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SAMMANFATTNING  
 
Denna uppsats behandlar ämnet palliativ vård ur sjuksköterskors perspektiv. Begreppet 
palliativ vård innebär att fokus läggs på lindrande åtgärder då det inte längre är möjligt att 
bota patienten. För att skapa en bra vårdrelation, vilket är grunden i fungerande vård, krävs en 
bra kommunikation. Att kommunicera med en döende patient kan vara svårt för 
sjuksköterskor då de inte vet vad de skall säga eller hur de skall agera. Känslor hos både 
sjuksköterskor och patienter kan utgöra hinder i kommunikationen, vilket riskerar att 
vårdrelationen påverkas negativt. Syftet var att belysa hur sjuksköterskor upplever 
kommunikationen med patienter i palliativ vård. Metoden som användes var systematisk 
litteraturstudie där vetenskapliga artiklar analyserades. Resultatet sammanställdes i sex 
stycken teman: att inte veta vad man skall säga, tyst kommunikation, känslor som hinder, 
kunskap, anhörigas påverkan på kommunikationen samt andliga samtal. Sjuksköterskor ser 
kommunikationen med döende patienter som något viktigt, samtidigt som de är rädda för 
mötet med döden.  
 
Nyckelord: döden, kommunikation, palliativ vård, sjuksköterskors upplevelser.  
 
 
 
ABSTRACT  
 
This paper deals with the subject of palliative care from nurses’ perspective. The concept of 
palliative care means that focus is on relieving actions when curing the patient no longer is 
possible. To create a good caring relation, which is the foundation of functional care, good 
communication is required. To communicate with a dying patient can be difficult for nurses 
because they do not know what to say or how to act. Emotions among both nurses and 
patients can become obstacles in the communication, which may affect the caring relation 
negative. The purpose was to enlighten how nurses experience the communication with 
patients in palliative care. The method used was systematic literature review in which 
scientific articles have been analyzed. The result were put together in six themes: not knowing 
what to say, silent communication, feelings as obstacles, knowledge, relatives impact on 
communications and spiritual conversation. Nurses view the communication with dying 
patients as something important, at the same time as they are afraid to encounter death.  
 
Keywords: communication, death, nurses’ experiences, palliative care. 
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1. INLEDNING 
 
Att vårda obotligt sjuka och döende människor är något som de flesta sjuksköterskor kommer 
att komma i kontakt med under sin yrkeskarriär, många kommer finna dessa situationer 
jobbiga och obehagliga. Döden är ett område som kan vara svårt att handskas med då det är 
mycket känslor, tankar och funderingar som måste tas hänsyn till hos såväl patienten som hos 
anhöriga och sjuksköterskor. En del är rädda för döden, andra välkomnar den. En del vill inte 
ens prata om den, medan andra mer än gärna talar om den. Som sjuksköterska är det viktigt 
att ha kontroll över sina egna tankar och känslor kring döden för att kunna ge en döende 
patient en god vård, ett gott stöd och till sist en värdig död. Kommunikationen riskerar dock 
att bli lidande och det kan i sin tur förvärra situationen för patienten. Om inte 
kommunikationen fungerar mellan sjuksköterska och patient kan patienten försättas i ett 
onödigt stort lidande. Vi har själva upplevt situationer, dels privat men även under vår 
verksamhetsförlagda utbildning, där människor varit döende. Vi känner att det finns en stor 
osäkerhet inför möten med döende patienter och har därför valt att fokusera på 
kommunikationen med patienter som fordrar palliativ vård. I och med det hoppas vi att vi 
själva skall komma till insikt i våra egna tankar kring döden och bli tryggare inför våra 
framtida möten med dessa patienter. En annan förhoppning är att arbetet skall bidra till att 
läsaren får en utökad kunskap i ämnet samt att han/hon kan ta det med sig i sin yrkesutövning.  
 
 
 
2. BAKGRUND 
 
Bakgrunden inleds med att definiera begreppet palliativ vård, vidare beskrivs sjuksköterskans 
roll i vården i allmänhet, utbildning och lagstiftning gällande palliativ vård, sjuksköterskors 
rädsla för döden. Därefter definieras begreppet kommunikation vilket ytterligare utvecklas 
under rubriken kommunikation leder till samarbete. Bakgrunden avslutas med reflektion och 
känslor samt beskrivning av teoretisk referensram.  
 
 
2.1. Palliativ vård 
 
Palliativ vård utövas idag inom all svensk sjukvård. Ordet palliativ ersatte i slutet av 80-talet 
begreppet terminal vård, som innebär vård av döende. Palliativ kommer från det latinska ordet 
pallium som betyder mantel. Manteln ska symbolisera vårdandets lindrande åtgärder, då målet 
inte längre är att bota (Beck-Friis & Strang, 2005).  
 
Palliativ vård är enligt WHO (2006):  

”en aktiv helhetsvård av den sjuke och familjen genom ett tvärfackligt sammansatt 
vårdlag vid en tidpunkt när förväntningarna inte längre är att bota och när målet för 
behandlingen inte längre är att förlänga livet. Målet för palliativ vård är att ge högsta 
möjliga livskvalité för både patienten och de närstående. Palliativ vård skall tillgodose 
fysiska, psykiska, sociala och andliga behov. Den ska också kunna ge anhöriga stöd i 
sorgearbetet.”   

 
För att tydliggöra hur palliativ vård kan se ut delas den ibland in i en tidig och en sen palliativ 
fas. I den tidiga palliativa fasen, som kan röra sig om från några månader till några år, är 
sjukdomen obotlig men livslängd och livskvalité går med rätt behandling att förbättra. I den 
sena palliativa fasen räknas veckor kvar i livet och behandlingen tjänar inte längre ett syfte. 
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Avsikten är här inte längre att förlänga livet utan riktar in sig på att förbättra livskvalitén 
(Beck-Friis & Strang, 2005).  
 
Palliativ vård beskrivs som en omvårdnad som är ämnad att höja livskvalitén hos patienter 
och deras familjer som möter de problem som knyts till en livshotande sjukdom. Detta sker 
genom att sjuksköterskan förhindrar och lindrar lidande genom att identifiera och behandla 
fysiska och psykiska problem på ett så tidigt stadium som möjligt. Tack vare palliativ vård 
kan patienten leva ett så aktivt liv som möjligt tills döden. Detta supportsystem är även till för 
att stödja de närstående under deras fruktansvärda upplevelse av att förlora en anhörig. 
Sjuksköterskan bör se döden som något normalt, en del av livet och att det är en process som 
varken skall förhastas, eller skjutas upp till varje pris. För att uppnå en värdig död krävs en 
hög vårdstandard, något som är extra viktigt vid smärtlindring och behandling av symtom 
(Johnston & Smith, 2006).  
 
 
2.2. Sjuksköterskans roll  
 
Varken omvårdnad eller palliativ omvårdnad har en alldeles klar definition, därför är det 
något av en utmaning att beskriva sjuksköterskans roll i den palliativa vården så att det blir en 
heltäckande definition. Sjuksköterskor kan arbeta med palliativ vård i olika omfattning och 
sammanhang. De kan arbeta inom primärvården, på kommunalt boende eller på 
vårdavdelning där mötena med patienter i ett palliativt sjukdomsskede inte är lika många 
jämfört med sjuksköterskor som arbetar på hospice eller på enheter med speciell palliativ 
inriktning. Gemensamt för alla är att de behöver ha både basala och specifika kunskaper för 
att klara av möten med svårt sjuka patienter och dess anhöriga (Friedrichsen, 2005).  
 
För att kunna skapa en balanserad omvårdnad som är anpassad för varje patient krävs att 
sjuksköterskor strävar efter att skapa förtroendefulla relationer. En förutsättning för detta är 
att sjuksköterskor kan anpassa sig till patientens nivå, att han/hon kan hitta ett gemensamt 
band. På grund av det behov av hjälp patienter har är det lätt att bli för engagerad, därför är 
det viktigt för sjuksköterskor att vara professionella och finna en balans där relationen varken 
blir för djup eller för ytlig. Att kunna stötta patienter och dess anhöriga är en viktig del i 
sjuksköterskors roll. Att underlätta för patienter genom att till exempel ge information är ett 
sätt att stödja. Genom att försöka förverkliga patienters önskningar och intressen och se och ta 
vara på glädjeämnen och möjligheter ges stöd via uppmuntran. Att uppmuntra anhöriga till att 
vara delaktiga i vården är också ett slags stöd. Anhöriga kan försöka hitta sin roll i vårdandet 
och där kan sjuksköterskor hjälpa till. Fysisk närvaro kan vara den viktigaste stödfunktionen. 
Det handlar om en tyst gemenskap, där man bara är (Friedrichsen, 2005).  
 
Verbal och icke-verbal kommunikation är en viktig faktor i sjuksköterskors roll. Att veta när 
något bör sägas eller inte sägas visar på professionalism hos sjuksköterskor. För att lära sig 
detta krävs att sjuksköterskor har teoretisk kunskap, fingertoppskänsla, närvaro, respekt och 
ödmjukhet. Samtal med patienter kan handla om såväl psykiska och fysiska dimensioner som 
existentiella och sociala. Sjuksköterskor bör känna sig själva till den grad att de vet vilka 
dimensioner de bemästrar och när det är dags att engagera en annan yrkesprofession. 
Sjuksköterskor har en stor koordinerande roll. Det är de som först gör en bedömning av 
patienter och som sedan bör kunna avgöra vad problemet handlar om och vilka insatser som 
är väsentliga. Det finns ingen möjlighet att sjuksköterskor ska ha uppdaterad kunskap på alla 
patienter alltid, men dokumentation är ett mycket bra hjälpmedel för att vården skall fungera 
så smidigt som möjligt för både sjuksköterskor och patienter (Friedrichsen, 2005).  
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Enligt Socialstyrelsen (2005) skall sjuksköterskor ha förmåga att praktisera kunnande inom 
medicin, omvårdnad, habilitering och samhälls- och beteendevetenskaper. Vidare skall de ha 
kunskap att kommunicera med såväl patienter och närstående som personal och andra på ett 
sätt som är lyhört, respektfullt och empatiskt. I dialog med patienter och/eller anhöriga bör 
sjuksköterskor kunna ge vägledning och stöd för att maximal delaktighet i behandling och 
vård skall bli möjlig. Sjuksköterskor bör vidare kunna uppmärksamma vilka patienter som har 
ett informationsbehov utan att själva uttrycka det, eller patienter som har speciella 
informationsbehov. 
 
Enligt Ternestedt (1998) finns mycket kunskap om döende patienters tillvaro bland personal 
som arbetar inom palliativ vård. Detta bör tas tillvara på när vård planeras. Ternestedt skriver 
vidare att det finns en risk för utbrändhet bland personal. Många sjuksköterskor anser dock att 
arbetet ger en tillfredsställelse och de känner att de gör nytta. De menar att de får vara med 
och påverka livskvalitén hos den döende människan och dennes familj, något som är ett stort 
ansvar och en tuff utmaning.  
 
 
2.3. Utbildning och lagstiftning 
 
Enligt Socialstyrelsen (2006) är palliativ vård en del av grundutbildningen för sjuksköterskor.  
Trots den nämnda utbildningen finns bristande kunskaper i vårdfrågor, bemötande och etik, 
vilket är ett stort problem. Omfattningen av den nämnda utbildningen varierar starkt mellan 
olika skolor. Socialstyrelsen anser att palliativ vård bör uppmärksammas i större omfattning 
bland olika lärosäten för blivande vårdpersonal.  
 
God hälsa och vård på lika villkor är målen för all hälso- och sjukvård enligt Hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) §2. Vården skall tillgodose patientens trygghetsbehov. 
Vården skall vara av god kvalitet och behandlingen skall utformas och utföras i samråd med 
patienten så långt det är möjligt med fokus på patientens integritet och självbestämmande. 
Syftet med omvårdnad är att förebygga sjukdom och ohälsa, att stärka hälsa och att skapa 
hälsobefrämjande miljöer. Syftet är också att utifrån patientens enskilda möjligheter och 
behov bevara hälsa, att hjälpa och stödja patienten i dess upplevelser av sjukdom och trauma, 
att lindra lidande, smärta och obehag och att möjliggöra en värdig död (SOSFS 1993:17).  
 
 
2.4. Kommunikation 
 
Birgegård (2005) skriver ”Kommunikationen börjar innan samtalet.” (s.105). Kommunikation 
är utgångspunkten för relationer mellan människor. Den är en förutsättning för att människan 
skall få sin identitet bekräftad och att möten med andra individer och grupper skall fungera. 
Ordet kommunikation härstammar från ordet communicare som på latin motsvarar att något 
blir gemensamt, det vill säga att vi delar med oss av något samtidigt som vi meddelar oss. Det 
kan vara upplevelser, känslor, tankar, värderingar och handlingar. Kommunikation är ett 
samlingsord för många tekniker att uttrycka sig genom, till exempel tal och språk, 
kroppsrörelser och gester, mimik och ögonkontakt. Det största syftet kommunikationen har är 
att finna och förstärka människans identitet, det påverkar hur andra personer uppfattar en själv 
och hur relationen människorna emellan ska utformas. Genom kommunikationen kommer 
sociala samspel och processer till uttryck. Människan kan närma sig en annan människa, 
skapa närhet och gemenskap, uppskattning och vänskap, men hon kan också skapa avstånd 
och stöta bort människor genom till exempel fientlighet och avund.  
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Nilsson och Waldemarsson, (2001) skriver: “Samspelet skapar, vidmakthåller och förändrar 
relationer mellan människor. När detta inte fungerar, haltar därför även relationen och 
självkänslan – vår förmåga till socialt samspel blir därigenom både en gåva och en 
förbannelse.” (s.11). Människor översätter tankar och känslor till talat språk och kroppsspråk 
både medvetet och omedvetet. Med hjälp av språket kan människan öppna andra människors 
inre värld som annars är instängda i dem själva.  
 
Faktorer som kan göra samtal svåra kan vara relationen, samtalsämnet, otillräckliga 
kunskaper eller rädsla för vad som kan inträffa under samtalet. Detta behöver dock inte betyda 
att det är samtalet i sig som känns svårt utan mer själva situationen (Nilsson & 
Waldemarsson, 2001).  
 
En viktig del av kommunikationen är det icke-verbala. Icke-verbal kommunikation innebär 
inte bara rörelser, kroppshållning, mimik och gester utan också till stor del hur det talade 
språket uttrycks med andningsrytm, tonlägen, betoningar och tystnader. Då de flesta budskap 
i mänsklig kommunikation är av icke-verbal natur, kan det vara värdefullt att ha kunskap om 
dessa och hur de kan reagera tillsammans med talat språk. Ibland kan det vara lättare att få 
kontakt med människor genom icke-verbal kommunikation än med ord, till exempel om det 
gäller barn eller människor med hjärnskador eller utvecklingsstörning som kan ha svårt att 
förstå innehållet i talat språk. När människan innehar starka känslor, såsom vrede, sorg eller 
ångest och när situationen är fylld av misstänksamhet och osäkerhet, kan det vara svårt att få 
orden att räcka till. Vid dessa tillfällen är icke-verbala uttryck en bra och nödvändig lösning 
(Nilsson & Waldemarsson, 2001).  
 
Patienter med obotliga sjukdomar prioriterar högt en väl fungerande kommunikation med 
sjuksköterskor. Kommunikation som är ineffektiv riskerar att orsaka ångest, missnöje och 
frustration hos patienter, känslor som kan äventyra deras samtycke till behandling (Wilkinson, 
Perry, Blanchard & Linsell, 2008).  
 
Miljön är ett exempel på vad som kan påverka resultatet av ett samtal. En sjuksköterskas 
uppgift är att göra det bästa möjliga av de situationer där viktiga samtal äger rum under 
olämpliga förhållanden, till exempel på en akutmottagning där det är mycket folk i rörelse och 
etik och integritet inte alltid kan efterlevas fullt ut. Det är naturligtvis också deras uppgift att 
upptäcka vad som kan underlätta kommunikationen i de situationerna (Birgegård, 2005).  
 
 
2.5. Kommunikation leder till samarbete 
 
Då sjuksköterskor ständigt är i kontakt med patienter är det nödvändigt för dem att använda 
kommunikationstekniker (Trovo de Araujo & Paes da Silva, 2004). I de dagliga mötena är 
samarbete en viktig del enligt sjuksköterskor (Wallerstedt & Andershed, 2007). En 
förutsättning för att kunna uppnå en värdig död är förmågan att kunna arbeta tillsammans med 
patienten och dess anhöriga. Enligt Mok och Chiu (2004) är sjuksköterske-patient-relationen 
berikande då sjuksköterskors egna personliga utveckling förhöjdes tack vare förståelsen av 
patientens värld. Enligt sjuksköterskor erhålls ovärderlig kunskap och erfarenhet i varje möte 
med patient och anhöriga. Denna kunskap används sedan i andra patientsituationer 
(Wallerstedt & Andershed, 2007).  
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2.6. Förhållningssätt till döden  
 
Människor förhåller sig olika till döden, både som sjuksköterska och som patient (Ternestedt, 
1998). I den nämnda boken synliggörs fyra kategorier som står för fyra olika sätt att se på 
döden. Den första kategorin menar att döden kan ses som en illusion, som något som inte 
berör. Den andra kategorin säger att döden kan ses som en oundviklig del av livet, att den 
accepteras. I den tredje kategorin är förhållningssättet att döden är en befrielse, medan den 
fjärde kategorin ser döden som en tragedi eller ett nederlag. Människans förhållningssätt till 
döden varierar antagligen under hela livet. Det är troligt att det finns en grundattityd hos alla 
som vid vissa tillfällen blandas med andra förhållningssätt.  
 
 
2.7. Teoretisk referensram 
 
Som teoretisk referensram används Katie Erikssons teori om att människan är en helhet till 
kropp, själ och ande. Hon menar att alla människor är unika varelser som dock har en sak 
gemensamt, nämligen begäret efter bekräftelse och kärlek. Att känna hälsa är att kunna känna 
sig hel. Det innebär att även människor som lider av en obotlig sjukdom har en möjlighet till 
att känna hälsa. Eriksson skriver att vårdandet, eller att ansa, leka och lära, innebär ett delande 
mellan till exempel en vårdare och en patient för att då få bli delaktiga i samma helhet. Hon 
skriver att delandet kan ske på många olika sätt men för ett delande krävs ändå någon sorts 
kommunikation emellan parterna för att patienten ska kunna känna en närvaro och en 
medvaro, en känsla av att få vara med (Eriksson, 1997).  
 
Relationen mellan patient och vårdare kallas vårdrelation. En fungerande vårdrelation är 
grunden för att vården och vårdprocessen skall fungera. En relation bildas genom ett möte 
mellan patient och vårdare, ett möte där människan tillåts växa och där kärlek och bekräftelse 
kan förmedlas. Relationen utgår lika mycket från patienten som från vårdaren, men det är 
patienten som skall få utrymme för att ge uttryck åt sina behov, begär och problem som finns 
just nu (Eriksson, 2004). 
 
Det går inte att ge hälsa åt en annan människa, eftersom människan är sin egen hälsa och det 
är något personligt och individuellt. Det man kan göra är att stödja människan i hans/hennes 
strävan att må bra. Hälsan är en process som fortlöper från födsel till döden, vilket innebär att 
även dödsprocesser ingår i denna process. Motsatsen till hälsa är ohälsa. Det som bidrar till 
ohälsa kallas hälsohinder, dessa kan finnas runt omkring människan eller inom människan 
själv. Relationen människa till människa kan utgöra ett hälsohinder om den inte fungerar. 
Relationsstörningar är det största hälsoproblemet idag, därför är förhållandet mellan 
människor av central betydelse ur vårdvetenskapligt perspektiv (Eriksson, 2004).  
 
 
 
3. PROBLEMFORMULERING 
 
Att vårda patienter palliativt tillhör sjuksköterskors arbetsuppgifter. Det är ett stort ansvar och 
det kan innebära en psykisk och emotionell belastning för en sjuksköterska att hantera en 
sådan känslig situation på ett professionellt och tryggt sätt. Kunskap om vårdvetenskap är till 
stor hjälp för sjuksköterskan i dennes arbete med palliativ vård, då det krävs en bra relation 
mellan sjuksköterska, patient och närstående för att vården skall fungera. Grunden till en bra 
vårdrelation är en fungerande kommunikation. Att kommunicera med en döende patient är 
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svårt för många sjuksköterskor då de inte vet vad de skall säga eller de inte vet hur de skall 
agera. Många sjuksköterskor är rädda för döden. Vem vet vad som är rätt att säga vid rätt 
tillfälle? Går det överhuvudtaget att lära sig vad som skall sägas och när?  Det råder en brist 
på kunskap om hur sjuksköterskor skall bete sig gentemot döden. För obotligt sjuka patienter 
är det av stor vikt att kommunikationen med sjuksköterskor fungerar bra, gör den inte det 
riskerar patienter att känna sig frustrerade och ångestfyllda vilket kan påverka deras 
behandling negativt. Alla människor är unika vilket innebär att alla har olika behov och begär 
i olika situationer. Hur viktig är kommunikationen för att få reda på varje patients särskilda 
behov? Hur kan sjuksköterskor veta vilket beteende som är det rätta inför mötet med varje 
patient utan kommunikation?   
 
 
 
4. SYFTE 
 
Syftet är att belysa sjuksköterskors upplevelser av kommunikationen med patienter i palliativ 
vård. 
 
 
 
5. METOD 
 
Metoden som har använts i studien är systematisk litteraturstudie. Motivet till val av metod är 
att kvalitativa studier ger en fördjupad förståelse för och kunskap kring sjuksköterskors 
upplevelser och erfarenheter (Friberg, 2006). Varför uppsatsförfattarna har valt att utgå från 
Fribergs metod grundas på att den har varit lätt att förstå och att genomföra. Att Friberg 
skriver på svenska var en fördel då risk för feltolkningar vid översättning då har undvikits. 
Litteraturen har sökts via Internet och på bibliotek. De vetenskapliga artiklarna letades fram i 
tre olika databaser, Cinahl, Elin@Mälardalen och PubMed. Trots att uppsatsförfattarna valt 
att göra en kvalitativ studie där kvalitativa artiklar analyseras, har två stycken kvantitativa 
artiklar valts ut till studien. Anledningen till detta var att dessa artiklar svarade på syftet och 
att det var möjligt att analysera dessa så att nyckelfynd kunde plockas ut och jämföras med de 
övriga artiklarna.  
 
 
5.1. Urval 
 
Urvalet grundades på att artiklarna var vetenskapliga, det vill säga de framförde ny kunskap, 
de har varit bedömda av forskare, de innehöll områdena bakgrund, syfte, frågeställning, 
metod, resultat, diskussion samt referenser vilket gjorde de möjliga att granska samt de var 
publicerade på engelska (Friberg, 2006). Vidare grundades urvalet på att de handlade om 
kommunikation i palliativ vård samt att de var sedda ur sjuksköterskors perspektiv. 
Urvalsprocessen i sökningarna började med att läsa titlarna. Vidare lästes abstraktet i de 
artiklar som utgav sig för att svara på syftet. Artiklar som visade sig ha ett relevant innehåll 
valdes ut och lästes igenom i sin helhet och därefter kunde artiklar som inte stämde med vårt 
syfte sorteras bort. Ett exempel var den sökning som gav 372 träffar (se bilaga 1) där en 
majoritet av artiklarna valdes bort direkt vid läsning av titeln. Abstrakten lästes på en del av 
artiklarna och efter det fanns två artiklar kvar som efter genomläsning valdes att ta med i 
analysen. Artiklar som var äldre än fem år var från början inte avsedda att användas i studien 
då resultatet i artiklarna skulle vara aktuellt, undantag gjordes dock då det var svårt att hitta 
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relevanta artiklar som svarade på syftet. Resultatet i de artiklar som var äldre än fem år ansågs 
fortfarande vara giltigt efter genomläsning, därför sattes istället en gräns på tio år. De artiklar 
som valdes bort svarade inte mot syftet, de utgick inte från sjuksköterskans perspektiv, de var 
inte vetenskapliga eller de hade för lite fokus på kommunikation. Endast artiklar skrivna på 
engelska valdes till studien då ingen artikel skriven på svenska hittades samt att 
uppsatsförfattarna inte behärskar andra utländska språk. En matris över artiklarna finns i 
bilaga 2. 
 
 
5.2. Analysmetod 
 
Utvalda delar ur resultaten i artiklarna har översatts från engelska till svenska för att lättare 
kunna analyseras. Vid analys av artiklarna har uppsatsförfattarna utgått från Fribergs (2006) 
analysmodell. Modellen är uppdelad i fem steg som, för att sammanfatta det hela, delar upp 
tidigare studier i nyckelfynd för att i slutändan bilda en ny studie. I steg 1 lästes studierna 
igenom ett flertal gånger för att få en känsla av sammanhang, fokus lades på studiernas 
resultat. Därefter (steg 2) plockades nyckelfynd ut ur resultatet i varje studie. Friberg menar 
att studierna skall granskas som en helhet, dock kan de vara uppbyggda med olika teoretiska 
ansatser vilket har förutsatt att uppsatsförfattarna varit öppna i sin granskning.  
Författaren skriver vidare att resultaten ofta är uppbyggda av teman, något som ger läsaren en 
mer exakt guide till sådant som författaren vill framhäva. Citat innehåller betydelsefull 
information, det ger bland annat en bättre förståelse för temat, något som uppsatsförfattarna 
haft stor användning av under granskningen.  
 
Vidare i steg 3 skall en översikt genomföras över varje studies resultat (Friberg, 2006). En 
tabell skapades för att få en bättre överblick vad som skulle analyseras (bilaga 3). I steg 4 
relaterades de olika studiernas resultat till varandra för att synliggöra likheter och skillnader, 
vilka kom att bilda nya nyckelfynd. Nyckelfynden fördes samman för att bilda subteman. Det 
var viktigt att hela tiden vara fokuserad på syftet, då intressanta sidospår kan få en att tappa 
fokus på forskningsfrågan (Friberg, 2006). Steg 5 började då analysen var klar och resultatet 
sammanfattades och började beskrivas. Under det här steget har de mer övergripande temana 
formulerats. 
 
Uppsatsförfattarna har läst alla artiklarna för att sedan dela upp dem sinsemellan för att 
analysera dem var för sig. Analyserna har skrivits ned och sedan jämförts med varandra. 
Därefter har allt arbete genomförts tillsammans. Under arbetets gång gavs texten till två 
utomstående för att uppsatsförfattarna skulle kunna erhålla konstruktiv och neutral kritik, till 
exempel om texten var enkel att läsa och att förstå eller om det fanns några stavfel eller 
upprepningar. Att kontrollera texten i sin helhet är betydelsefullt då eventuella stavfel, 
upprepningar och liknande kan upptäckas, något som uppsatsförfattarna strävat efter (Friberg, 
2006). Under analysarbetet då nyckelfynden sammanställts, kunde dessa granskas utifrån 
Erikssons (1997, 2004) teorier om vårdrelationen, människan och lidandet. Erikssons teorier 
har fungerat som glasögon, genom vilka uppsatsförfattarna har sett likheter mellan teorin om 
vårdrelationen och nyckelfynden i resultatet, samt som en påminnelse för uppsatsförfattarna 
om vad som är essentiellt i vårdandet och kommunikationen. Detta har varit till stor hjälp i 
tolkningen av resultatet.  
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5.3. Etiska överväganden 
 
Endast studier som blivit godkända av en etisk kommitté har använts. Alla artiklar har 
redovisats på ett korrekt sätt, vilket innebär att inga resultat förbisetts samt att allt som stöder, 
respektive inte stöder, uppsatsförfattarnas åsikt har tagits med. Artiklarna har översatts på ett 
så korrekt sätt som möjligt och resultatet har inte vinklats (Forsberg & Wengström, 2003).  
 
 
 
6. RESULTAT 
 
Resultatet visar sjuksköterskors upplevelser av kommunikationen med patienter i palliativ 
vård. I analysen har gemensamma mönster kommit fram, dessa redovisas här som olika teman 
under rubrikerna: att inte veta vad man skall säga, tyst kommunikation, känslor som hinder, 
kunskap, anhörigas påverkan på kommunikationen samt andliga samtal. Exempel på 
nyckelfynd och hur de knyts till respektive tema presenteras i en matris i bilaga 3.  
 
 
6.1. Att inte veta vad man skall säga 
 
I många fall stötte sjuksköterskor på frågor från patienter och anhöriga som de inte visste hur 
de skulle besvara. Vissa frågor var helt enkelt omöjliga att finna svar på, som ”kommer jag bli 
frisk igen” eller ”när kommer jag att dö?” Det satte sjuksköterskor i en svår situation då de 
slits mellan patientens önskan om ett svar och deras egen oförmåga att ge ett (Hopkinson, 
Hallett & Luker, 2003). Eriksson (1997, 2004) skriver att det inte går att ge hälsa åt en annan 
människa, vi kan bara ge stöd. Uppsatsförfattarna tolkar detta som att det inte alltid finns rätt 
saker att säga för att patienten skall må bättre, det sjuksköterskor alltid kan göra är att finnas 
där för patienten. I artikeln av Trovo de Araujo, Paes da Silva och Francisco (2004) säger 
sjuksköterska 1:  

”De ställer så många frågor som jag inte kan besvara, så ibland blir 
kommunikationen svår… De frågar ofta ”Varför jag?” ”Varför gör Gud såhär mot 
mig, jag är ju så ung, och en god människa, och har en familj att ta hand om.” Jag 
tror att varken jag som sjuksköterska, eller psykologen eller läkaren har svaren på 
dessa frågor.” (s.156)  

 
Sjuksköterskor måste veta hur de skall handskas med sådana situationer, vilka svar som finns 
att ge och vilken information patienten skall få. Inte minst måste sjuksköterskor veta sina 
egna begränsningar (Georges, Grypdonck & de Casterle, 2002). Sjuksköterskor vittnade om 
en spänning som uppstod när de ville informera patienter ärligt om deras tillstånd men innan 
dess måste bedöma hur pass stark patienten var psykiskt för att kunna hantera information om 
döden (McGrath, Yates, Clinton & Hart 1999).  
 
I de situationer när sjuksköterskor skulle informera eller förklara något för patienten, 
tenderade de att använda ord som undvek att direkt påminna om ”död”. I artikeln av Trovo de 
Araujo och Paes da Silva (2004) säger sjuksköterska 5:  
”Jag säger självklart inte ”du kommer att dö”, utan förklarar t.ex. att ”du bör inte slåss med 
luftslangen därför dina lungor är i dålig form”. (s. 147)  
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6.2. Tyst kommunikation 
 
Sjuksköterskor ansåg att icke-verbal kommunikation var av stor vikt för det palliativa 
vårdandet, man måste kunna tolka och förstå patienters kroppsspråk och ansiktsuttryck 
(Nordgren & Olsson, 2004). För att uppfatta den icke-verbala kommunikationen och 
patientens upplevelser krävs att man är fullständigt närvarande och uppmärksam, något som 
är extra viktigt om patienten inte är vid medvetande (Nordgren & Olsson, 2004; Georges 
m.fl., 2002). Sjuksköterskor måste kunna se patientens problem och behov, de måste lita på 
sin intuition och vara mottagliga för osagda meddelanden (Georges m.fl., 2002).  
 
Enligt sjuksköterskor handlar icke-verbal kommunikation även om att lyssna på patienten, att 
vara närvarande både fysiskt och psykiskt och framförallt om beröring (de Araujo & da Silva, 
2004). En del sjuksköterskor förstod det essentiella i att vara tyst och enbart lyssna på 
patienten, de använde blickar och gester för att uttrycka empati och tröst, inte sällan förstärkt 
med en lätt smekning på handen eller axeln (Trovo de Araujo m.fl., 2004; Wenrich, Curtis, 
Shannon, Carline, Ambrozy & Ramsay, 2001). Erikssons (1997, 2004) teori om att ansa, leka 
och lära är något som är lämpligt att använda sig av vid just kommunikation med patienter. 
Ordet ansa tolkar uppsatsförfattarna som att vara där för och lyssna på patienten så att denne 
får möjlighet att släppa ut tankar och känslor som den har inom sig. Lekandet tolkas som ett 
sätt för sjuksköterskan att närma sig patienten, till exempel genom att spela spel med 
patienten eller sjunga. Lära kan i det här sammanhanget både innebära att sjuksköterskan lär 
patienten något genom samtalet, men också att patienten själv kommer till insikt i 
kommunikationen.  
 
I artikeln av Georges m.fl. (2002) säger en sjuksköterska:  
”Ibland säger jag till patienten att jag inte vet. Jag försöker också stanna hos honom, vid 
patientens sida. Du behöver inte alltid prata; att sitta vid hans sida är ibland tillräckligt.” 
(s.790)  
 
 
6.3. Känslor som hinder 
 
Människor i allmänhet har svårigheter att hantera döden, sjuksköterskor är inget undantag. De 
ansåg att kommunikation med döende patienter var den mest utmanande uppgiften, det var en 
källa för ångest, frustration och även skräck. Detta ledde inte sällan till att de undvek kontakt 
med patienter som var döende, det handlade inte om ignorans utan att de inte visste hur de 
skulle bete sig (Trovo de Araujo & Paes da Silva, 2004). Sjuksköterskor var obekväma med 
döende av olika anledningar. En sjuksköterska berättade hur hon drog sig för att gå in till 
patienter och när hon gjorde det så skyndade hon sig att göra det hon måste för att sedan 
snabbt ta sig ut därifrån. Förhoppningen var att patienten inte skulle hinna fråga henne något 
medan hon var där inne (Dunne, Sullivan & Kernohan, 2005). Andra exempel som beskrivs 
av Trovo de Araujo och Paes da Silva (2004) var sjuksköterskor som enbart gick nära 
patienten för att se efter utrustningen, utan att bry sig om att fråga om patienten eller dess 
familjemedlemmar undrade över något. En sjuksköterska berättade om sin erfarenhet av hur 
döende patienter fick vänta längre på att få hjälp när de ringde på klockan än patienter som 
inte var så sjuka.  
 
Några sjuksköterskor berättade om hur de upplevde obehag och stress när de ställdes inför att 
prata med patienter och familjemedlemmar om döden. Känslorna uppstod av att de kände sig 
otillräckliga då de inte hade kunskap om hur man kommunicerar om detta känsliga ämne 
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(McGrath m.fl., 1999). Döden och dödlighet är något som upprör då det för människors 
tankar mot deras egen framtida död. En sjuksköterska berättade att hon trodde yngre 
sjuksköterskor inte reagerar på samma sätt, för de tror att de är odödliga. Äldre inser dock att 
de är dödliga och måste vara bekväma med sin dödlighet för att kunna hjälpa någon annan att 
kunna handskas med sin (Wotton, Borbasi & Redden, 2005). En del sjuksköterskor undviker 
gärna att diskutera döden så långt det är möjligt, något som kan utgöra ett hinder i arbetet för 
att ge patienten adekvat vård (Wenrich m.fl., 2001).  
 
En viktig taktik hos sjuksköterskor var att undvika att bli överväldigad av känslor. Genom att 
koncentrera sig enbart på de uppgifter de skulle utföra och på behandlingen av symtom, 
distanserade de sig själva från situationen med patienten. Enligt vissa sjuksköterskor hade de 
genom åren lärt sig att förbli objektiv och professionell och att inte investera för mycket i 
förhållandet med patienter. Det skulle bli för krävande (Georges m.fl., 2002).  
 
Vrede förekommer hos en del patienter, något som sjuksköterskor tyckte var svårt att hantera. 
En sjuksköterska berättade att den känslan som var svårast att hantera hos patienter var just 
vreden. Hon tyckte det var stressande och svårt att behålla sitt lugn och försöka säga rätt 
saker. Det verkade som att sjuksköterskor försökte distansera sig från vredesutbrotten hos 
patienter och familjemedlemmar, vissa stängde av mentalt, känslomässigt och socialt från den 
arga patienten när de kände att de inte kunde hantera situationen. I artikeln av Dunne m.fl., 
(2005) säger en sjuksköterska: ”Det är mycket vrede i vissa situationer, och personen kan inte 
säga varför de är arga. Jag tycker det är svårt att ha att göra med vrede och jag antar att jag 
drar mig undan. Det är svårt att inte ta det personligt.” (376)   
 
 
6.4. Kunskap  
 
I situationer där sjuksköterskor inte visste hur de skulle agera eller vad de skulle säga till 
patienter eller till anhöriga, hände det att de vände sig till sjuksköterskor som tack vare mer 
kunskap inom området kunde hjälpa till. En sjuksköterska berättade om hur hon kom över 
svårigheten med att inte veta vad hon skulle säga till en patient, genom att fråga en 
sjuksköterska som var mer erfaren, som kunde ge förslag på vad hon kunde säga (Hopkinson 
m.fl., 2003). 
 
En brist på kunskap om olika sätt att kommunicera och olika kommunikationstekniker 
beskrivs av Trovo de Araujo och Paes da Silva (2004) och att den bristen i det ovan nämnda 
fallet kan förklaras av otillräcklig träning på det området under utbildningen och i fortsatta 
kurser samt vidareutbildning. En del sjuksköterskor berättade under intervjuerna att de inte 
alls var medvetna om att det kunde finnas olika tekniker för kommunikation med patienterna.  
Dock beskrev sjuksköterskor hur varje möte med patienter och närstående gav dem ovärderlig 
kunskap och erfarenhet, både för deras egen del men också för att använda i andra 
patientsituationer (Wallerstedt & Andershed, 2007). I artikeln av Georges m.fl. (2002) säger 
en sjuksköterska: 

”När en patient säger till dig “Mitt liv är meningslöst, jag vill inte leva längre, jag 
skulle hellre vilja ha en injektion”, så måste du som sjuksköterska först veta hur du 
skall handskas med en sådan situation, vilka svar du har att ge och dina egna 
begränsningar. Du måste veta vilken information patienten skall få.” (s.789)  
 

En sjuksköterska berättade hur hon kände sig mer trygg i att förklara situationen och 
behandlingen för familjen, efter att hon hade lärt sig mer om symtom och hur de kan 
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behandlas. Sjuksköterskor menade att större kunskap om hur mediciner skall användas och 
orsaker till symtom förhöjde självförtroendet och förbättrade kommunikationen med patienter 
och deras familjemedlemmar (Shipman, Burt, Ream, Beynon & Richardson, 2008).  
 
 
6.5. Anhörigas påverkan på kommunikationen  
 
Ibland stötte sjuksköterskor på motstånd från anhöriga som inte ville diskutera döden. Vissa 
sjuksköterskor är äldre och vill inte påminnas om sin egen framtida död, andra är rädda för 
döden, och vissa har svårt att acceptera den. Genom att inte prata om den så finns problemet 
inte. Det skapar en situation för sjuksköterskor där de måste klara av att ge informationen på 
ett sätt som de anhöriga kan ta in (McGrath m.fl., 1999). En sjuksköterska berättade om hur 
svårt det var att veta vad man skulle säga för att ge stöd till en anhörig som försökte acceptera 
att en närstående var döende (Hopkinson m.fl., 2003).  
 
Ett annat problem som kunde dyka upp för sjuksköterskor var anhöriga som ville försöka 
skydda patienten genom att inte berätta hela sanningen om diagnosen eller prognosen. I 
artikeln av Dunne m.fl. (2005) säger en sjuksköterska: ”Oundvikligen kommer 
familjemedlemmar be dig att inte berätta om diagnosen eller prognosen för patienten. De 
känner att de kan klara av det bättre om patienten inte vet.” (s.377) Detta tolkar 
uppsatsförfattarna som ett vårdlidande enligt Erikssons (1997, 2004) teorier. Eriksson 
beskriver hur relationen människa till människa kan utgöra ett hälsohinder om den inte 
fungerar. Om kommunikationen hindras av till exempel rädsla eller okunskap hos 
sjuksköterskan kan det skapa ett vårdlidande för patienten då han/hon dels inte får den 
information han/hon behöver, dels inte får möjlighet att uttrycka sina behov och begär.  
En sjuksköterska berättade att hon tyckte det var en väldigt utmanande situation, hon kände 
att förhållandet med patienten fungerade bäst om den var öppen och ärlig (Dunne m.fl., 2005).  
 
 
6.6. Andliga samtal 
 
Hälften av de tillfrågade sjuksköterskorna i artikeln (Kuupelumäki, 2001) uppgav att de ansåg 
sig ge andligt stöd ofta. Detta kunde involvera att prata om meningen med livet, diskutera 
Gud och att deltaga i nattvarden. Detta kunde ibland leda till jobbiga situationer för 
sjuksköterskor då de inte alltid var troende själva och då inte kände sig tillräckligt utrustade 
för att hålla sådana samtal med patienten. Även då sjuksköterskor tillhör en annan kyrka än 
patienten upplevs problematik då den egna tron kommer i vägen. I Trovo de Araujo och Paes 
da Silva, (2004) uppger andra sjuksköterskor att de sällan eller aldrig tänker på de andliga 
perspektiven hos patienterna utan att allt blivit så tekniskt istället. En sjuksköterska säger: 
“Jag tror att här på intensivvårdsavdelningen så blir vi alldeles för tekniska. Vi tänker inte på 
de andliga aspekterna, det är ett förbisett område.” (s. 146) 
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7. DISKUSSION  
 
 
7.1. Metoddiskussion 
 
Uppsatsförfattarna anser att styrkan med att ha gjort en litteraturstudie var att den har gett en 
överblick över ämnet som skulle bearbetas. Fokus har kunnat läggas på det som varit 
karakteristiskt för området som studerades, närmare bestämt sjuksköterskans upplevelser. 
Svagheten med denna typ av studie var att man var tvungen att förlita sig helt och hållet på 
tidigare studier. Ett visst antal artiklar skulle finnas med i uppsatsen och det var emellanåt 
svårt att hitta relevanta artiklar som svarade på syftet. En annan metod som togs under 
beaktande var intervjuer, då uppsatsförfattarna hade kunnat välja frågor själva och därigenom 
kunnat få ett svar på syftet. Denna metod valdes bort på grund av brist på tid.  
 
Uppsatsförfattarna anser att tillförlitligheten är hög då de enbart använt vetenskapliga artiklar 
i uppsatsen. Citat som presenteras i uppsatsen har översatts från engelska till svenska av 
uppsatsförfattarna, med så stor noggrannhet som möjligt. Matriser över nyckelfynd, artiklar 
samt sökvägar bifogas för att läsaren skall kunna få en bra överblick för hur arbetet 
genomförts och själv kunna bilda sig en uppfattning om uppsatsens trovärdighet. Uppsatsen 
lämnades till två utomstående för att uppsatsförfattarna skulle kunna erhålla neutral och 
konstruktiv kritik. Resultatet blev att vissa ändringar i grammatiken gjordes och stavfel 
rättades till, samt att upprepningar togs bort. Uppsatsförfattarna anser att det har varit till stor 
nytta att göra på det sättet, då det i skrivandets stund inte är lätt att se vilka misstag som 
gjorts.  
 
Uppsatsen har haft två författare. Fördelar med att vara två är att det har varit lättare att 
diskutera då det funnits en till som varit insatt i arbetet att reflektera idéer med. Vidare har det 
sparat tid då det under vissa moment, som att söka artiklar, gått att arbeta parallellt och då 
blivit klara snabbare. Nackdelar är att det ibland har varit svårt att komma överrens när båda 
inte delat samma uppfattning, om till exempel hur meningar skall formuleras eller hur resultat 
bör tolkas. Det senare exemplet visar samtidigt på en fördel med att vara två, då olika 
tolkningssätt och nya insikter kan upptäckas. Ibland har det varit svårt att hitta tider som 
passat för båda att träffas då uppsasförfattarna inte bor på samma ort. Lösningen på det 
problemet har varit användande av Internet och e-mail utöver personliga möten. Användandet 
av e-mail har dock bara fungerat i diskussionssyfte och när någon av författarna behövt fråga 
den andre något. Uppsatsen i sig har författats under de möten som uppsatsförfattarna haft.  
 
 
7.2. Resultatdiskussion  
 
I grunden såg sjuksköterskor på kommunikationen med patienter som något viktigt. Bland 
annat på grund av att de såg en annan människa som befann sig i en jobbig situation och hade 
ett behov av att uttrycka sig och att förstå den information som de fick. Även om inte alla 
ansåg sig ha möjligheten att kommunicera med patienter så såg de patienter som unika 
människor som hade individuella behov (Trovo de Araujo & Paes da Silva 2004). 
Sjuksköterskor såg också ett ansvar till patienter; att kommunicera med både patienter och 
deras anhöriga då det är sällan läkaren hinner med att göra det (Nordgren & Olsson, 2003). 
Birgegård (2005) menar att kommunikationen är utgångspunkten för relationer mellan 
människor.  
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Resultatet visar att sjuksköterskor ofta hamnar i situationer med döende patienter som de inte 
kan hantera. Ibland vet de inte vad de skall säga till patienten, hur eller när, och de vet inte hur 
de skall agera (Hopkinson m.fl., 2003; Trovo de Araujo m.fl., 2004). Friedrichsen (2005) talar 
om hur viktigt det är för en sjuksköterska att kunna kommunicera med människor, såväl 
verbalt som icke-verbalt. Även sjuksköterskor anser det vara viktigt med icke-verbal 
kommunikation inom palliativ vård (Nordgren & Olsson, 2004). Sjuksköterskor menar att 
fullständig närvaro och uppmärksamhet är ett krav för att kunna uppfatta meddelanden som 
inte sägs rakt ut av patienten (Georges m.fl., 2002). Något uppsatsförfattarna kan relatera till 
är när sjuksköterskor beskriver hur de inte kan finna orden för att trösta eller hjälpa patienten i 
en för dem svår situation. Döendet kan vara något hemskt, därför tror uppsatsförfattarna att 
sjuksköterskor blir rädda för att göra patientens situation värre. De vill helt enkelt inte säga 
eller göra fel saker. Nilsson och Waldemarsson (2001) skriver att det ofta är samtalsämnet 
eller otillräckliga kunskaper som gör samtalet svårt, men att det även kan vara själva 
situationen som utgör det största hindret. Sjuksköterskor kan inte, som Trovo de Araujo och 
Paes da Silva (2004) menar, säga något som inger falskt hopp, som till exempel ”det kommer 
bli bra”, hur gärna de än vill. Man bör undvika falsk gladlynthet samtidigt som man aldrig 
skall ge upp hoppet. Det kan vara svårt att hitta en balans däremellan. Att vara en 
professionell sjuksköterska innebär bland annat att veta vad som och när något bör sägas, och 
när det är mest lämpligt att inte säga något alls (Friedrichsen, 2005). Jag kanske inte kan få 
patienten att må bättre, men jag kan finnas där och stötta patienten i dennes strävan efter hälsa 
(Eriksson, 2004). 
 
Bristen på kunskap inom palliativ vård, och speciellt hur man kommunicerar med en döende 
patient, är något som resultatet visar tydligt på vilket medför att sjuksköterskor upplever sig 
dåligt förberedda på mötet med en döende patient (Hopkinson m.fl., 2003; Trovo de Araujo & 
Paes da Silva, 2004). Uppsatsförfattarna har själva inte stött på någon sådan utbildning under 
studietiden och de är osäkra på om de kommer få någon sådan i framtiden, detta trots att 
Socialstyrelsen (2006) menar att palliativ vård är en del av grundutbildningen.  Resultatet 
visar att en del sjuksköterskor inte var medvetna om att det fanns olika tekniker för att 
kommunicera (Trovo de Araujo & Paes da Silva, 2004).  
 
Uppsatsförfattarna har full förståelse för sjuksköterskorna som berättar hur svårt det är att 
närma sig en döende patient, att de inte vet vad de skall säga till dem (Hopkinson m.fl., 2003; 
Trovo de Araujo & Paes da Silva, 2004). Bör en nyutexaminerad sjuksköterska arbeta på 
enheter som inriktar sig på palliativ vård? Friedrichsen (2005) skriver att sjuksköterskor 
behöver ha både basala och specifika kunskaper för att klara av att möta svårt sjuka patienter. 
En nyutexaminerad sjuksköterska har inte specifika kunskaper och bör kanske inte arbeta 
inom palliativ vård på en gång.  
 
Det uppsatsförfattarna inte hade reflekterat över innan studiens början var de anhörigas 
påverkan på sjuksköterskans kommunikation med patienten. Enligt Wallerstedt och 
Andershed (2007) är det en stor fördel för vårdandet om det är möjligt att ha ett bra samarbete 
med patienter och dess anhöriga. Resultatet visar att anhöriga också kan vara rädda för 
döendet och i vissa fall inte alls vill prata om det (McGrath m.fl., 1999). Vissa vill skydda sin 
döende familjemedlem och ber då sjuksköterskan att inte säga sanningen om diagnosen till 
patienten. Andra anhöriga vill helt enkelt inte acceptera diagnosen (Dunne m.fl., 2005). 
Wilkinson m.fl. (2008) menar att kommunikation som är ofullständig riskerar att äventyra 
patientens samtycke till behandling. Det kan tolkas som att anhöriga i extrema fall kan utgöra 
en hälsorisk för patienten om de försöker förhindra att all information når patienten. Detta 
skadar dessutom vårdrelationen då den kräver ärlighet och förmåga att dela med sig 
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(Eriksson, 1997). Det kan vara en svår situation att hamna i för sjuksköterskan, men samtidigt 
är det varken rätt eller lagligt att undanhålla sanningen för en patient. Enligt §2 i Hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) skall all behandling utföras i samråd med patient samt vara 
fokuserad på patienters integritet och självbestämmande. Uppsatsförfattarna anser att det inte 
borde finnas några tvivel kring huruvida man skall säga sanningen eller inte, samtidigt kan det 
finnas situationer där man tycker att det är befogat att undanhålla viss information.  
 
I resultatet framkom att arbetsklimatet numera är väldigt tekniskt innebar ibland att 
sjuksköterskor inte tänkte på de andliga perspektiven kring patienten (Trovo de Araujo & 
Paes da Silva, 2004). Det var inte ovanligt att sjuksköterskor konfronterades med andliga 
samtal, något som kunde innebära svårigheter för de sjuksköterskor som inte själva var 
troende (Kuupelumäki, 2001). Enligt Nilsson och Waldemarsson (2001) behöver det inte vara 
själva samtalet som är det svåra utan situationen i sig på grund av otillräckliga kunskaper eller 
rädsla för vad som kan inträffa under samtalet. Samtalet kan i det här fallet bli svårt om man 
inte vet vad man skall säga, samtidigt kan det vara en fördel för samtalet om inte den ena 
parten har kunskap i ämnet då det öppnar dörrar i samtalet. Uppsatsförfattarna har förståelse 
för sjuksköterskor som beskriver att det är besvärligt att prata om existentiella/andliga ämnen, 
när de inte själva är troende. Detta för att uppsatsförfattarna själva inte är troende. Då är det 
svårt att ha insikt i olika religioner och hur människor kan ha en stark tro på ett högre 
allsmäktigt väsen. Samtidigt är det väldigt viktigt att kunna möta de patienter som har en stark 
tro, patienterna måste känna att deras tro respekteras och tas hänsyn till. Uppsatsförfattarna 
tycker det är befogat att ha tillgång till en präst eller liknande för att kunna tillgodose 
patientens behov av existentiella/andliga samtal.  
 
Under analysarbetet har uppsatsförfattarna tagit hänsyn till Erikssons (1997, 2004) 
vårdteorier. De har fungerat som ett komplement till de nyckelfynd som hittats, och paralleller 
har kunnat dras mellan dem. Ett exempel är när sjuksköterskor inte vet vad de skall säga eller 
hur de skall agera i närheten av en döende människa (Hopkinson m.fl., 2003). Eriksson menar 
att hälsa är något personligt som inte går att få av någon annan. Därför bör sjuksköterskor inte 
ta på sitt ansvar att de måste klara av att ge hälsa till en patient, det som de kan göra är att 
finnas där och stötta patienten. Trovo de Araujo m.fl. (2004) menar att psykisk och fysisk 
närvaro samt beröring är essentiellt inom palliativ vård. Uppsatsförfattarna drar här en 
parallell till Erikssons teori om ansa, leka och lära. Även teorin om vårdrelationen kan 
kopplas till detta, eftersom närvaro är en viktig faktor för att en vårdrelation skall fungera.  
 
Uppsatsförfattarnas förväntningar på studiens resultat stämmer ganska bra med det slutgiltiga 
resultatet. Med sina egna förhållningssätt till döden som grund, trodde de att det skulle finnas 
en hel del rädsla för döden bland sjuksköterskor, något som visade sig vara riktigt. 
Wallerstedt och Andershed (2006) beskriver hur rädslan för döden som finns bland 
sjuksköterskor ibland är större än rädslan hos patienterna själva. Uppsatsförfattarna blev dock 
förvånade över att rädslan var så påtaglig, att vissa sjuksköterskor undvek döende patienter 
och gjorde allt för att inte behöva svara på deras frågor. Det är inte konstigt att dessa 
reaktioner finns hos utbildade sjuksköterskor då det saknas kunskap i detta ämne. Samtidigt 
finns det sjuksköterskor som värderar kommunikationen med döende patienter väldigt högt 
och inser värdet i att en sjuksköterska sitter ned hos patienten och samtalar lite eller bara är 
där. En döende patient har ju större behov än någon/någonsin av att ha någon som tröstar, 
lyssnar och finns där när han/hon behöver det. För att skapa en balanserad omvårdnad krävs 
en förtroendefull relation mellan sjuksköterska och patient (Friedrichsen, 2005), något som 
kan förhindras av sjuksköterskors rädsla för att närma sig en döende patient.  
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7.3. Praktisk tillämpning 
 
Uppsatsen belyser hur sjuksköterskor upplever kommunikationen med patienter i palliativ 
vård. Genom att läsa hur andra har upplevt olika situationer kan man känna igen sig och 
relatera till egna upplevelser och förhoppningsvis utvecklas som sjuksköterska och ta det med 
sig i sin profession. På så sätt tycker uppsatsförfattarna att resultatet har betydelse för den 
praktiska tillämpningen. Om inte annat så kanske man lär känna sig själv lite bättre och inser 
sina begränsningar och kan därefter välja huruvida man vill arbeta inom palliativ vård eller 
inte. Resultatet visar att det kan ha betydelse att få mer kunskap om palliativ vård, det kan 
vara bra både för att förbättra vårdandet samt för sin egen skull att utvecklas i detta.  
 
 
7.4. Fortsatta studier 
 
Det uppsatsförfattarna har upptäckt är att det råder stor brist på kunskap och utbildning inom 
palliativ vård. Det är konstigt med tanke på att döendet inte är någon sjukdom som dyker upp 
då och då, utan det är något som tillhör livet och som alla kommer i kontakt med någon gång.  
I denna uppsats har uppsatsförfattarna valt att endast koncentrera sig på kommunikationen i 
palliativ vård. Förslag på fortsättning på denna uppsats skulle till exempel kunna vara en 
studie om sjuksköterskans attityder gentemot palliativ vård, eller sjuksköterskans behov av 
kunskap och utbildning inom palliativ vård.   
 
 
7.5. Etikdiskussion 
 
Inför detta arbete hade uppsatsförfattarna en väldigt knapphändig kunskap och förförståelse 
om palliativ vård, tack vare detta har inte egna erfarenheter påverkat resultatet utan det har 
funnits en öppenhet för alla fynd som uppenbarat sig i artiklarna. Text har översatts från 
engelska till svenska med stor noggrannhet för att inte förvränga resultatet. Det har inte 
uppstått några etiska problem under uppsatsens genomförande.  
 
 
  
SLUTSATSER  
 
Vi har försökt belysa hur sjuksköterskor upplever kommunikationen med patienter i palliativ 
vård. Många sjuksköterskor är rädda för döden och döendet. De vet inte hur de ska närma sig 
en döende patient, de vet inte vad de skall säga eller hur de skall agera. Känslor hos patienter 
är ibland svåra för sjuksköterskor att hantera, många uppger att de försöker undvika 
situationer där vrede finns med i bilden. Ett fynd som uppenbarade sig var hur anhöriga kan 
påverka kommunikationen. En del anhöriga vill inte acceptera döden och vill då inte heller 
tala om den. Andra vill skydda sin sjuka närstående och försöker få sjuksköterskan att inte 
säga hela sanningen till patienten. Brist på kunskap om vård av döende är en av de starkaste 
slutsatserna i uppsatsen. Fynd i resultatet tyder på att kunskap och utbildning i det tidigare 
nämnda området i många fall saknas hos sjuksköterskor, därför kan ytterligare forskning vara 
nödvändigt för att ta reda på hur utbredd bristen är samt hur utbildningen kan förändra 
vårdandet.  
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 Perspektiv Syfte Metod Resultat Diskussion 
Titel: Palliative care for 
patients with cancer: 
district nurses’ 
experiences. 
Författare: Dunne, K., 
Sullivan, K. & Kernohan, 
G. 
Tidsskrift: Journal of 
advanced nursing. 
Årtal: 2005. 

Vårdvetenskap Att utforska 
distriktsjuksköters-
kors erfarenheter 
av att ge palliativ 
vård till patienter 
med cancer samt 
deras familjer. 

Intervjuer. De 
bandinspelade 
intervjuerna 
analyserades med 
Colaizzis sju steg 
av dataanalys.  

Resultatet visade hur 
kommunikationen ser 
ut, hur familjen var en 
del av vårdandet, 
utmaningar som 
distriktsjuksköterskorna 
stötte på vid behandling 
och hur sjuksköterskan 
påverkas personligen av 
att vårda. . 

Vårdandet av palliativa 
patienter var en utmaning 
men kunde också vara 
belönande, många 
sjuksköterskor blev väldigt 
berörda i de olika 
situationerna de stötte på. 

Titel: Being a palliative 
care nurse in an academic 
hospital: a qualitative 
study about nurses’ 
perceptions of palliative 
care nursing. 
Författare: Georges, J-J., 
Grypdonck, M. & de 
Casterle, B. 
Tidsskrift: Journal of 
clinical nursing. 
Årtal: 2002. 

Vårdvetenskap Att få fram hur 
sjuksköterskor som 
arbetar på en 
palliativ 
vårdavdelning 
uppfattar sin roll 
och erhåller insikt i 
de problem de 
möter. 

Observationer 
och intervjuer. 
Efter 
transkription av 
intervjuerna 
jämfördes 
intervjuerna med 
data från 
observationerna.  

Resultatet visar vad 
sjuksköterskor strävar 
efter mest i sitt arbete, 
det vill säga att uppta en 
välorganiserad och 
meningsfull påverkan 
som sjuksköterska, och 
att höja välbefinnandet 
hos patienten. 

Sjuksköterskor bör få stöd i 
utvecklandet av deras 
förhållningssätt inom 
palliativ vård. De bör även 
ges möjlighet till reflektion 
tillsammans med andra. 

Titel: Caring for dying 
people in hospital. 
Författare: Hopkinson, 
J., Hallett, C. & Luker, K. 
Tidsskrift: Journal of 
advanced nursing. 
Årtal: 2003. 

Vårdvetenskap Att bilda en teori 
av hur 
sjuksköterskor kan 
bli hjälpta att 
leverera 
kvalitetsvård till 
döende patienter. 

Intervjuer. 
Transkriptionerna 
analyserades 
genom en 
upprepande 
process med 
frågeställningar 
där till slut sex 
teman 
uppenbarades.  

Det mest väsentliga 
som kom fram i 
resultatet handlade om 
det personliga idealet, 
det faktiska, det okända, 
det ensamma samt om 
spänningar. Relationen 
mellan dessa användes 
för att bilda en modell 
av sjuksköterskors 
vårderfarenheter. 

Modellen som utvecklades i 
resultatet kan användas som 
ett redskap för att förstå 
erfarenheten av att vårda 
döende patienter och för 
sjuksköterskor att erhålla 
känslomässigt stöd. 

Titel: Spiritual support 
for terminally ill patients: 
Nursing staff assessments. 
Författare: 
Kuuppelomäki, M. 
Tidsskrift: Journal of 
clinical nursing. 
Årtal: 2001. 

Vårdvetenskap Att beskriva 
villigheten hos 
sjuksköterskor att 
ge andligt stöd till 
döende patienter. 
Att beskriva 
yttrandet av döende 
patienters andliga 
behov och hur 
sjuksköterskor 
svarar på dessa 
behov. 

Enkäter med 
öppna frågor. 
Alla enkäter 
lästes igenom, 
svaren listades 
och analyserades 
och bildade 
teman.  

Resultatet visar brister 
på sjuksköterskors 
färdigheter i och 
villigheten att ge andligt 
stöd. 

Artikelförfattaren lyfter 
fram behov av mer träning 
för sjuksköterskor inom 
forskningens område. 

Titel: ”What should I 
say?”: Qualitative 
findings on dilemmas in 
palliative care nursing. 
Författare: Mcgrath, P., 
Yates, P., Clinton, M. & 
Hart, G. 
Tidsskrift: The hospice 
journal. 
Årtal: 1999. 
 

Vårdvetenskap Att utforska 
situationer som 
under studiens 
gång identifierats 
som viktiga 
erfarenheter för 
vårdandet av 
palliativa patienter. 

Medverkande har 
fått skriva ner två 
viktiga 
erfarenheter var 
som under 
analysen lästs 
igenom och 
bildat teman.  

Resultatet presenteras 
under fem rubriker: Att 
tala om döden, 
motstånd, vikten av 
tajmning, utlopp samt 
den större bilden. 

Diskussionen berör att 
kommunikationen är viktigt 
men brist på träning hos 
sjuksköterskor leder till att 
de undviker involvering 
med döende patienter på 
grund av svårigheter i att 
hantera situationen. 

Titel: Palliative care in a 
coronary care unit: a 
qualitative study of 
physicians’ and nurses’ 
perception. 
 
Författare: Nordgren, L. 
& Olsson, H. 
 

Vårdvetenskap Att beskriva och 
förstå läkares och 
sjuksköterskors syn 
på deras 
arbetsrelation med 
varandra och på 
palliativ vård. 

Intervjuer.  
Intervjuerna 
transkriberades 
och analyserades 
och kodades, 
vilka sedan 
jämfördes med 
varandra. 

Resultatet visar vad 
som associeras med en 
värdig död, vad som 
krävs för att ge god 
palliativ vård och vad 
som hindrar detta. 

Sjuksköterskorna är högt 
motiverade att ge den bästa 
möjliga vården för att 
säkerställa en värdig död för 
sina patienter. Dock 
misslyckas detta på grund 
av flera hinder i vårdandet. 
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Tidsskrift: Journal of 
clinical nursing. 
Årtal: 2004. 
Titel: Improving district 
nurses’ confidence and 
knowledge in the 
principles and practice of 
palliative care. 
Författare: Shipman, C., 
Burt, J., Ream, E., 
Beynon, T., Richardson, 
A. & Addington-Hall, J. 
Tidsskrift: Journal of 
advanced nursing. 
Årtal: 2008. 

Vårdvetenskap Att bedöma vilken 
inverkan utbildning 
inom palliativ vård 
och 
supportprogram 
har på 
distriktsjuksköters-
kors kunskap och 
självförtroende. 

Intervjuer och 
enkäter. Data från 
enkäterna fördes 
in i SPSS för 
analys. 
Transkriptioner 
av intervjuerna 
lästes igenom och 
teman 
uppenbarades och 
diskuterades.   

Sjuksköterskor som 
deltog i undersökningen 
visade signifikant 
förbättrat 
självförtroende i den 
palliativa vården efter 
att ha deltagit i ett 
utbildningsprogram 
inom det området. 

Tack vare 
utbildningsprogrammet 
ökade kompetensen och 
kunskapen hos 
sjuksköterskor i palliativ 
vård. 

Titel: Communication 
with dying patients – 
perception of intensive 
care units nurses in Brazil. 
Författare: Trovo de 
Araujo, M.M. & Paes da 
Silva, M.J. 
Tidsskrift: Journal of 
clinical nursing. 
Årtal: 2004. 

Vårdvetenskap Att bedöma 
huruvida 
sjuksköterskor som 
arbetar på 
intensivvårdsavdel-
ningar ser på 
etablerandet av 
kommunikation 
med patienter 
bortom 
terapeutiska 
möjligheter som en 
effektiv palliativ 
terapeutisk resurs. 

Intervjuer. Efter 
transkription av 
intervjuerna 
analyserades data 
med semantiska 
eller tematiska 
kriterier. 

Klargör dels vikten av 
kommunikation med 
döende patienter, dels 
att kunna använda 
kommunikation som ett 
redskap i den palliativa 
vården samt behovet av 
att identifiera de 
individuella begären 
hos varje patient. 

Sjuksköterskor som arbetar 
på intensivvårdsavdelningar 
ser kommunikation med 
döende som en effektiv 
terapeutisk resurs trots deras 
egna svårigheter i att 
kommunicera med döende 
patienter. 

Titel: Nursing the dying: 
essential elements in the 
care of terminally ill 
patients. 
Författare: Trovo de 
Araujo, M.M., Paes da 
Silva, M.J. & Francisco, 
M.C.P.B. 
Tidsskrift: International 
council of nurses. 
Årtal: 2004. 

Vårdvetenskap Att bekräfta de 
aspekter av 
vårdande som 
sjuksköterskor 
anser vara viktiga 
när de assisterar 
patienter bortom 
terapeutiska 
möjligheter och 
som inte är under 
intensiv 
behandling. 

Intervjuer. Efter 
transkription av 
intervjuerna 
analyserades data 
med semantiska 
eller tematiska 
kriterier. 

Resultatet visar att 
sjuksköterskor som 
vårdar döende patienter 
bör få psykologiskt och 
känslomässigt stöd. 
Vidare fann man 
individuella sätt att 
närma sig, samt 
undvikande mönster, i 
deras strävan efter att 
kommunicera med 
patienter. 

Att kommunicera med 
döende patienter var den 
största utmaningen hos 
sjuksköterskor. De känner 
att det krävs mer av dem än 
enbart tekniska och 
vetenskapliga 
tillvägagångssätt. Trots att 
antalet intervjuade 
sjuksköterskor var litet så 
bekräftades fynden av de 
refererade studierna. 

Titel: Caring for dying 
patients outside special 
palliative care settings: 
experiences from a 
nursing perspective. 
Författare: Wallerstedt, 
B. & Andershed, B. 
Tidsskrift: Nordic 
college of caring science. 
Årtal: 2007. 

Vårdvetenskap Att beskriva 
sjuksköterskors 
erfarenheter av att 
vårda allvarligt 
sjuka och döende 
patienter utanför 
särskilda palliativa 
förhållanden. 

Intervjuer.  
Analysen bestod 
av fyra steg, där 
texten lästes 
igenom för att 
utvinna 
meningsbärande 
enheter som 
relaterades till 
varandra.  

Resultatet sammanfattas 
under tre teman: 
Ambition och 
hängivenhet, vardagliga 
möten samt 
tillfredställelse/missnöje 

Sjuksköterskorna visade sig 
ha stora ambitioner till att 
ge döende patienter och 
dess anhöriga bra vård. 
Tillfredställelse upplevdes 
när sjuksköterskan fick en 
bra kontakt med patienterna 
och gav erfarenhet och 
personlig utveckling. 

Titel: Communicating 
with dying patients within 
the spectrum of medical 
care from terminal 
diagnosis to death.  
Författare: Wenrich, 
M.D., Curtis, J.R., 
Shannon, S.E., Carline, 
J.D., Ambrozy, D.M. & 
Ramsey, P.G. 
Tidsskrift: Archives of 
international medicine. 
Årtal: 2001. 

Vårdvetenskap Att bedöma vilka 
aspekter av 
kommunikation 
mellan patienter 
och vårdare som är 
viktiga inom vård i 
livets slutskede. 

Observationer. 
De har 
transkriberats och 
analyserats där 
områden viktiga 
för vårdande av 
döende patienter 
identifierades. 

Resultatet visade att 
ärlighet, villighet att 
prata om döden, att 
kunna ge dåliga nyheter 
på ett bra sätt, att lyssna 
på patienter, uppmuntra 
patienter att ställa 
frågor samt att vara 
känslig för när patienter 
är redo att prata om 
döden är de områden 
som har störst betydelse 
i kommunikation med 
döende patienter. 

De områden som 
uppenbarades i resultatet är 
det som sjuksköterskor bör 
fokusera på i 
kommunikationen med 
döende patienter. Fynden 
fungerar som en guide i att 
förbättra kommunikationen. 

Titel: Home care and 
hospice nurses’ attitudes 

Vårdvetenskap Att fastställa 1: 
relationen mellan 

FATCOD-skalan 
(Frommelt’s 

Sjuksköterskors syn på 
döden avspeglades i 

En sjuksköterskas syn på 
döden reflekteras i den vård 
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toward death and caring 
for the dying. 
Författare: Wessel, E. & 
Rutledge, D. 
Tidsskrift: Journal of 
hospice and palliative 
nursing. 
Årtal: 2005. 
 
 

sjuksköterskors 
attityder till död 
och vård till 
döende samt 2: 
påverkan av 
utbildning i 
palliativ vård. 

attitudes toward 
care of the dying) 
samt enkäter. 

deras upplevelser att 
vårda döende patienter. 
Till exempel hade de 
sjuksköterskor med en 
rädsla för döden mer 
negativa upplevelser av 
vårdandet. 

han/hon ger. Med mer 
utbildning inom området 
kan sjuksköterskors syn på 
döden ändras till att bli 
mindre negativ och vården i 
slutändan bli bättre. 

Titel: When all else has 
failed: Nurses’ perception 
of factors influencing 
palliative care for patients 
with end-stage heart 
failure. 
Författare: Wotton, K., 
Borbasi, S. & Redden, M. 
Tidsskrift: Journal of 
cardiovascular nursing. 
Årtal: 2005. 

Vårdvetenskap Att beskriva 
sjuksköterskors 
uppfattning av 
faktorer som 
påverkar vård för 
patienter i en 
palliativ fas av 
hjärtsvikt. 

Intervjuer.  
Analysmetod var 
att transkribera 
och analysera för 
att ta ut teman 
och kategorier.  

Resultatet sammanfattas 
under fyra rubriker: 
kunskap om patienter, 
brister i sjukvården, 
kunskap inom palliativ 
vård, samt svårigheter i 
att ge palliativ vård till 
patienter med hjärtsvikt. 

Sjuksköterskor i den här 
studien tror starkt att det 
behövs ytterligare struktur 
för att förbättra de sociala 
och fysiska förhållandena 
för patienter med hjärtsvikt, 
samt att palliativ vård borde 
kategoriseras som 
brådskande och bör ges på 
ett holistiskt sätt. 



 

Bilaga 3 
Nyckelfynd Subtema Tema 

“Många sjuksköterskor har stött på frågor från patienter eller 
anhöriga som de inte vet hur de skall besvara. Några av dessa 
frågor kändes omöjliga att besvara då de handlade om det 
mänskligt okända.” (Hopkinson, Hallet & Luker, 2003. s. 
159) 

Okända frågor 

”I situationer där patienter var döende – vilket språk skulle 
jag använda? Skulle jag ge dem faktan? Skulle jag säga vad 
jag visste?” (Wallerstedt & Andershed, 2007. s. 36) 

Att inte veta vad man 
skall säga 

Hur ska man säga 

“De ställer så många frågor som jag inte kan besvara, så 
ibland blir kommunikationen svår... De frågar ofta “Varför 
jag? Varför gör Gud så här mot mig, jag är ju så ung, och en 
god människa, och har en familj att ta hand om.” Jag tror att 
varken jag som sjuksköterska eller psykologen eller läkaren 
har svaren på dessa frågor.” (de Araujo, da Silva & 
Francisco, 2004. s. 156) 

Svåra frågor 

“Ibland säger jag till patienten att jag inte vet. Jag försöker 
också stanna hos honom, vid patientens sida. Du behöver inte 
alltid prata; att sitta vid hans sida är ibland tillräckligt.” 
(Georges, Grypdonck & de Casterle, 2002. s. 790) 

Att närvara 

“Sjuksköterskorna värderade även icke-verbal 
kommunikation, som att vara närvarande, lyssna och 
framförallt beröring.” (de Araujo & da Silva, 2004. s. 148)  
 

Tyst kommunikation 

Beröring 

“En del sjuksköterskor verkar förstå värdet av att vara tyst 
och lyssna på patienten, visa att de bryr sig. Sådan icke-
verbal interaktion kan innehålla en blick som visar “jag 
lyssnar”, en blick av förståelse och sympati, förstärkt med en 
lätt smekning på axeln eller handen. (de Araujo, da Silva & 
Francisco, 2004. s. 156) 

Att lyssna 

“Vi undviker kontakt med patienter när de är i ett döende 
skede. Jag tror inte vi gör så av ignorans, utan på grund av 
svårigheten som människor, inklusive vårdpersonal, har med 
att hantera döden.” (de Araujo & da Silva, 2004. s. 146)  
 

Rädsla 

“Undvika att bli överväldigad av känslor verkar vara en 
viktig taktik. Sjuksköterskor försöker skydda sig själva från 
bördan som orsakas av situationen med patienten. De 
distanserar sig själva från situationen genom att koncentrera 
sig på de uppgifter de måste utföra och på behandlingen av 
symptom. (…) Andra bestämmer sig medvetet för att inte 
investera för mycket i deras förhållande med patienter då det 
skulle bli för krävande.” (Georges; Grypdonck & de Casterle, 
2002. s. 788) 

Känslor som hinder 

Distansering 

“Det är mycket vrede i vissa situationer, och personen kan 
inte säga varför den är arg. Jag tycker det är svårt att ha att 
göra med vrede och jag antar att jag drar mig undan. Det är 

Vrede Känslor som hinder 

  
 



 

  
 

svårt att inte ta det personligt.” (Dunne, Sullivan & 
Kernohan, 2005. s. 376)  

“Hon överkom svårigheten genom att fråga en mer erfaren 
sjuksköterska som kunde föreslå vad hon skulle säga.” 
(Hopkinson, Hallett & Luker, 2003. s. 529) 

Erfarenhet 

“Sjuksköterskornas brist på medvetenhet av olika sätt att 
kommunicera kan förklaras av den brist på träning o 
kommunikationsfärdigheter under utbildningen och i fortsatta 
kurser och vidareutbildning.” (de Araujo & da Silva, 2004. s. 
146) 

Utbildning 

“När en patient säger till dig “Mitt liv är meningslöst, jag vill 
inte leva längre, jag skulle hellre vilja ha en injektion”, så 
måste du som sjuksköterska först veta hur du skall handskas 
med en sådan situation, vilka svar du har att ge och dina egna 
begränsningar. Du måste veta vilken information patienten 
skall få.” (Georges, Grypdonck & de Casterle, 2002. s. 789) 
 

Veta hur man ska 
agera 

Kunskap 

“Ibland kom motstånd som direkta instruktioner från familjen 
att inte diskutera döden.” (McGrath, Yates, Clinton & Hart, 
1999. s. 26) 

Anhörigas rädsla 
för döden 

”Oundvikligen kommer familjemedlemmar be dig att inte 
berätta om diagnosen eller prognosen för patienten. De 
känner att de kan klara av det bättre om patienten inte vet.” 
(Dunne, Sullivan, Kernohan, 2004. s. 377) 

Anhöriga som 
hinder 

Anhörigas påverkan 
på kommunikation 

”Nästan hälften av de tillfrågade sjuksköterskorna gav andligt 
stöd ofta.” (Kuuppelomäki, 2001. s. 664) 

Andligt stöd Andliga samtal 

“Jag tror att här på intensivvårdsavdelningen så blir vi 
alldeles för tekniska. Vi tänker inte på de andliga aspekterna, 
det är ett förbisett område.” (de Araujo & da Silva, 2004. s. 
146) 

Andlighet som del 
av vård 

 

”Jag känner mig inte tillräckligt utrustad för att ge andlig 
hjälp då jag inte är en troende kristen själv.” (Kuppelomäki, 
2001. s. 666) 

Brist på andlig 
insikt 

 

 


