade i fem artiklar som inkluderades. Dessa fem artiklar är markerad med en asterisk 
(*) i artikelmatrisen, se bilaga B. Loggbok fördes under hela sökprocessen i syfte att kunna 
redogöra för exakta sökvägar.  

För att kunna bedöma artiklarnas kvalité och få en bild av vad de handlade om så användes 
frågemodellen som Friberg (2017) tagit fram, se bilaga C. Enligt denna används ett föreslaget 
frågeformulär på 14 frågor för att systematiskt kvalitetsgranska kvalitativa artiklar samt 13 
frågor för kvantitativa artiklar. Alla granskningsfrågor gav en poäng då bland annat att ett 
syfte var tydligt formulerat, ett problem tydligt avgränsat, metoden väl beskriven och 
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resultaten relevanta för syftet. För att en kvalitativ artikel skulle anses hålla hög vetenskaplig 
kvalité skulle den hamna på 10-14 poäng, 9-13 poäng för kvantitativa samt 20-27 poäng för 
artiklarna med mixad metod. Poäng mellan 8-10 för de kvalitativa artiklarna (7-9 för 
kvantitativa) ansågs hålla medelhög-kvalité men fortfarande tillräckligt högt för att 
inkluderas. 13 artiklar höll hög kvalité vid kvalitetsgranskningen och en artikel (Abbaszadeh 
et al., 2014) höll medelhög kvalité men ansågs ändå vara av tillräckligt god kvalité för att ingå 
i analysen. Det slutliga urvalet blev 14 artiklar varav tre har kvantitativ metod, nio kvalitativ 
metod och två mixad metod. De fyra artiklarna som inte nådde upp till åtta poäng (sju för 
kvantitativa) exkluderades då de ansågs ha för många svagheter för att hålla god kvalité. 
Svagheterna gällde bland annat avsaknad av tydligt avgränsat problemområde och syfte, 
dessutom var inte deltagarna tydligt beskrivna. Med detta menas att när artiklar undersökte 
fler professionsperspektiv så särskildes inte dessa perspektiv i resultatet, vilket ansågs vara 
en svaghet. Därutöver var metodbeskrivningarna i dessa artiklar inte tydliga. 

 

4.2 Genomförande av analys 
 

Friberg (2017) beskriver att det första steget i analysen för allmän litteraturöversikt innebär 
att läsa de artiklar som valts. Detta för att få en helhetsbild över datamaterialet. Därför 
inleddes analysen med att artiklarna lästes flera gånger av båda författarna separat. Friberg 
(2017) föreslår att artiklarna sammanfattas skriftligen. Detta gjordes av var och en i syfte att 
täcka in så mycket information som möjligt i analysen samt för att få en objektiv syn på 
resultaten. När författarna träffades diskuterades dessa sammanfattningar för att komma 
fram till ett gemensamt analysmaterial. När detta skedde uppstod vissa oenigheter om 
artiklarnas innehåll varpå detta diskuterades och en gemensam lösning skapades. Enligt 
Friberg (2017) fortsätter analysen i steg två med att göra en tabell över artiklarnas 
beståndsdelar. Författarna valde att fokusera på syfte, metod, teoretiskt perspektiv, urval, 
analysmetod och resultat. Steg tre innebär att jämföra artiklarna och hitta likheter och 
skillnader mellan dessa. Detta gjordes med hjälp av tabellen i föregående steg och 
tyngdpunkten lades på studiernas syfte, metod och resultat. Kvalitativa och kvantitativa data 
särskildes då Friberg skriver att dessa inte går att jämföra med varandra. Detta applicerades 
även på artiklar med mixad metod. De likheter och skillnader som hittades utgjorde 
resultatet. Med hjälp av examensarbetets syfte valdes relevanta delar ur artiklarnas resultat 
ut och färgkodades för att kunna kategoriseras. Fynden kategoriserades utifrån hur fynden 
hörde ihop rent innehållsmässigt. När detta var gjort skapades fyra huvudkategorier. Detta 
beskrivs i steg fyra av Friberg (2017) som att göra en sammanställning av analysen. Att 
sammanställa fynden i kategorier beskrivs vidare som en tjänst till läsaren som då får en 
förståelse för ämnet som berörs. 
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4.3 Etiska överväganden  

För att läsaren ska kunna hitta primärkällorna och förstå vem som hävdar vad har arbetets 
referenser skrivits enligt referenssystemet APA, detta gjordes även för att undvika plagiat. 
Eftersom valda artiklar var skrivna på engelska, har översättningarna gjorts med 
noggrannhet av båda författarna gemensamt. Detta för att förhindra förfalskning av texterna 
på grund av felaktig översättning. I arbetet med litteraturöversikten kan eventuella data som 
inte stämmer överens med författarnas åsikter förekomma. Enligt Eriksson (2009) är det 
viktigt att även dessa delar framkommer i resultatet för att kunna ge en rättvis bild av ämnet 
som undersökts. Därför redovisas tidigare forskningsresultat utan fabricerade eller 
förvrängda data vilket ligger i enlighet med de riktlinjer Vetenskapsrådet (2017) tagit fram.  

5 RESULTAT 

Nedan presenteras resultat av de 14 artiklar som analyserats. Först presenteras 5.1 likheter 
och skillnader i studiernas syfte och därefter presenteras 5.2 likheter och skillnader i 
studiernas metod. Slutligen presenteras 5.3 likheter och skillnader i studiernas resultat. Då 
resultatet kommer ifrån artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats samt mixad 
metod så presenteras resultat i enlighet med ansatser. Detta för att göra det enklare för 
läsaren att utläsa resultatet. I likheter och skillnader gällande artiklarnas resultat, 
presenteras dessa utifrån de huvudkategorier som skapats.  

5.1 Likheter och skillnader i studiernas syfte 

Nio kvalitativa artiklar jämfördes, avseende likheter och skillnader i syftet. Syften i artiklarna 
berörde sjuksköterskans upplevelser av svåra besked vid bland annat cancerdiagnos. Tre 
artiklar (Abbaszadeh et al., 2014; Dewar, 2000; Tobin, 2012) använde begreppet 'bad news' 
ordagrant i syftet. Abbaszadeh et al. (2014) syftade till att utforska sjuksköterskans 
perspektiv på själva delgivandet av svåra besked till patienter och anhöriga. Tobin (2012) 
utforskade hur sjuksköterskan uppfattade själva vårdandet efter att en patient mottagit ett 
svårt besked på en akutvårdsavdelning. Dewar (2000) fokuserade på hur sjuksköterskan 
hanterade svåra besked och svåra samtal med patienter på en vårdavdelning för 
ryggmärgsskador. I likhet med Abbaszadeh et al. (2014) syftade Stayt (2009) samt Davis, 
Kristjanson och Blight (2003) på relationen till anhöriga, men Stayt (2009) lade tonvikten på 
den emotionella börda som sjuksköterskan kunde uppleva vid omsorgen av anhöriga. Davis 
et al. (2003) fokuserade på kommunikationssvårigheter, tänkbara hinder och strategier 
kopplade till sjuksköterskans relation med anhöriga till cancerpatienter. Dunniece och Slevin 
(2000) avsåg belysa erfarenheterna hos sjuksköterskan som varit närvarande när patient 
mottagit cancerdiagnos. McLennon et al. (2013) syftade istället till att beskriva 
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sjuksköterskans närvaro vid prognosrelaterad information vid långt framskriden cancer. 
Reinke, Shannon, Engelberg, Young och Curtis (2010) syftade till att beskriva 
sjuksköterskans upplevelser av att kunna tillgodose patientens behov av information om 
sjukdom men samtidigt kunna bevara en känsla av hopp hos patienten. 

Tre kvantitativa artiklar jämfördes avseende likheter och skillnader i syftet. En likhet var att 
alla tre artiklar (Helft, Chamness, Terry & Uhrich, 2011; Rassin, Levy, Schwartz & Silner, 
2006; Rassin, Paz Dado, Avraham, 2013) behandlade sjuksköterskeperspektivet i syftet. 
Rassin et al. (2006) syftade till att belysa bemötande vid en första cancerdiagnos, sett utifrån 
sjuksköterske-, patient- och läkarperspektiv. Helft et al. (2011) fokuserade istället på attityder 
vid prognosrelaterad kommunikation. Rassin et al. (2013) var mer inriktade på hur 
sjuksköterskor tillsammans med läkare och socialarbetare såg på att lämna dödsbud på en 
akutmottagning. I två artiklar (Rassin et al. 2006; 2013) var läkarens perspektiv inkluderat i 
syftet men Helft et al. (2011) behandlade enbart sjuksköterskans uppfattning om läkarens roll 
vid svåra besked. Två av artiklarna använde mixad metod och avsåg att utforska och beskriva 
svårigheter vid svåra besked (Malloy, Virani, Kelly, & Munévar, 2010; Warnock, Tod, Foster, 
& Soreny, 2010). Warnock et al. (2010) syftade dock till att ta reda på vilken utbildning och 
vilket stöd som sjuksköterskan hade tillgång till vid dessa besked. Malloy et al. (2010) syftade 
istället till att belysa sjuksköterskans syn på de mest problematiska delarna av 
kommunikation men också återge exempel på även positiva aspekter vid svåra besked. 

5.2 Likheter och skillnader i studiernas metod 

Nio kvalitativa artiklar analyserades, där intervjuer använts för att samla data i samtliga. Det 
som skiljde intervjuerna åt var intervjumetoderna. Fem av artiklarna (Abbaszadeh et al., 
2014; Davis et al., 2003; Dunniece & Slevin, 2000; Mishelmovic et al., 2016; Reinke et al., 
2010) utgick ifrån semistrukturerade intervjuer medan två av artiklarna (Stayt 2009; Tobin, 
2012) utgick ifrån djupintervjuer med ostrukturerade frågor. McLennon et al. (2013) 
använde en metod där deltagarna fritt ombads berätta om tre olika situationer gällande svåra 
besked, som deltagarna själva deltagit i. Två av artiklarna utgick ifrån gruppintervjuer där 
deltagarnas diskussioner spelades in och sedan analyserades (Davis et al., 2003; Dewar, 
2000). I åtta av artiklarna (Abbaszadeh et al., 2014; Davis et al., 2003; Dewar, 2000; 
Dunniece & Slevin, 2000; McLennon et al., 2013; Stayt 2009; Tobin, 2012; Reinke et al., 
2010) var deltagarna allmänsjuksköterskor medan Mishelmovic et al. (2016) utgick från 
specialistsjuksköterskor inom palliativ- och cancervård. Dewar (2000) och Reinke et al. 
(2010) använde grundad teori som metodologisk ansats, tre av artiklarna (Dunniece & Slevin, 
2000; Stayt, 2009; Tobin 2012) utgick istället från en fenomenologisk ansats. Mishelmovic et 
al. (2016) använde hermeneutisk fenomenologi som analysmetod. Två artiklar använde 
kvalitativ innehållsanalys som analysmetod (Abbaszadeh et al. 2014; McLennon, 2013) varpå 
Davis et al. (2003) valde en latent innehållsanalys. Tre kvantitativa artiklar jämfördes där 
alla undersökningar utfördes med hjälp av enkäter. Antalet medverkande sjuksköterskor i 
enkätundersökningen var 51 stycken i två av artiklarna (Rassin et al., 2006; Rassin et al. 
2013) medan antalet deltagare var 394 stycken i den tredje artikeln (Helft et al., 2011).  
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De tre kvantitativa artiklarna använde flera olika metoder för dataanalys. Dessa var 
beskrivande statistik, enkel regressionsanalys, Fisher's exakta test (Helft et al., 2011), t-test 
(Helft et al., 2011; Rassin et al. 2006), variansanalys (Helft et al., 2011; Rassin et al., 2013), 
rangkorrelation (Rassin et al., 2006; Rassin et al., 2013), eftertest enligt Scheffe (Rassin et 
al., 2006; Rassin et al., 2013), korstabulering (Rassin et al., 2013) och medelvärde (Rassin et 
al., 2006). Slutligen analyserades två artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats. I en 
artikel var alla deltagare allmänsjuksköterskor (Malloy, Virani, Kelly, & Munévar, 2010) i den 
andra artikeln (Warnock, Tod, Foster, & Soreny, 2010) var 142 allmänsjuksköterskor och 10 
specialistsjuksköterskor. I en artikel (Malloy et al., 2010) användes enkäter där deltagarna 
ombads sätta betyg på olika påståenden i den kvantitativa delen och den kvalitativa delen 
bestod av två öppna frågor där deltagarna ombads exemplifiera positiva och negativa 
erfarenheter gällande svårt sjuka patienter eller anhöriga till dessa. Warnock et al., 2010 
använde beskrivande enkäter som innefattade fem olika delar där varje del utgick ifrån en 
Likert-skala och i de fall en utveckling av svaret behövdes ombads deltagarna förklara mer 
ingående. Vid analys av kvantitativa data räknades medelvärdet ut (Malloy et al, 2010) och 
Warnock et al (2010) använde beskrivande statistik. Kvalitativa data analyserades genom 
kodning samt skapande av teman och kategorier (Warnock et al, 2010). Malloy et al (2010) 
har redovisat kvalitativa data genom att exemplifiera svaren från de öppna frågorna. 

5.3 Likheter och skillnader i studiernas resultat 

Både kvalitativa och kvantitativa data presenteras tillsammans. Fyra huvudkategorier kunde 
urskiljas. Dessa var 5.3.1 Sjuksköterskans ansvar och begränsningar, 5.3.2 Närhet och tid 
som ansvar, 5.3.3 Sjuksköterskans erfarenheter och kunskap – en förutsättning för ansvar 
samt 5.3.4 Sjuksköterskans ansvar för relationen med patienten. 

5.3.1 Sjuksköterskans ansvar och begränsningar 

I denna kategori framkom det olika begränsningar som kunde upplevas hindra 
sjuksköterskan från att ta omvårdnadsansvaret vid svåra besked. Dunniece och Slevin 
(2000), Mishelmovich, Arber och Odelius (2016) och Tobin (2012) beskrev alla hur 
sjuksköterskan identifierade flera brister med att närvara vid svåra besked, som var kopplade 
till samarbete med läkare. Dessa brister bestod av att läkaren lämnade patienten efter 
beskedet och att sjuksköterskan då fick "plocka upp spillrorna" [egen översättning av picking 
up the pieces] genom att förklara och sammanfatta vad läkaren sagt. Dunniece och Slevin 
(2000) beskrev hur patienten kunde avvakta med att ställa frågor tills läkaren gått. 
Abbaszadeh et al. (2014) beskrev hur sjuksköterskans uppgift var att förbereda patienten 
inför svåra besked och att sjuksköterskans ansvar efter beskedet var att uppmärksamma de 
känslor som kunde uppstå hos patienten och anhöriga. Sjuksköterskorna beskrev hur de 
exkluderades när svåra besked skulle delges patienter (Davis Kristjanson & Blight, 2003; 
Dunniece & Slevin, 2000; McLennon et al., 2013). Dunniece och Slevin (2000) beskrev hur 
sjuksköterskan ibland kunde få beskedet samtidigt som patienten och att sjuksköterskan på 
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grund av detta inte fick möjlighet till förberedelse inför att stötta patienten. Davis, 
Kristjanson och Blight (2003) beskrev hur sjuksköterskan ändå var den som fick svara på 
frågor efter beskedet. Sjuksköterskan var varken förberedd eller informerad och hade svårt 
att stötta patienten i och med detta. Sjuksköterskorna angav i hög utsträckning att de kunde 
undvika att ge vidare information till patienten, med risk för att råka säga något som gick 
emot det läkaren sagt (Davis et al., 2003; Dewar, 2000; Helft, Chamness, Terry & Ulrich, 
2011; McLennon et al., 2013; Reinke, Shannon, Engelberg, Young & Curtis, 2010; Warnock et 
al., 2010). Helft, Chamness, Terry och Uhrich (2011) angav att 165 (43%) sjuksköterskor 
sällan eller aldrig var närvarande när läkaren gav besked om prognos till patienten och 92 
(25%) angav att de sällan eller aldrig blev uppdaterade av läkaren om prognosrelaterad 
information. 202 (55%) angav dock att patienter ofta frågade sjuksköterskan om prognos 
men att sjuksköterskan undvek att svara för att inte råka säga något som gick mot det läkaren 
sagt. Reinke, Shannon, Engelberg, Young och Curtis (2010) beskrev även sjuksköterskans oro 
för att patientens förtroende kunde ta skada om sjuksköterskan gav information som gick 
emot det läkaren gett besked om. Detta kunde enligt Reinke et al. (2010) uppfattas som att 
teamet inte hade en enad front.  

Sjuksköterskan beskrev hur kommunikationen var ett viktigt ansvarsområde, både för 
relationen till patienten men också för att säkerställa att patienten förstått information 
korrekt (Dewar, 2000; Dunniece & Slevin, 2000; Malloy, Virani, Kelly & Munévar, 2010; 
McLennon et al., 2013; Reinke et al., 2010; Stayt, 2009). Mishelmovich et al. (2016) beskrev 
att det var viktigt att sjuksköterskan talade ett tydligt språk som patienten förstod. Vidare 
förklarades vikten av att ge lite information i taget av Dewar (2000) och Mishelmovich et al. 
(2016), detta för att underlätta för patienten att ta in informationen. McLennon et al. (2013) 
beskrev när samarbetet fungerade väl och sjuksköterskan blev inkluderad, fick 
sjuksköterskan lättare att kunna stötta patienten efter beskedet. Malloy et al. (2010) angav 
ett exempel där läkaren lämnat information om att malignitet upptäckts och sedan lämnade 
rummet. När patienten uttryckte en lättnad då patienten varit orolig över att det var cancer, 
hämtade sjuksköterskan tillbaka läkaren omgående för att kunna ge en bättre förklaring till 
patienten. Ett liknande exempel gavs även av Stayt (2009) där läkaren gett information till 
anhöriga om att gå från kurativ till palliativ behandling för en patient. Sjuksköterskan kom in 
efter detta och de anhöriga hade inte alls förstått innebörden av den informationen som 
läkaren just givit. Då blev sjuksköterskan tvungen att förklara ingående vad läkaren just sagt. 
Reinke et al. (2010) gav också exempel på när sjuksköterskan inte visste om att patienten 
precis mottagit ett svårt besked och då bemött patienten med glatt humör som kunde 
uppfattas okänsligt. McLennon et al. (2013) gav exempel på tillfällen då sjuksköterskan haft 
information gällande patientens diagnos men läkaren varit ovillig att ta den diskussionen 
med patienten. Sjuksköterskan beskrev hur ilska och frustration uppstått då information 
undanhölls från patienten. Enligt Dunniece och Slevin (2000) blev kommunikationen i 
relationen med patienten ansträngd då sjuksköterskan inte kunde säga något om eventuella 
eller eventuellt nya upptäckter. Rassin et al. (2006) angav att sjuksköterskan uppgav 
signifikant lägre än läkare att det var tillåtet att ljuga för patienten om det fanns en chans att 
det ingav hopp (P = 0.05). Rassin, Paz Dado och Avraham (2013) redogjorde för att 
sjuksköterskan i lägre utsträckning än läkare ansåg att det var viktigt att informationen som 
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gavs var sann och ärlig. Mclennon et al. (2013) tog upp vikten av att ta reda på hur mycket 
patienten förstått av den information som läkaren givit, innan sjuksköterskan svarade på 
frågor. Här förklarades också hur viktigt det var för sjuksköterskan att vara en god lyssnare, 
detta då dessa samtal gav bra insikt i patientens förståelse.  

Sjuksköterskan beskrev hur det anses vara läkarens ansvar att besvara patientens frågor 
gällande diagnos och svåra besked (Abbaszadeh, 2014; Dewar, 2000; Reinke, 2010). Reinke 
(2010) beskrev att sjuksköterskan ansåg att svåra besked låg utanför sjuksköterskans ansvar 
och kompetens. Abbaszadeh (2014) tog upp att sjuksköterskan hade en tydlig uppfattning om 
att det var läkarens uppgift att ge svåra besked och att det också var läkaren som skulle 
besvara frågor kring detta. Till skillnad mot andra resultat besvarade sjuksköterskorna inte 
frågor från patienten utan var noga med att lämna över ansvaret till läkaren, vilket också 
framkom av Dewar (2000). Enligt Warnock, Tod, Foster och Soreny (2010) svarade 19 av 236 
sjuksköterskor att de aldrig upplevde sig vara förberedda på när ett svårt besked skulle ges 
för att det togs upp utan förvarning. 124 sjuksköterskor svarade att de bara ibland upplevde 
sig förberedda och 92 sjuksköterskor svarade att de oftast upplevde sig förberedda. Dunniece 
och Slevin (2000) förklarade att sjuksköterskan upplevde en rädsla att säga eller göra fel 
saker och därigenom riskera att orsaka en känsla av hopplöshet hos patienten. Davis et al. 
(2003) beskrev också känslan av otillräcklighet hos sjuksköterskan, i synnerhet i de 
situationer då sjuksköterskan inte visste vad patienten fått information om och vilken 
information som uteblivit. Vidare beskrevs även hur sjuksköterskan erfarit att både patienter 
och anhöriga ställt frågor som sjuksköterskan inte kunde besvara. Rassin, Levy, Schwartz och 
Silner (2006) beskrev känslan av hjälplöshet hos sjuksköterskan i samband med svåra 
besked där medelvärdet var 2,24, detta på en skala mellan 0-4 där 4 ansågs vara helt enig i 
påståendet och 0 inte alls höll med.  

5.3.2 Tid och relation som ansvar  

I denna kategori framkom det emotionella ansvaret hos sjuksköterskan och att få 
förutsättningar för att kunna ge patienten den tid som behövs. Detta i synnerhet vid 
existentiella frågor som patienten kunde ha. Dunniece och Slevin (2000) och Mishelmovic et 
al. (2016) beskrev att sjuksköterskan såg empati som förmågan att kunna sätta sig in i 
patientens situation. Detta skedde ofta med yngre patienter men också de patienter som 
levde ett liknande liv som sjuksköterskan själv. Mishelmovich et al. (2016) förklarade att ju 
yngre patienten var, desto svårare var det att kommunicera med patienten. Detta på grund av 
att patientens lidande upplevdes mer närvarande även hos sjuksköterskan. Vidare förklaras 
hur detta kunde orsaka ångest och oro hos sjuksköterskan. Det förklarades också hur 
förmågan att sätta sig in i patientens situation underlättade för sjuksköterskan att förstå 
patientens reaktion och vilket stöd som kan tänkas vara aktuellt. Det beskrevs vidare hur 
empatin kunde vara högst närvarande, trots att en vårdrelation inte inletts mellan patienten 
och sjuksköterskan. Sjuksköterskan beskrev emotionellt avstånd som ett verktyg i 
kommunikationen med patienter och anhöriga (Dunniece & Slevin, 2000; Stayt, 2009; 
Tobin, 2012). Stayt (2009) beskrev hur emotionellt avstånd fungerade som en medveten 
strategi från sjuksköterskan för att kunna behålla en sorts kontroll över relationen till 
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patienten och anhöriga. Detta genom att frågor ställdes till patienter och anhöriga med liten 
eller ingen möjlighet till fortsatt samtal. Vidare förklarades hur interaktioner med patient och 
anhöriga hölls till strikt praktisk information, också detta i avseende att inte hamna på en 
djupare, mer känslomässig nivå. Tobin (2012) förklarade hur ett avsiktligt avståndstagande 
var nödvändigt för att kunna bevara samhörigheten med patienten. Detta innebar att 
sjuksköterskan behövde utrymme att kunna backa, både för egen del men också för 
patientens skull. Även Dunniece och Slevin (2000) hur tidigare erfarenheter av att gå in 
djupare på diskussioner med patienter orsakade känslor av otillräcklighet hos 
sjuksköterskan.  

Dewar (2000) och Dunniece och Slevin (2000) beskrev att tiden spelade en viktig roll vid 
svåra besked. Enligt Duniece och Slevin (2000) berättade sjuksköterskan att det var viktigt 
att ha tillräckligt med tid för att kunna finnas där för patienten både under och efter att 
beskedet givits genom att exempelvis kunna svara på frågor. Tid kunde också handla om att 
patienten ville veta hur mycket tid som återstod av livet och att sjuksköterskan upplevde 
svårigheter att svara på sådana frågor. Dewar (2000) beskrev tid som en viktig faktor för att 
patienten skulle få möjlighet att smälta beskedet. Sjuksköterskan beskrev att det ibland 
kunde ta mycket lång tid för patienten att acceptera beskedet. Helft et al. (2011) och Warnock 
et al. (2010) beskrev att tidsbrist som ett hinder vid svåra besked. Warnock et al. (2010) 
beskrev att ett hinder vid svåra besked var att tiden inte räckte till för att lämna det 
ordentligt. 43 sjuksköterskor svarade att tiden aldrig var tillräcklig, 105 svarade att tiden 
ibland räckte till och 88 svarade att tiden räcker till. Helft et al. (2011) redovisade att 60% 
(220) ansåg att tidsbrist utgjorde ett stort hinder vid svåra besked. Till skillnad mot övriga 
resultat angav Rassin et al. (2006) att sjuksköterskan i låg utsträckning ansåg att tiden inte 
räckte till efter svåra besked. Frågan om tiden inte räckte till efter beskedet fick 0.65 i 
medelvärde hos sjuksköterskan. Detta på en femgradig skala mellan noll och fyra där noll 
innebar att inte hålla med alls och svaret fyra att starkt hålla med.  

5.3.3 Sjuksköterskans kunskap och erfarenhet - en förutsättning för ansvar 

I denna kategori framkom hur sjuksköterskans tidigare erfarenheter kunde underlätta för 
sjuksköterskan att uppleva trygghet i ansvaret för patienten efter svåra besked. 
Sjuksköterskan beskrev svårigheter vid bemötande då det fanns en osäkerhet kring hur 
patienten skulle reagera vid svåra besked och hur detta kunde orsaka känslor av 
otillräcklighet hos sjuksköterskan (Dunniece & Slevin, 2000; McLennon et al., 2010; 
Mishelmovic et al., 2016). Mishelmovich et al. (2016) förklarade vidare att sjuksköterskans 
tidigare erfarenheter bidrog till bättre förståelse i samband med svåra besked. Vidare 
förklarades att många års erfarenhet gav sjuksköterskan det självförtroende och inre lugn 
som krävdes för att kunna bemöta patienter efter att de mottagit svåra besked. Det 
förklarades även att sjuksköterskan med erfarenhet, mer naturligt också deltog vid dessa 
situationer jämfört med när sjuksköterskan hade mindre erfarenhet och då hellre undvek 
dessa tillfällen. En svårighet sjuksköterskan upplevde var att aldrig säkert kunna veta hur 
patienten skulle reagera på besked som delgavs. På liknande sätt förklarade McLennon et al. 
(2013) hur sjuksköterskan upplevde en oro inför att ge information till patienten som kunde 
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påverka patientens beslut om exempelvis behandling. Sjuksköterskan upplevde en rädsla 
över att bistå med bristfällig information som kunde leda till att patienten tog ett beslut som 
sedan skulle kunna anses vara sjuksköterskans fel. Mishelmovich et al. (2016) och Dunniece 
och Slevin (2000) förklarade hur sjuksköterskan lade stor vikt vid reflektion över tidigare 
erfarenheter, detta för att bättre kunna bemöta dessa situationer när de uppstod. Dunniece 
och Slevin (2000) beskrev hur kunskap och färdigheter byggdes på, och underhölls, genom 
praktiskt utförande. Abbaszadeh et al. (2014) beskrev hur sjuksköterskan istället ansåg att 
det saknades utbildning inom delgivande av svåra besked och hur utbildning inom detta 
skulle kunna stärka hela sjukvårdsteamet. Erfarenheterna som kom fram speglade 
svårigheten i att både delge svåra besked men också att finnas där att stötta både patienten 
och anhöriga efter att beskedet givits. En annan aspekt gällande brist på kunskap gavs av 
McLennon et al. (2012) som förklarade att svårigheten låg i att patienten efterfrågade 
information om den diagnos som läkaren just lämnat över. Sjuksköterskan upplevde då 
otillräcklighet på grund av brist på kunskap om diagnosen. 

Sjuksköterskor med längre erfarenhet var mer trygga i samband med svåra besked (Dewar, 
2000; Dunniece & Slevin, 2000; Helft et al., 2012; Malloy et al., 2010; Mishelmovic et al., 
2016; Tobin, 2012; Rassin et al., 2006). Malloy et al. (2010) påvisade skillnader i 
sjuksköterskans erfarenheter av att prata med patienten efter att svåra besked delgivits. 
Sjuksköterskor med två till tio års erfarenhet hade ett medelvärde på 6,7 på en skala från 0-
10 där noll inte ansågs vara svårt alls och tio ansågs vara väldigt svårt. Medelvärdet sjönk i 
relation till antal års erfarenhet, där sjuksköterskor med mer än 30 års erfarenhet hade ett 
medelvärde på 2,7. Detta återfanns även i Helft et al. (2012) som visade att sjuksköterskor 
med längre erfarenhet inom yrket hade lättare att prata med patienter efter svåra besked 
(p≤0.001). Enligt Rassin et al. (2006) minskade erfarenheter av svåra besked känslan av 
hjälplöshet hos sjuksköterskan (p=0.02). Dewar (2000), Dunniece och Slevin (2000), 
Mishelmovich (2016) och Tobin (2012) beskrev hur erfarenhet gjorde sjuksköterskan 
tryggare när svåra besked gavs. Dunniece och Slevin (2000) beskrev att erfarenheter bidrog 
till att lättare kunna skapa distans till patienten. I ett tidigare skede av sin karriär kunde 
sjuksköterskan ta med händelsen och de negativa känslorna hem och älta dessa. Helft et al. 
(2011), Stayt (2009) och Warnock et al. (2010) beskrev hur avsaknaden av rätt utbildning för 
att delta vid svåra besked orsakade känslor av otillräcklighet hos sjuksköterskan. Enligt 
Warnock et al. (2010) framkom att endast 27 av de 236 deltagande sjuksköterskorna fått 
utbildning för att hantera svåra besked, vilket motsvarade 11%. En andel deltagare beskrev 
hur kunskaper genom erfarenhet (166 stycken) förvärvats medan 144 sjuksköterskor angav 
att kunskapen införskaffats genom att observera andra. Enligt Helft (2011) framkom det att 
152 sjuksköterskor var eniga om att sjuksköterskor var dåligt förberedda att ge patienter 
diagnos-relaterad information. Därutöver ansåg 360 sjuksköterskor, motsvarande 93% av 
deltagarna, att sjuksköterskor behövde mer utbildning gällande diagnos-relaterad 
information. 
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5.3.4 Sjuksköterskans ansvar för relationen med patienten 

I denna kategori framkom en medvetenhet hos sjuksköterskan om relationen och dess 
betydelse för att kunna stötta patienten efter svåra besked. Sjuksköterskan beskrev vikten av 
relationen till patienten och hur den professionella relationen i många fall kunde stärkas av 
att dela erfarenheten av svåra besked med patienten (Dunniece & Slevin, 2000; Mishelmovic 
et al., 2016; Warnock et al., 2010). Mishelmovich et al. (2016) beskrev att sjuksköterskan 
ansåg att relationen till patienten var viktig för att kunna samtala efter ett svårt besked. 
Relationen ansågs kunna utvecklas tiden efter ett svårt besked, detta genom att tillåta 
patienten att uttrycka känslor och vara förstående. Dunniece och Slevin (2000) tog upp att 
sjuksköterskan beskrev hur relationen stärktes och utvecklades genom att dela upplevelsen 
av det svåra beskedet med patienten. Stayt (2009) tog till skillnad mot Mishelmovich et al. 
(2016) upp att sjuksköterskan beskrev en större självsäkerhet när relationen existerade. 
Tobin (2012) beskrev hur sjuksköterskan kunde uppleva svårigheter att skilja på sitt 
professionella och privata jag. Detta kunde orsaka att sjuksköterskan upplevde skuld och 
ilska efter att patienten fått ett svårt besked. Sjuksköterskan gav exempel på när relationen 
till patienten varit mycket nära men att relationen skadats efter att beskedet lämnats. Detta 
förklarades med att sjuksköterskans tystnad invaggat patienten i en falsk trygghet och att 
patienten upplevt sig sviken och vilseledd. Dunniece och Slevin (2000) beskrev att relationen 
kunde skadas när sjuksköterskan undvek patienten för att sjuksköterskan kände till 
information som inte patienten fått reda på. Enligt Warnock et al. (2010) angav 183 
sjuksköterskor att delaktighet vid svåra besked kunde stärka relationen till patienten och 
anhöriga. Åtta sjuksköterskor angav att de inte höll med och 45 sjuksköterskor höll varken 
med eller motsatte sig detta. 193 sjuksköterskor angav att de kunde förbereda patienter och 
anhöriga inför vad som komma skall genom att delta när svåra besked gavs. Nio 
sjuksköterskor höll inte med och 32 sjuksköterskor höll varken med eller motsatte sig detta. I 
likhet med Warnock et al. (2010) beskrev även Dunniece och Slevin (2000) att 
sjuksköterskan ville ha en mer aktiv roll vid svåra besked. Detta för att förbättra 
förutsättningarna att finnas där för patienten efter beskedet.  

Sjuksköterskan beskrev att det var viktigt att hålla patientens hopp uppe för att kunna arbeta 
med patienten gällande det svåra beskedet (Dewar, 2000; Helft et al., 2011; McLennon et al., 
2013; Reinke, 2010). Reinke et al. (2010) beskrev att sjuksköterskan ofta kunde stötta 
patienter och anhöriga gällande hopp. Sjuksköterskan beskrev att utgångspunkten i detta 
stöd var att fråga vad patienter och anhöriga hoppades på med målet att inte ge falska 
förhoppningar. Helft et al. (2011) angav att 67% (245) av sjuksköterskorna beskrev att 
rädslan för att ta hoppet från patienten hindrade sjuksköterskan från att prata med patienten 
om prognos. Dewar (2000) förklarade att det var lättare för sjuksköterskan att samarbeta 
med patienten genom att hålla patientens hopp uppe. Vidare förklarades hur sjuksköterskan 
genom att besvara patientens frågor kunde känna av om patienten var redo för ytterligare 
information om diagnosen. Sjuksköterskan förklarade hur vidare information gällande 
diagnosen gavs när patienten själv började ställa frågor. Icke-verbala handlingar så som 
beröring beskrevs av sjuksköterskan som en viktig del i relationen till patienten efter svåra 
besked (Dunniece & Slevin, 2000; Malloy et al., 2010; Mishelmovich et al. 2016; Tobin, 2012; 
Rassin et al., 2006; Rassin et al., 2013). Malloy et al. (2010) och Mishelmovich et al. (2016) 
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beskrev att relationen till patienten kunde vara både verbal och icke-verbal. Sjuksköterskan 
beskrev vidare att exempelvis beröring var viktigt när ett svårt besked gavs. Rassin et al. 
(2006) förklarade hur sjuksköterskan i hög utsträckning använde sig av beröring för att låta 
patienten uttrycka känslor, bland annat genom att hålla patientens hand. Malloy et al. (2010) 
beskrev hur även patienten kunde använda beröring för att uttrycka rädsla eller behov av 
tröst. Enligt Tobin (2012) beskrev sjuksköterskan det icke-verbala som att finnas där för 
patienten. Genom att finnas där skapades tid och rum för patientens lidande. Att finnas där 
beskrevs av Dunniece och Slevin (2000) som att bara vara närvarande utan att prata men 
också att informera, svara på frågor och lyssna. Rassin et al. (2013) redogjorde för att 
sjuksköterskan i hög utsträckning använde sig av praktiska handlingar efter svåra besked, 
exempelvis att erbjuda näsdukar, något att dricka eller fysisk beröring. Dessa praktiska 
handlingar fick medianvärde 4.11 till skillnad mot 3.49 (av 5) gällande mentalt stöd. Det 
mentala stödet handlade exempelvis om att låta anhöriga prata om sina känslor.  

6 DISKUSSION 

Nedan följer diskussion gällande likheter och skillnader i artiklarnas syfte och metod, följt av 
en resultatdiskussion. Sedan följer en diskussion om examensarbetets metod och avslutas 
med en etikdiskussion.  

6.1 Likheter och skillnader i artiklarnas syfte och metod 

De nio artiklarna som använde sig av kvalitativ metod hade som syfte att i olika sammanhang 
beskriva sjuksköterskans upplevelser, perspektiv, erfarenheter och uppfattning om svåra 
besked. Dessa artiklar använde sig av intervjuer för att besvara syftet. Två av artiklarna 
använde sig av semistrukturerade intervjuer och enligt Polit och Beck (2017) är denna form 
av intervjuer ett sätt att verkligen vara säker på att frågorna besvaras så omfattande som 
möjligt. Genom att använda intervjuer stärks trovärdigheten i dessa. Trovärdighet innebär 
enligt Polit och Beck (2017) att metoden som används för att besvara syftet är den mest 
lämpade. I en av artiklarna användes gruppintervjuer och enligt Polit och Beck (2017) är en 
nackdel med denna metod att det finns en risk att inte alla vågar eller vill prata i grupp. I 
detta arbete ses detta inte som ett problem då det endast är en av artiklarna som använt 
denna metod. Resultatet i denna studie avvek inte från övriga artiklars resultat, vilket också 
ansågs stärka trovärdigheten i den. Giltighet innebär enligt Polit och Beck (2017) att 
resultatet ska bli det samma om studien utförs igen. För att kunna upprepa studien behöver 
metoden vara tydligt beskriven. De kvalitativa artiklarna beskrev studiens deltagare, hur 
datainsamlingen gick till samt hur data analyserats. Detta stärker arbetets giltighet då 
resultatet troligtvis skulle bli det samma. Enligt Polit och Beck (2017) innebär överförbarhet 
hur resultatet går att använda på andra grupper eller sammanhang. Åtta av de kvalitativa 
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artiklarna utgick från allmänsjuksköterskans perspektiv. Den nionde utgick från 
specialiserade sjuksköterskor inom cancer- och palliativ vård. Sjuksköterskan kommer 
troligtvis stöta på patienter som fått svåra besked på olika sätt, därför skulle examensarbetets 
resultat kunna användas för att förstå liknande svåra situationer. Åtta av studierna utfördes i 
Storbritannien, USA, Iran, Australien och Canada. Den artikel som skrevs i Iran och är den 
som sticker ut rent geografiskt då de andra länderna kan räknas till västvärlden och kan 
antas ha liknande kultur. Resultatet går troligtvis att överföra till sjuksköterskor i västvärlden 
men huruvida resultatet går att använda i andra delar av världen är oklart.  

I de två artiklarna som utgick ifrån mixad metod har enkäter använts. Polit och Beck (2017) 
beskriver hur validiteten i arbetet kan stärkas i samband med att flera metoder används och 
kompletterar varandra. Syftena i artiklarna utgjordes av att beskriva sjuksköterskans 
perspektiv samt att utforska sjuksköterskans roll vid svåra besked. I de två artiklarna 
användes enkäter med slutna svar för att få fram kvantitativa data, men för att sedan få fram 
kvalitativa data så fick deltagarna även besvara ett antal frågor med öppna svar. Denna 
metod används enligt Polit och Beck (2017) för att med hjälp av kvalitativa data kunna 
vidareutveckla det kvantitativa data som framkommit i den första delen. Detta kan leda till 
att resultaten blir mer omfattande. Vidare förklaras också hur mixad metod kan användas då 
en forskningsfråga inte går att besvara genom att begränsas till antingen kvalitativ eller 
kvantitativ metod. De tre kvantitativa artiklarnas syfte var att identifiera bemötande, 
utvärdera attityder och beskriva roller och i dessa användes enkäter. En av frågorna i 
kvalitetsgranskningen enligt Friberg (2017) berörde huruvida metoden var tydligt beskriven. 
Detta stämde för de tre kvantitativa artiklarna vilket kan stärka reliabiliteten. Enligt Polit och 
Beck (2017) förklaras reliabiliteten som att det ska kunna gå att göra om undersökningen och 
då förväntas få liknande resultat. Polit och Beck (2017) menar att validiteten beskriver 
huruvida det som är avsett att undersökas verkligen blir undersökt. Ett sätt att kontrollera 
detta i vårdvetenskapliga artiklar är att se om resultatet besvarar syftet. Eftersom detta var 
fallet i alla tre artiklar, kan det anses att validiteten är hög. En studie kan anses ha hög 
generaliserbarhet baserat på variationen av deltagare i en studie. Exempelvis att deltagarna 
väljs ut från olika sjukhus men också andra vårdmiljöer. Detta gör att studien kan anses 
representera en större mängd människor (Polit & Beck, 2017). I två av de kvantitativa 
artiklarna valdes alla deltagarna från samma sjukhus vilket kan tänkas minska 
generaliserbarheten. Den tredje artikeln använde datamaterial utifrån 394 besvarade enkäter 
som besvarats av sjuksköterskor på olika sjukhus över hela USA. Detta kan anses stärka 
generaliserbarheten eftersom detta kan tolkas som en representation av en större variation 
av människor. 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av ansvar 
efter att patienten mottagit svåra besked i form av diagnosrelaterad information. Resultatet 
visade att sjuksköterskor ville ta ansvar vid svåra besked men kunde bli exkluderade genom 
exempelvis bristande kommunikation. Trots detta tog sjuksköterskan ansvar när patienten 
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inte förstått beskedet och såg till att patienten fick mer information. Sjuksköterskan stöttade 
även patienten genom att finnas där. Sjuksköterskan var engagerad i relationen med 
patienten och kunde bli emotionellt påverkad när patienten mottagit svåra besked. 
Sjuksköterskor med längre erfarenhet i yrket upplevde sig mer trygga med ansvaret vid svåra 
besked.  

I resultatet framkom att brist på erfarenhet och kunskap kunde skapa hinder för 
sjuksköterskan att kunna ta ansvar fullt ut. Detta som en konsekvens av att sjuksköterskan 
hade för lite kunskap om exempelvis själva diagnosen för att kunna besvara frågor. Detta 
kunde i sin tur komma i konflikt med patientens förväntningar på sjuksköterskan och den 
kunskap som sjuksköterskan kunde förväntas ha. Det kunde komma att orsaka en konflikt 
hos sjuksköterskan då patienten ställde frågor som sjuksköterskan inte kunde svara på. 
Enligt Tobin och Begley (2008) är svåra besked en process för patienten under vilken 
patienten genomgår en inre utveckling. Sjuksköterskans ansvar kunde ses som att stötta 
patienten i denna process men den bristande tillgången på information kunde vara ett 
hinder, enligt resultatet. Detta kan också ses som en konflikt hos sjuksköterskans yttre och 
inre ansvar. Sjögren (2012) beskriver det inre ansvaret som en mer personlig del av 
sjuksköterskans ansvar som yttrar sig i form av engagemang. Sjuksköterskan kan tänkas ha 
ett yttre ansvar i form av omvårdnadsansvaret och ett inre ansvar att kunna bemöta 
patientens behov av information. Det yttre ansvaret kan kopplas samman med de lagar och 
författningar sjuksköterskan har att förhålla sig till. Det framkom även i resultatet att 
sjuksköterskan inte alltid vet vad läkaren sagt till patienten. Detta kunde bero på att 
sjuksköterskan inte deltog när beskedet gavs men också på bristande kommunikation. Detta 
skapade osäkerhet och rädsla hos sjuksköterskan över att råka delge känslig information som 
patienten ännu inte fått.  

I resultatet framkom att sjuksköterskan ofta upplevde sig oförberedd vid svåra besked och att 
sjuksköterskan i samband med svåra besked kunde bli lämnad ensam med patienten efteråt. 
Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) är det sjuksköterskans ansvar att stötta patienten 
när sjukdom uppstår. Detta kan bli problematiskt då sjuksköterskan har 
omvårdnadsansvaret för patienten men inte får möjlighet att förbereda sig eller delta vid 
svåra besked. Detta skulle utifrån resultatet kunna uppfattas som nonchalans från läkaren, 
att omvårdnad är något som sjuksköterskan inte behöver förberedelse inför. Då 
sjuksköterskan i ett historiskt perspektiv använts som läkarens assistent (Beedholm & 
Frederiksen, 2015) skulle det kunna vara så att denna bild lever kvar hos både läkare och 
sjuksköterska. Eftersom det är läkarens ansvar att ge besked om diagnosrelaterad 
information (Socialstyrelsen, 2017) och sjuksköterskan har omvårdnadsansvaret behöver 
teamarbetet fungera för att respektive ska kunna ta sitt ansvar. I resultatet framkom exempel 
när sjuksköterskan märkt att patienten eller anhöriga inte förstått vad läkaren sagt. Här 
skulle sjuksköterskan kunna få en nyckelroll, i form av att vara den som förankrar 
informationen som patienten just mottagit. Detta skulle kunna uppfattas som att 
sjuksköterskan även tar ansvar för läkarens handlingar, vilket kan tänkas bero på att 
sjuksköterskan upplever ett inre ansvar som Sjögren (2012) beskriver. Detta kan också 
innebära att sjuksköterskan identifierar vilka behov som finns och tar ansvar även för dessa 
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trots att vissa av behoven ligger utanför sjuksköterskans ansvar. Svensk 
sjuksköterskeförening (2017) beskriver att sjuksköterskan behöver ha en pedagogisk 
färdighet att kunna möta patienter med olika behov och detta kan också kopplas samman 
med att kunna känna in vad patienten klarar av att ta emot rent informationsmässigt. I 
resultatet framkom att det kan ta lång tid för patienten att ta in det beskedet som mottagits. 
Därför ansåg sjuksköterskan att det kunde vara till hjälp att endast ge lite information i taget 
och upprepa denna. Detta för att fastställa att patienten verkligen förstått innebörden av den 
information som givits. Sjuksköterskan uttryckte hur det var önskvärt att ha en mer aktiv roll 
då patienten mottagit ett svårt besked, i syfte att stärka relationen till patienten. Men även för 
att ha en möjlighet att förbereda patienter och anhöriga inför det kommande beskedet. 

Missel et al. (2015) visar hur patienter efterfrågar sjuksköterskan som stöd efter att de 
mottagit ett svårt besked relaterat till diagnosinformation. En reflektion kan vara att den 
empatiska förmågan är den kunskap och erfarenhet som sjuksköterskan bär med sig utifrån 
såväl privata som professionella erfarenheter. Svårigheten för sjuksköterskan blev, enligt 
resultatet, att våga komma nära men också att kunna hålla ett visst emotionellt avstånd till 
patienten. Sjögren (2012) menar att ett känslomässigt avstånd kan ses som att 
sjuksköterskan väljer det yttre ansvaret. Det skulle också kunna ses som ett medvetet val att 
inte fördjupa relationen alltför mycket med patienten och på detta sätt minimera risken att 
sjuksköterskan övergår från att vara personlig till privat. I resultatet beskrevs detta också 
som ett försök att behålla kontrollen över situationen, genom att sjuksköterskan kunde välja 
att avstå ansvaret för patientens lidande. Om sjuksköterskan väljer att inte uppmärksamma 
patienten eller anhörigas lidande, samt avsiktligt ställer frågor med få eller inga möjligheter 
till fortsatt diskussion, skulle detta enligt Sjögren (2012) kunna ses som ansvarslöshet. 
Ansvarslösheten kan också ses genom att sjuksköterskan undviker att gå in till patienten. 
Detta kunde enligt resultatet bero på bland annat rädsla för att inte ha full vetskap om vad 
läkaren givit patienten för information. Avståndstagandet kunde då bli en konsekvens av 
sjuksköterskans rädsla att råka säga för mycket. En annan aspekt som framkom i resultatet 
var att sjuksköterskan haft information som läkaren inte hunnit ge patienten. Sjuksköterskan 
kunde då uppleva ett mått av falskhet i att inte kunna vara ärlig mot patienten. Det beskrevs 
även hur patienten tolkade tystnad från sjuksköterskan som att det inte fanns något att 
berätta och ingav en falsk trygghet. Detta kunde skada relationen då patienten kunde uppleva 
tystnaden som att sjuksköterskan varit oärlig. Tobin och Begley (2008) beskriver hur 
patienten upplever att undvikande av särskilda termer och begrepp upplevs som oärlighet, 
samt hur detta kan orsaka att patienten upplever oro och osäkerhet. Därför kan det tänkas 
vara viktigt att sjuksköterskan har en saklig och rak kommunikation med patienten, där inga 
försök görs till att omformulera information i syfte att skona patienten.  

I resultatet framkom att sjuksköterskor med längre erfarenhet i yrket upplevde större 
trygghet i situationer gällande svåra besked om diagnosrelaterad information. Det framgick 
även att sjuksköterskor med mindre erfarenhet undvek att delta vid svåra besked. När 
patienten fick oväntad information relaterad till diagnos, kunde detta orsaka omställningar i 
livet och då var det rimligt att patienten reagerade. Det framkom även att reaktionerna 
varierade från dödsångest (Inan et al., 2016), svårigheter att smälta beskedet (Missel et al., 
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2015) och ilska eller skam (Wanat et al., (2015). Utifrån resultatet kan detta ses som att 
sjuksköterskan med längre erfarenhet har fler verktyg för att kunna hantera patientens 
reaktioner. Det kan också vara att sjuksköterskan klarar av att hantera sina egen upplevelse 
av patientens reaktioner. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) ska 
sjuksköterskan tillgodose patientens behov av trygghet. Även Värdegrund för omvårdnad 
(SSF, 2016) beskriver att sjuksköterskan ska skapa förutsättningar för patienten att uppleva 
tillit. I och med att sjuksköterskor med längre erfarenhet uttryckte att de upplevde trygghet i 
samband med svåra besked, skulle det kunna innebära att dessa sjuksköterskor har större 
möjlighet att skapa trygghet och tillit hos patienten. Sjögren (2012) beskriver att inre ansvar 
är emotionellt ansvar för patienten. I samband med svåra besked skulle det inre ansvaret 
kunna vara att sjuksköterskan upplever ett inre ansvar och en vilja att möta och bekräfta 
patienten i lidandets drama. På grund av att sjuksköterskan saknar exempelvis erfarenhet 
kan detta ansvar utebli och därmed hindra patienten att lida. Sjögren (2012) beskriver mod 
som en viktig del i att kunna ta ansvar och ta del av patientens lidande. Eriksson (2015a) 
beskriver att det krävs mod av sjuksköterskan för att kunna vara medaktör i lidandets drama. 
Utifrån resultatet skulle även detta kunna förklaras med att erfarenhet och kunskap hjälper 
sjuksköterskan att vara modig och bekräfta patientens lidande. 

Efter svåra besked kan patienten tänkas söka en medaktör, som enligt Eriksson (2015a) kan 
bekräfta patientens lidande. När sjuksköterskan stannar kvar hos patienten i dennes lidande 
och fullt ut möjliggör för patienten att själv få reflektera över lidandet så kan patienten 
komma vidare i lidandets drama. Utifrån resultatet skulle detta kunna ses som att 
sjuksköterskan tagit ansvar för patientens lidande. Empati kan även förklaras som det ansvar 
Eriksson (1995) beskriver som en vilja att se, förstå och tolka den andres behov och begär i 
mötet med patienten. Sjögren (2012) likställer ansvar med att genom engagemang kunna 
synliggöra de behov patienten har vid olika situationer. Detta kan enligt Eriksson (2015a) ses 
som att träda in i patientens lidande drama och i första akten uppmärksamma lidandet. I 
resultatet framkommer att sjuksköterskan behöver kunna skapa ett utrymme, för att kunna 
skapa en icke-verbal relation där även patienten får tillfälle att söka tröst genom beröring. Att 
bekräfta lidandet hos patienten kan göras med ord, likväl som via beröring eller bara en blick. 
Enligt Eriksson (2015a) behöver förutsättningar skapas för patienten att få vara i lidandet. 
Detta kan ses som att patienten får utrymme att uttrycka sig på olika sätt. Wanat et al. (2015) 
beskriver hur bland annat rädsla och chock kan uppstå till följd av ett svårt besked. Inan et al. 
(2016) beskriver att även hopplöshet kan uppstå. Detta skulle kunna vara en konsekvens av 
att sjuksköterskan upplevs överge patienten i lidandets drama. Resultatet tyder på att det kan 
krävas en mångsidighet hos sjuksköterskan att kunna bemöta olika patienters behov, då 
dessa kan vara komplexa. Sjuksköterskans ansvar kan anses ligga i att kunna ge patienten 
möjligheten att få lida ut. Om sjuksköterskan istället bagatelliserar patientens uttryck så kan 
detta enligt Eriksson (2015a) ses som att sjuksköterskan fråntar patienten möjligheten att 
kunna lida ut. Detta kan orsaka ett tillstånd hos patienten där hopp inte längre är möjligt att 
uppnå. Resultatet visar att sjuksköterskan upplevdes ha ett ansvar att behålla hoppet hos 
patienten. Oavsett om det gällde hoppet om att hitta ett botemedel mot en obotlig sjukdom 
eller något så enkelt som hoppet om att ha en bra dag. Svårigheter upplevdes då 
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sjuksköterskan inte ville riskera att inge falska förhoppningar, men ändå kunna bevara hopp 
hos patienten.  

6.3 Metoddiskussion 

Syftet i detta examensarbete var att beskriva sjuksköterskans ansvar efter att patienten 
mottagit svåra besked i form av diagnosrelaterad information. Vald metod var allmän 
litteraturöversikt enligt Friberg (2017), som ansågs lämplig för att kunna besvara syftet inom 
tidsramen för examensarbetet. Friberg (2017) beskriver tillvägagångssättet för allmän 
litteraturöversikt systematiskt i olika steg. Trots detta finns utrymme för tolkning i metoden, 
vilket kan upplevas som ett hinder i arbetet då risken för feltolkning kan förekomma. Polit 
och Beck (2017) beskriver hur det är viktigt att föra loggbok över alla sökningar. Loggboken 
har varit behjälplig för att kunna redogöra alla sökvägar och sökord noggrant. Detta är också 
avgörande för att ge arbetet styrkan i att sökningen ska kunna göras om och kunna få samma 
resultat, vilket kan anses stärka giltigheten. Sökningarna avgränsades inte till full text, detta 
för att inte riskera att missa artiklar som kunde vara av värde för arbetet. Vid 
informationssökningar har även nyckelord ur andra artiklar använts för att hitta fler sökord. 
Polit och Beck (2017) beskriver vikten av att vara flexibel vid val av sökord, detta för att 
kunna hitta viktiga artiklar som finns inom ämnesområdet. I första hand valdes artiklar med 
allmänsjuksköterskans perspektiv vilket resulterade i tio artiklar men fyra av totalt antal 
artiklar utgår från specialistsjuksköterskor inom onkologi och palliativ vård. Eftersom 
resultaten blev snarlika oberoende av deltagarnas utbildningsnivå kan det tänkas stärka 
överförbarheten. Valda artiklar utgår ifrån olika länder vilket gör att examensarbetet kan 
tänkas omfatta en större bredd men också att resultatet visat sig vara samstämmigt oavsett 
land. Detta skulle också kunna stärka överförbarheten. En svaghet kan dock vara att ingen av 
valda artiklar är utförda i Sverige. Risken finns att sjuksköterskans arbetsuppgifter kan se 
olika ut i olika länder och detta kan i sin tur tänkas minska överförbarheten.  

Genom att göra en allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2017) möjliggjordes att använda 
både kvalitativa och kvantitativa data. Detta kan enligt Polit och Beck (2o17) bidra till att ett 
bredare perspektiv tillåts att undersökas. En svaghet i arbetet är att endast tre av 14 artiklar 
är kvantitativa, men två av artiklarna är mixad metod vilket bidrar med ytterligare 
kvantitativa data. Två artiklar som används är publicerade i medicinska tidskrifter. Dessa 
artiklar bedömdes ändå vara vårdvetenskapliga då de utgick från sjuksköterskans perspektiv 
med fokus på upplevelse av att vårda patienter. Enligt Polit och Beck (2017) innebär 
vårdvetenskaplig forskning att det ska generera kunskap som är av värde för 
sjuksköterskeprofessionen. Dessa artiklar bedömdes ha ett sådant värde och inkluderades 
därför. Valda artiklar är primärkällor, detta skriver Polit och Beck (2017) är en förutsättning 
för att kunna användas till en litteraturöversikt. Det går sällan att motivera valet av artiklar 
för en litteraturöversikt med att använda tidigare litteraturöversikter, eftersom dessa sällan 
varken är objektiva eller ger någon fördjupad information kring de studier som genomförts. 
Däremot beskrivs hur litteraturöversikter kan vara ett bra ställe att leta efter referenser men 
även för att få en överblick över det valda intresseområdet (Polit & Beck, 2017). I 
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examensarbetet användes därför referenslistorna i litteraturöversikter som ansågs relevanta 
för syftet för att göra manuella sökningar. Artiklarna som valts till examensarbetet är från år 
2000 till 2017. De artiklar som är från början av 2000-talet kan anses vara inaktuella men 
resultaten från dessa avvek inte från resultatet av senare forskning och inkluderades därför. 
En av artiklarna som är skriven av Dewar (2000) förekommer ofta som referens i 
litteraturöversikter i ämnet. När denna artikel dök upp i både artikelsökningar och i 
manuella sökningar valdes den att inkluderas då den uppfattades vara en viktig artikel i 
ämnet. Trots att en del av artiklarna är äldre motiveras användningen av dessa genom att 
litteratursökningen gjordes systematiskt. Det bedöms nödvändigt att inkludera äldre artiklar 
för att få tillräckligt med datamaterial för litteraturöversikten. I ett inledande skede 
diskuterades huruvida intervjuer skulle användas för att bästa kunna besvara syftet men då 
tiden inte ansågs räcka till valdes denna metod bort. Enligt Polit och Beck (2017) skulle detta 
kunna minska trovärdigheten.  

Detta examensarbete är skrivet av två personer. Detta kan anses vara en styrka i arbetet då 
varje del i processen har kunnat diskuteras sinsemellan men detta kan också ge en större 
variation i de resultat som framkommit.  

6.4 Etikdiskussion 

Inga etiska problem har uppstått under arbetets gång. APA-style har använts, för att kunna 
hänvisa direkt till de källor som använts, för att inte riskera plagiat. Segesten (2017) beskriver 
hur engelska är vetenskapens officiella språk och hur forskare publicerar forskningen på just 
engelska för att kunna nå ut till så många som möjligt. Vid arbete med artiklar på engelska 
kan det förkomma svårigheter med ord i engelskan, därför har översättningsverktyg använts. 
Detta kan innebära att vissa ord och tolkningar blir fel i samband med översättningen. Då 
författarna till detta examensarbete inte behärskar språket fullt ut finns en risk för att ord 
och begrepp blivit feltolkade. Detta har dock försökt förebyggas genom att använda 
ordböcker som ger svensk översättning och även svenska synonymer.  

7 SLUTSATS 

Historiskt sett har sjuksköterskan varit läkarens assistent. Idag är sjuksköterskan 
självständig och har omvårdnadsansvaret för patienten. Resultatet tyder på att 
sjuksköterskans ansvar efter svåra besked om diagnosrelaterad information till patienten 
innefattar många olika delar där omvårdnaden kan yttra sig i form av att identifiera behov av 
information, att ge tröst eller bara finnas där med patienten. Rent formellt är det läkaren som 
har ansvaret att delge patienten svåra besked, men i examensarbetets resultat framkommer 
att sjuksköterskan får ta ett stort ansvar efter att beskedet givits. Genom att synliggöra detta 
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ansvar kan sjuksköterskans ansvar värdesättas och ges utrymme i form av exempelvis mer tid 
med patienten. En annan effekt kan vara att sjuksköterskans omvårdnadsansvar 
konkretiseras och synen på omvårdnad fördjupas. Genom detta kan risken minska för att det 
existerar outtalade arbetsuppgifter som inte får utrymme att bli utförda. Den lidande 
patienten söker en medaktör i lidandets drama och när sjuksköterskan är medveten om vad 
ansvaret innebär och får utrymme att ta ansvar kan risken minska för att patienten blir 
övergiven.  

7.1 Förslag på vidare forskning 

Den litteraturöversikt som gjorts har sammanställt tidigare forskning inom intresseområdet, 
det skulle vara av intresse att göra empirisk forskning inom ämnet och då i form av 
intervjuer. Detta i syfte att få en mer aktuell bild av hur sjuksköterskor upplever sin närvaro 
vid svåra besked i samband med diagnosrelaterad information till patienten. I resultatet 
framkommer det att sjuksköterskor med längre erfarenhet upplever en större trygghet i 
arbetet vid svåra besked än vad nyutexaminerade sjuksköterskor gör. Vidare forskning skulle 
kunna utforska effekten av att erfarna sjuksköterskor handleder nyutexaminerade 
sjuksköterskor i samband med svåra besked.  
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information till 
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Djupintervjuer 
med 27 
sjuksköterskor. 

Sjuksköterskan upplevde oklarheter i vad läkaren sagt, 
att inte veta hur mycket patienten förstått av information 
som givits men även en osäkerhet kring om patienten var 
redo att ta in den givna diagnosen. Sjuksköterskan var en 
viktig länk mellan läkare och patient, gällande att kunna 
hjälpa patienten att förstå sin diagnos och därigenom 
kunna göra väl genomtänkta val gällande behandling 
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European Journal 
of Oncology 
Nursing 

 

Breaking 
significant news: 
The experience 
of clinical nurse 
specialists in 
cancer and 
palliative care. 

Att undersöka 
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sjuksköterskor 
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inom cancer och 
palliativ vård. 

Enligt sjuksköterskan underlättar vårdrelationen att ge 
svåra besked. Empati beskrevs som en viktig del i att ge 
besked på bästa sätt. Att följa de riktlinjer som finns 
kring att ge svåra besked samt att ta det i patientens 
tempo var viktigt. Erfarenhet bidrog till att kunna 
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O., Schwartz, T. & 
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Caregivers' Role 
in Breaking Bad 
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Doctors and 
Nurses' Point of 
View. 

 

Att identifiera hur 
vårdpersonalen* 
bemöter patienter efter 
svåra besked i samband 
med en första 
cancerdiagnos och hur 
detta påverkat 
patienten. Sett utifrån 
*patientens, läkarens 
och sjuksköterskans 
perspektiv. 

Kvantitativ metod. 
Enkäter delades ut 
till 111 
sjuksköterskor, 
läkare och 
patienter. 

Resultatet visade vad som skiljde sig åt gällande vad 
patienten önskar och det sjuksköterskan gör, exempelvis 
gällande emotionellt stöd och empati. Det framkom 
också hur sjuksköterskan med genomtänkta ordval kan 
hjälpa patienten att förstå och acceptera situationen 
bättre. 

Hög 

10 Rassin, M., Paz 
Dado, K., 
Avraham, M. 
(2013) 

 

International 
Journal of Caring 
Sciences 

The role of 
health care 
professionals in 
breaking bad 
news about 
death: the 
perspectives of 
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and social 
workers. 

Att beskriva 
sjuksköterskor, läkare 
och socialarbetares roll 
i att ge svåra besked i 
form av dödsbud på 
akuten.  

 

 

 

Kvantitativ metod.  

Enkäter skickades 
ut till 115 
sjuksköterskor, 
läkare och 
socialarbetare. 

Alla deltagare var överens om att sjuksköterskan ska 
närvara vid svåra besked. Sjuksköterskan angav i lägre 
utsträckning att besked med eventuell negativ inverkan 
på patienten ändå skulle ges. Sjuksköterskan angav i 
högre utsträckning att de erbjöd anhöriga näsdukar eller 
dryck i samband med svåra besked. Sjuksköterskan (och 
läkarna) angav i högre utsträckning att de använde sig av 
stöttande fraser. 

Hög 
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Journal of Pain 
and Symptom 
Management 

Supporting Hope 
and Prognostic 
Information: 
Nurses' 
Perspectives on 
Their Role When 
Patients Have 
Life-Limiting 
Prognoses. 

Att beskriva 
sjuksköterskors 
perspektiv på att 
tillgodose patienters 
behov av information 
om sjukdom och att 
kunna inge hopp till 
patienter.  

Kvalitativ metod. 
Intervjuer med 22 
sjuksköterskor 
som vårdar 
patienter med 
avancerad kronisk 
obstruktiv 
lungsjukdom och 
cancer. 

 

 

Sjuksköterskan fungerade som ett stöd för att patienten 
skulle kunna uppleva hopp, genom att ta hänsyn till 
individuella aspekter av hopp och att bygga tillit till 
patienten. Sjuksköterskan gav prognosrelaterad 
information genom att utvärdera och ta reda på vad 
patienten redan vet och sedan ta det därifrån.  

Hög 

12 Stayt, L., (2009) 

 
Journal of Clinical 
Nursing 

Death, empathy 
and self 
preservation: the 
emotional labour 
of caring for 
families of the 
critically ill in 
adult intensive 
care. 

 

Att utforska vilken 
emotionell börda som 
sjuksköterskor möter 
när de tar hand om 
anhöriga till svårt sjuka 
på intensivvårds-
avdelning.  

Kvalitativ metod. 

Intervjuer med 12 
grundutbildade 
sjuksköterskor 
med minst ett års 
erfarenhet av 
intensivvård.  

Att ge information ansågs vara en viktig del i arbetet men 
något sjuksköterskan inte var helt bekväm med. Tillit, 
empati och närhet underlättade dock detta arbete. 
Sjuksköterskan beskrev ett behov av att avskärma sig 
från anhöriga för att få en paus från deras känslor. 

 

 

 

Hög 
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Nr Författare, år, 
tidskrift 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitets-
granskning 

13 Tobin, G. A., 
(2012) 

 
Cancer Nursing 

Breaking bad 
news. A 
phenomenologic
al exploration of 
Irish nurses' 
experiences of 
caring for 
patients when a 
cancer diagnosis 
is given in an 
acute care 
facility (part 1).  

Att utforska 
sjuksköterskors 
uppfattning av att 
vårda patienter som 
fått svåra besked i form 
av en cancerdiagnos 
när de är på en 
akutvårdsavdelning.  

Kvalitativ metod. 

Intervjuer med 20 
sjuksköterskor 
som var anställda 
på akuten och 
hade erfarenhet av 
att närvara vid 
cancerbesked. 

Erfarenhet påverkade hur sjuksköterskan agerade och 
uppfattade de svåra beskeden. Vårdrelationen beskrevs 
som en central del i att stötta patienten efter ett besked. 
Ibland var det oklart hur mycket patienterna visste om 
sitt tillstånd vilket gjorde att sjuksköterskan gick varsamt 
fram för att inte avslöja något de inte visste. Deltagarna 
beskrev att patienten kunde uppleva svek efter svåra 
besked.  Vårdrelationen kunde bli skadad efter beskedet.  

Hög 

14 Warnock, C., Tod, 
A., Foster J. & 
Soreny, C. (2010) 

 
Journal of 
Advanced Nursing 

 

Breaking bad 
news in inpatient 
clinical settings: 
role of the nurse. 

Att utforska 
sjuksköterskans roll i 
processen att ge svåra 
besked inom 
slutenvården samt 
vilken utbildning och 
vilket stöd 
sjuksköterskorna har 
tillgång till i denna roll. 

Mixad metod. 236 
besvarade enkäter 
där kvalitativa 
data samlades in 
via frågor med 
öppna svar i 
enkäten. 

Kvantitativa data: Sjuksköterskan ansåg att 
sjuksköterskans uppgift var att ge patient och anhöriga 
stöd och möjlighet att prata. Tidsbrist och besked som 
sjuksköterskan inte var beredd på utgjorde hinder för 
sjuksköterskan. Sjuksköterskan ansåg att det var 
stärkande för vårdrelationen att delta vid svåra besked. 
Majoriteten hade dock ingen eller lite utbildning i ämnet. 
Kvalitativa data: Sjuksköterskan upplevde hinder i form 
av tidsbrist, brist på avskildhet och sjuksköterskans 
kunskap om diagnos och patient. Undanhållen 
information och missförstådd information utgjorde också 
hinder vid svåra besked.  

Hög 
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BILAGA C 
KVALITETSGRANSKNING ENLIGT FRIBERG (2017) 

 

Kvalitativa studier 

• Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat? 
• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 
• Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så fall 

beskriven? 
• Vad är syftet? Är det klart formulerat? 
• Hur är metoden beskriven? 
• Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 
• Hur har data analyserats? 
• Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 
• Vad visar resultatet? 
• Hur har författarna tolkat studiens resultat? 
• Vilka argument förs fram? 
• Finns det några etiska resonemang? 
• Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 
• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel vårdvetenskapliga antaganden? 

 
Kvantitativa studier 
 

• Vad är syftet? Är det klart formulerat? 
• Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat? 
• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 
• Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så fall 

beskriven? 
• Vad är syftet? Är det klart formulerat? 
• Hur är metoden beskriven? 
• Hur har urvalet gjorts (t.ex. antal personer, ålder, inklusions- respektive exklusionskriterier)? 
• Hur har data analyserats? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa adekvata? 
• Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall hur? 
• Vad visar resultatet? 
• Vilka argument förs fram? 
• Finns det några etiska resonemang? 
• Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, till exempel vad gäller 

generaliserbarhet? 
• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel omvårdnadsvetenskapliga 

antaganden?
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