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SAMMANFATTNING 

 
  

Bakgrund: Ett givande samtalsklimat har stor betydelse i den palliativa 

omvårdnaden eftersom många sjuksköterskor och anhöriga kan uppleva ångest och 

rädslor inför livets slutskede. 

Där en öppen kommunikation saknas uppstår brister i informationsflödet och kan upplevas 

som rörigt och nonchalant. Anhöriga vill vara delaktiga i omvårdnaden av patienterna i den 

mån det går.  Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation med 

anhöriga i palliativa omvårdnaden. Metod: En allmän litteraturöversikt har genomförts. 

Totalt analyserades elva artiklar som var kvalitativa och kvantitativa samt en med mixad 

metod. Resultat: Här redovisas skillnader och likheter i syfte, metod och resultat. I 

underrubriken skillnader och likheter i resultat framkom följande tre teman utbyte av 

information, skapa bra samtalsklimat och bygga förtroendefulla relationer. Slutsats: När 

sjuksköterskornas kommunikation är öppen, lättbegriplig, lyhörd och har förmågan att läsa 

av kroppsspråket underlättas samarbetet med anhöriga i den palliativa omvårdnaden vilket 

kan leda till en givande relation mellan sjuksköterskorna och anhöriga. Livets slut bör 

kännetecknas av värdighet och välbefinnande därför bör omvårdnaden bestå av 

förebyggande åtgärder. Tidsbristen i omvårdnaden kunde avhjälpas med olika hjälpmedel 

exempelvis bärbara datorer och checklistor, vilket underlättade beslutsfattande. 

  

Nyckelord: Anhörig, Kommunikation, Litteraturöversikt, Palliativ vård, Sjuksköterskornas 

erfarenheter. 



 

ABSTRACT 

 
Background: A rewarding conversation climate is of great importance in the palliative care, 

as many nurses and relatives may experience anxiety and fear before the end of life. Where 

there was no open communication, there were a lack of information flow and can be 

perceived as messy and nonchalant. Aim: To describe nurses' experiences of communication 

with relatives in palliative care. Method: A general literature review has been conducted. In 

total, eleven articles were analyzed which were qualitative and quantitative and one with a 

mixed method. Results: Differences and similarities in purpose, method and results are 

reported. In the sub-heading differences and similarities in results emerged the following 

three themes of exchange of information, create a good conversation climate and build 

trusting relationships. Conclusion: When nurses use an open communication with relatives 

in the palliative care, interaction is facilitated which can lead to a rewarding relationship 

between the nurses and the relatives. End of life should be characterized by dignity and well-

being, therefore nursing should consist of preventive measures. The lack of time in nursing 

could be remedied with various tools such as laptops and checklists, which facilitated 

decision-making. 

Keywords: Communication, Literature review, Nurses experiences, Palliative care, Relatives 
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1 INLEDNING 

Via utbildningen sjuksköterskeprogrammet på Mälardalens Högskola i Västerås formades ett 

intresse att utforska vad sjuksköterskorna hade för erfarenheter inom kommunikationen i 

livet slutskede. Det har visat sig att det kan förekomma bristande kunskaper när det gäller 

utbytet av information i livets slutskede och vad den palliativa omvårdnaden innebär. Utökad 

kunskap kring kommunikation med anhöriga, kan minska lidandet för anhöriga och kan 

resultera i ett bättre omhändertagande i livets slutskede. En bra kommunikation kan ge som 

resultat att missförstånd förhindras att uppstå vilket ökar möjligheten att endast korrekt 

information förs fram. Orsaken till valet av ämnet grundar sig på att det har framkommit 

klagomål från anhöriga där det påpekats att det varit bristfällig kommunikation och ett 

bristande utbyte av information. Kommunikation mellan sjuksköterskor och anhöriga kan 

vara begränsad och otillräcklig, detta i sin tur väckte både intresse och nyfikenhet att utforska 

vad bristerna kan bero på. Det finns också önskemål om utökad kunskap kring ämnet hos 

SSIH på Kullbergska sjukhuset, vilket förstärker och bevisar att behovet för att utforska 

ämnet finns. Vidare valdes att undersöka patienternas erfarenheter vilket blev en utmaning 

med den bristande forskning som har utförts när det gäller kommunikationen i livet 

slutskede.  Själva ämnet livets slut har varit ett tabu och har väckt rädslor att samtala om hos 

många samt att acceptansen har varit varierande. Ett önskemål är att få möjlighet att utmana 

alla förutfattade meningar som finns och att väcka ett intresse om livets slut i den palliativa 

omvårdnaden med kommunikation, relationsskapande och utbyte av information med 

anhöriga i fokus. En förhoppning är att kunskapen kommer till nytta för både läsarna och 

sjuksköterskorna för att därigenom kunna skapa en bättre relation med anhöriga och 

patienterna. Med denna litteraturöversikt hoppas vi kunna öka kunskapen när det gäller 

kommunikation mellan sjuksköterskorna och anhöriga vid omhändertagandet i den palliativa 

omvårdnaden.     

2  BAKGRUND 

Bakgrunden inleds med definitionen av begreppen anhöriga, palliativ omvårdnad, 

kommunikation, tidigare forskning, sjuksköterskornas ansvar, vårdvetenskapligt och avslutas 

med problemformuleringen. 

2.1 Definitionen av begreppet anhörig 

Socialstyrelsen (2004) belyser att anhöriga är människor inom familjen eller närmaste 

släktingar.  
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2.2 Palliativ omvårdnad 

I detta examensarbete definieras palliativ vård som en omvårdnad. Socialstyrelsen (2018) 

beskriver att palliativ vård innebär att lindra lidande, stödja livskvalitén samt att hänsyn tas 

till patienternas och anhörigas behov när det gäller fysiska, psykiska, sociala och existentiella 

nödvändigheter. Ordet palliativ enligt Jakobsson, Andersson och Öhlén (2017) betyder att 

tillfälligt lindra lidande samt att lindra utan att bota. Enligt Sercu, Beyens, Cosyns, Mertens, 

Deveugele och Pype (2018) förekommer det otydligheter på vad begreppet palliativ 

omvårdnad betyder vilket de menar delvis beror på dualiteten av vad den palliativa 

omvårdnaden innebär. Dualiteten kan ses som två faser där ena delen består av en tidigt 

inledande och livsförlängande behandling och den andra avslutande fasen går ut på att lindra 

lidandet och främja livskvaliteten för patienterna och anhöriga. Brytpunkten i den palliativa 

omvårdnaden enligt Lindqvist och Rasmussen (2017) börjar när åtgärderna byts ut från att 

vara livsförlängande till en lindrande omvårdnad. För att kunna välja rätt tidpunkt för 

brytpunktsamtal i den palliativa omvårdnaden med både anhöriga och patienterna anses som 

en avgörande åtgärd eftersom det kan påverka resultatet i omvårdnaden. När omvårdnaden 

har ett uttalat fokus och syfte för anhöriga och patienterna kan möjligheten ges för att 

planera i livets slutskede (Lindqvist & Rasmussen, 2017). Brytpunktsamtalen enligt 

Socialstyrelsen (2018) är en övergång till palliativ vård i livets slutskede där patienternas och 

närstående önskemål anpassas till patienternas kognitiva förmåga, kulturella bakgrund samt 

möjligheten att delta i omvårdnaden. Målet med den palliativa omvårdnaden i livets 

slutskede är en symtomlindrande vård för att därigenom kunna stärka livskvalitén. 

Brytpunktsamtal innebär enligt Lindqvist och Rasmussen (2017) ett samtalsförlopp. Första 

brytpunktsamtalet är då patienterna får insikt av att ha drabbats av en obotlig sjukdom, 

andra brytpunkten är i det sena palliativa förloppet när patienterna behöver hjälp från andra. 

Tredje brytpunkten är då patienterna bara har några timmar eller dagar kvar i livet. 

Utgångsläget i samtalen baseras på sjuksköterskornas förhållningssätt som syftar till att 

skapa känslan av samhörighet genom ett aktivt lyssnande, visa respekt och förståelse. 

Palliativ vård definieras som en omvårdnad som förbättrar livskvalitén för patienterna och 

familjen som står inför en livshotande sjukdom. För att patienternas sista tid i livet ska 

kännetecknas av värdighet och välbefinnande bör omvårdnaden bestå av förebyggande 

åtgärder och behandling av smärta. Sjuksköterskorna behöver bekräfta patienterna och dess 

anhöriga, med en ödmjuk inställning inför döden som en naturlig process, samt använda 

vårdteamet för att tillgodose anhörigas och patienternas behov (WHO, 2018). Att samverkan 

mellan olika yrken sker och resulterar i ett ömsesidigt synsätt och mål påverkar enligt 

Jakobsson, Andersson och Öhlén (2017) hur standarden utformas och har därför väsentlig 

betydelse inom palliativa omvårdnaden. Ett övergripande mål inom omvårdnaden är att 

lindra lidandet för att främja välbefinnandet hos anhöriga och patienterna. Inom Hospice 

omvårdnaden bedriver man en omvårdnadsplanering och framförhållning som kan vara svår 

att ta efter i den allmänna palliativa omvårdnaden. Ternestedt, Henoch, Österlind och 

Andersson (2017) beskriver 6 S:n som gör att sjuksköterskorna får en samlad bild av 

patienterna samt ett underlag vid planering, dokumentation, genomförande och utvärdering 

av vården. De 6 S:n kan förklaras som olika delar av en helhet som fyller olika behov. Första 

S:et står för självbestämmande som lyfter de psykologiska kraven att vara aktiv i sitt eget liv. 

Andra S:et sociala relationer som utgör de sociala behoven av gemenskap. Tredje och fjärde 

S:et innebär sammanhang och strategier åt det andliga och åt de livsåskådningsbehov som 

finns. Femte S:et står för självbild, som innebär att kunna bevara sig själv. Det sjätte S:et står 

för en optimal symtomlindring. Det framhävs att alla S:n inte har samma betydelse för alla 
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människor eftersom tolkningar blir individuella. Målet med de 6S:n är att stärka patienternas 

ställning i omvårdnaden för att främja patienternas möjligheter till autonomi och 

delaktighet. Vidare belyser sjuksköterskorna betydelsen av att vid planering, utförande och 

verkställande av en personcentrerad omvårdnad, att hänsyn tas till patienterna krav och 

berättelse om sig själv när det handlar om hälsotillstånd, levnadssätt, livssyn, tankemönster 

och känslor i nuvarande läge (Ternestedt et al., 2017). Även Kinley, Hockley, Louisa och 

Brazil (2018) skriver om anhörigas behov att känna delaktighet i omvårdnaden vilket de 

anser enbart kan möjliggöras genom att en fungerande kommunikation mellan 

sjuksköterskorna och anhöriga byggs upp. 

2.3 Kommunikation 

Kommunikation definieras som ett utbyte och överföring av tankar, fakta, sinnesstämning, 

förståelse, åtgärder och värderingar. Olika kulturer har olika språkbruk och varje individ har 

olika personligheter som avspeglas i kommunikationen och tolkningarna av den. Därför blir 

kommunikationen inte objektiv. En öppen kommunikation kännetecknas av förmågan att ge 

klara besked så att inga missuppfattningar uppstår. Genom begreppet budskap kan 

kommunikationen definieras som en icke-verbal kommunikation, där texten kan läsas mellan 

raderna (Nilsson & Waldemarson, 2017). Även Fossum (2013) beskriver att kommunikation 

består av både verbala uttryck och kroppsspråk. Kroppsspråket enligt Benkel, Molander och 

Wijk (2016) avger starka signaler, där det ingår exempelvis mimiken, hur vi rör oss och 

ögonkontakten vilket är viktigt att ha i åtanke eftersom det kan ge både bra och dåliga 

signaler. Samtal definieras av Fossum (2013) som när två parter engageras i konversationer 

som innebär ett utbyte av erfarenheter vilket kan medföra att parternas förkunskaper 

fördjupas och därmed skapas nya kunskaper. Benkel et al. (2016) anser att i 

sjuksköterskornas uppdrag ingår att både utveckla och förbättra omvårdnaden, vilket kan 

uppnås genom att en god kommunikation skapas. Syftet med kommunikationen är att skapa 

en fungerande kontakt och delaktighet mellan patienterna, anhöriga och sjuksköterskorna. 

2.4 Tidigare forskning 

Under tidigare forskning presenteras anhörigperspektivet samt patientperspektivet. 

2.4.1 Anhörig perspektivet 

Anhöriga kan enligt Sherman et al. (2018) uppleva rädsla över att livets slutskede ska ske 

smärtsamt och att livets slut blir långdragen. Samtidigt beskriver Travers och Taylor (2016) 

att när anhöriga kämpar med acceptansen av livets slut skapar det ångest och rädsla och gör 

det svårare att kommunicera om livets slutskede. Här uppstår olika former av 

kommunikation beroende på de individuella förutsättningar som anhöriga har. Det 

grundläggande för anhöriga belyser Benkel et al. (2016) är att kunna få stöd under och efter 

processen som leder till patienternas bortgång. Anhöriga menar att den information som 

kommuniceras under den svåra tiden upplevs som ett bra stöd. Anhöriga betonar enligt 

Bloomer, Endacott, Ranse och Coombs (2017a) vikten av att sjuksköterskorna kan identifiera 

vad som passar för varje individuell kommunikationsstil och att kunna anknyta sig till en 
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anhörig hellre än till flera samtidigt. Dessutom uttrycker anhöriga enligt Kisorio och Langley 

(2016) behovet av att sjuksköterskorna visar empati och uppmärksamhet mot dem i den 

svåra situationen. Anhöriga vill vara involverade i patienternas direktvård så mycket som 

möjligt vilket ökar känslan av delaktighet i omvårdnaden. Många anhöriga reagerar på att 

patienterna kan höra och känna deras närvaro även om de inte kan se eller prata. En 

mellanmänsklig relation skapas när anhöriga erfar upplevelsen av ömsesidig respekt och att 

känslan av säkerhet infinner sig i miljön enligt Jóhannesdóttir och Hjörleifsdóttir (2018). När 

den mellanmänskliga relationen saknas skapas misstroende, ångest och rädsla. Anhöriga 

upplever förvirring och irritation när de lämnas ensamma i timmar. Därför är 

informationsflödet och kommunikationen betydelsefull. Sjuksköterskorna får inte ta för givet 

att anhöriga har kunskap om hur den palliativa vården i livets slutskede går till 

(Jóhannesdóttir & Hjörleifsdóttir, 2018). Det har visat sig att anhöriga blir missnöjda vilket 

Kaarbø (2011) beskriver sker när informationsutbytet inte är tillräckligt under den palliativa 

omvårdnaden samt i de fall när kommunikationen blir sämre när döden närmar sig. I vissa 

fall kan informationen uppfattas som rörig och nonchalant beroende på vilken person den 

anhöriga möter. Anhöriga beskriver vidare att ovissheten och vid de tillfällen när 

informationen inte levereras i tid förorsakas ett lidande. Anhöriga upplever enligt Noome, 

Beneken Genaamd Kolmer, Leeuwen, Dijkstra och Vloet (2016a) att det är nödvändigt att 

acceptera att patienternas är i livets slutskede för att kunna samtala med varandra. Anhöriga 

belyser enligt Leung at al. (2017) att bristande kommunikation skapar oförståelse och en naiv 

acceptans gentemot patienternas aktuella tillstånd och kommande behandling. Anhöriga 

upplyser som Karlsson, Karlsson, Barbosa da Silva, Berggren och Söderlund (2013) beskriver 

att när sjuksköterskorna saknar en öppen kommunikation samt kunskap om den palliativa 

omvårdnaden, orsakar även det ett lidande. Ytterligare beskriver Ong, Ting och Chow (2018) 

att anhöriga menar att det inte enbart går att fokusera på det fysiska för att reducera smärta 

och öka bekvämligheten, utan att även uppmärksamma de emotionella och psykosociala 

dimensionerna. Anhöriga uttrycker enligt Kisorio och Langley (2016) ett behov av att bli 

lyssnade på för att undvika eventuella konflikter och missförstånd. Anhöriga erfar enligt 

Reitinger, Schuchter, Heimerl och Wegleitner (2018) att när de får samtala med 

sjuksköterskorna skapas känslan av att bli respekterade och uppskattade och därför är det 

betydelsefullt att anhöriga får vara med och bestämma för att kunna fatta de rätta besluten 

kring patienterna. Sherman et al. (2018) beskriver ett annat utbrett orosmoment, som är 

anhörigas önskan om en tidig vårdplanering där kommunikation och besluten om 

omvårdnadens plats, behandling och arrangemang efter livets slutskede tas. Anhöriga 

betonar värdet av att söka efter rådgivning eller psykosocial service för patienterna på grund 

av en förändrad identitet under den palliativa vården. Anhöriga uppmärksammar som Shaw, 

Chrysikou, Davis, Gessler, Rodin och Lanceley (2017) skriver att det finns en önskan om att 

kommunicera i livets slutskede samt att kommunikationen handlar om patienternas 

sjukdomshistoria som centralt i samtalet. Samtidigt belyser anhöriga enligt Ortega-Galán et 

al. (2019) att om icke-hälso-och sjukvårdspersonal upplevs som artiga och hälsar på dem på 

ett hjärtligt och respektfullt sätt kan de känna att upplevelsen av besöken på sjukhuset 

förbättras. 

2.4.2 Patientperspektivet 

Patienterna kan i kommunikationen enligt Cheng et al. (2019) uttrycka sina hälsovillkor i 

livets slutskede på ett indirekt sätt via kroppsspråket. Vissa patienter enligt Groebe, Voltz och 

Strupp (2019) är inte öppna med att diskutera omvårdnaden i livets slutskede. Patienternas 
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attityder varierar under omvårdnaden över vilken inställning till livets slut över tid de har 

beroende på nuvarande hälsotillstånd. Patienterna som har accepterat det faktumet att de 

snart ska dö är mer tillfreds och kommunicerar mer öppet om önskemålen angående livets 

slut. Patienterna med attityden av att inte ha accepterat att slutet närmar sig undviker all 

medveten reflektion fram till livets slut. Dessa patienter diskuterar främst frågor som berör 

omvårdnadsplaneringen, existentiella frågor som ”vart ska jag?”, frågor över åldrandet men i 

mindre utsträckning diskuteras andliga frågor. Patienterna belyser att det är tidpunkten för 

samtalet som avgör om samtalet upplevs positivt. Dessutom betonar de behovet av en lugn 

atmosfär som känns mild och inte dömande.  Patienterna menar att ämnet livets slutskede 

bör introduceras noggrant och utforskas försiktigt. För att kunna bygga en bro av förtroende 

anser patienterna att det är betydelsefullt att bli inbjudna av sjuksköterskorna till att 

kommunicera om sitt liv och vad som är viktigt (Groebe et al., 2019). 

2.5 Sjuksköterskans ansvar 

Svensk sjuksköterskeföreningen (2017) belyser att sjuksköterskornas huvudsakliga 

kompetens ligger i begreppet omvårdnad som går ut på att uppnå välbefinnande och 

förtroendefulla relationer ända fram till döden för såväl anhöriga som för patienterna. 

Sjuksköterskornas ansvar är att självständigt, i partnerskap samt i teamsamspel leda 

omvårdnadsarbetet där ansvaret innebär att bedöma, föra diagnostik, planera, genomföra 

och utvärdera med patienterna såväl som med anhöriga. Sjuksköterskornas ansvar enligt 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) betonar att anhöriga och patienterna ska ges 

fortlöpande information. Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) bör sjuksköterskorna se till att 

patienterna får information om hälsotillståndet, metoderna som utförs, olika behandlingar 

som finns, eftervård, risker samt olika alternativ i omvårdnaden, för att förebygga lidande. 

Sjuksköterskorna bör försäkra sig om vem informationen kan eller inte kan lämnas till 

beroende på individuella förutsättningar. Vidare enligt Offentlighets- och sekretesslagen 

(SFS 2009:400) skall sjuksköterskorna be om samtycke från patienterna för vilka uppgifter 

som kan lämnas ut eller inte. I Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) beskrivs att 

sjuksköterskan har som skyldighet att planera samt kontrollera att vårdskador förebyggs och 

dessutom att rapportera om riskerna i omvårdnaden. Fortsättningsvis beskrivs i Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) att sjuksköterskorna bör ge en evidensbaserad 

omvårdnad på lika villkor som tar hänsyn till alla människors lika värde och att patienterna 

med det största behovet till omvårdnad ges förtur. Omvårdnaden skall bygga på autonomi, 

respekt, kontinuitet och med syfte att förebygga ohälsa. Ytterligare beskrivs i 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) att sjuksköterskorna ansvarar för att en 

evidensbaserad och omsorgsfull omvårdnad utförs där åtgärderna är utarbetade och 

verkställda i samråd med patienterna. I Patientlagen (SFS 2014:821) bör sjuksköterskorna 

inbjuda närstående att medverka vid omvårdnadsplaneringen om inte sekretess eller 

tystnadsplikten hindrar samt se till att en fast omvårdnadskontakt upprättas. 

Sjuksköterskorna har som ansvar enligt Patientdatalagen (SFS 2008:355) att föra journal 

som tillgodoser patientsäkerhet, kvalité och främjar en effektiv budget samt gagnar en 

utveckling för verksamheten.  
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2.6 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Examensarbetets teoretiska perspektiv utgår från Erikssons caritativa vård teori samt den 

ontologiska och omsorgsvetenskapliga modellen. Detta val gjordes utifrån att Eriksson 

beskriver kommunikation mellan människor i sina teorier. Det Eriksson (2017) betonar är 

människans behov av delaktighet och sällskap med andra där det centrala är en önskan av att 

kunna kommunicera eller skapa anknytning med andra. Eriksson tar även upp några av 

hälsobegreppets huvudområden vilka handlar om den enskilda människan, anhöriga som 

deltar i vården samt sjuksköterskornas förmåga att se olika människors lika värde, vilket bör 

resultera i att inte sätta en förutfattad stämpel på människan. 

Eriksson (2000b) skriver att den yrkesmässiga vården bör finnas som ett komplement för 

den otillräckliga naturliga omvårdnaden. Tvärvård innebär att sjuksköterskorna har 

förmågan att reflektera över omvårdnaden i ett grupparbete bland olika yrkeskategorier, tar 

vara på allas yrkeskunskaper och ökar samarbetet med patienternas bästa som ett 

gemensamt intresse. Enligt Eriksson (2002a) används den caritativa vård teorin för att den 

är en humanistisk orienterad vårdvetenskap. Det finns två tankesätt om vårdnad och omsorg, 

vilket är Caritas - motivet och det moraliska motivet. Det grundläggande motivet om vård, 

Caritas - motivet, uppmanar sjuksköterskorna att vårda och det moraliska motivet innebär 

respekt för människans absoluta värdighet. Mänsklig värdighet utgår från tanken om 

människans behov av mänsklig kontakt speciellt i utsatta situationer, ska tillgodoses. Därför 

ingår det i sjuksköterskorna yrkesroll att finnas till för andra, se till att värdigheten bevaras 

och förmedla omtanke och kärlek i sitt agerande. Enligt Eriksson (2002) innebär 

sjuksköterskornas omsorg att lindra lidande i välgörenhet, kärlek, tro och hopp. Med 

utgångspunkt från Caritas-motivet uppstår medkänsla när man möter en lidande 

medmänniska. Lidande kan förhöjas i en relation som kännetecknas av ansvarsfullhet och en 

önskan att göra gott. All omtänksamhet bildas i relationen mellan patienterna och 

sjuksköterskorna. I detta förhållande ses patienterna som en unik människa, en enhet av 

kropp, själ och ande. Denna andliga dimension betonas som andligt existentiell, andligt 

religiös och andligt kristen. Ontologiskt ses varje människa, varje patient i grunden som 

någon som längtar efter något utöver sitt eget, en gud eller en abstrakt annan. Vårdandets 

kärnpunkt för sjuksköterskorna enligt Eriksson (2000b) är tro, hopp och kärlek som bildar 

en enhet av frihet. Kropp, själ och ande är en helhet av människan där hälsa betyder att 

människan är hel och integrerad. Vårdande betyder delande vilket medför att vara i 

medverkan, att vara med. Eriksson (2000a) menar att människor behöver andra människors 

hjälp att bli bekräftade och dela glädje och sorg tillsammans. Huvudpunkterna enligt 

Eriksson (2000b) i sjuksköterskornas vårdande är att ansa, leka och lära där grunden är en 

ömsesidighet och en interaktiv process. Vårdandets grund utgörs av den kroppsliga 

ansningen som ger välbehag, renlighet samt den symboliska leken som skapar tillit och 

lärande vilket leder till utveckling. Eriksson (2000a) menar att människans levnadsbana kan 

liknas vid en kraftmätning mellan motsättningar, en rörelse mellan dag och natt, ont och 

gott. Vidare beskrivs hälsa som sundhet, friskhet samt en känsla av välbefinnande och 

dessutom att hälsa är unikt för olika människor. Den naturliga vården utgår från tanken att 

vårdandet är någonting naturligt mänskligt, något som upprättar patienterna som en 

människa. Vårdandets ämne har sin grund i kärleken som uttrycker hängivenhet, tillgivenhet 

och ömhet. Omsorgens väsen enligt Eriksson (2007) kan sammanfattas som ett etos av 

kärlek och medkänsla, ett budskap om att våga tro på kärlekens möjligheter. I den omsorgen 

har patienterna modet att ställa livsfrågor som hör till andliga och existentiella frågor. 

Människans inre etos, livets etos, utgör den aktiva rörelsen mot enhet och helighet. 
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2.7 Problemformulering  

Tidigare forskning visar att anhöriga erfar att bristande kommunikation och samspel med 

sjuksköterskorna kan orsaka problem som ångest, rädslor och missförstånd i den palliativa 

omvårdnaden. Anhöriga anser att sjuksköterskorna måste visa mer empati och 

uppmärksamhet mot dem i den svåra situationen. Den palliativa omvårdnaden accepteras 

inte av alla patienterna och anhöriga vilket kan medföra att kommunikationen med 

sjuksköterskorna försämras. Därför finns ett stort behov av att öka sjuksköterskors förståelse 

och uppfattning angående olika kommunikationsutbyten, för att öka tryggheten i samtalen 

med anhöriga i den palliativa omvårdnaden. Det är inte alltid lätt att tillmötesgå anhörigas 

förväntningar av kommunikation i omvårdanden, där de vill bli väl bemötta och respekterade 

på sina individuella sätt. Anhörigas och patienternas behov av delaktighet och samspel med 

andra kan främja kommunikationen i omvårdnaden. Det ingår i sjuksköterskornas yrkesroll 

att finnas till för anhöriga och patienterna. Förbättringar när det gäller kommunikation 

mellan anhöriga och sjuksköterskorna bör eftersträvas för att lindra ett lidande i livets slut. 

Sjuksköterskorna måste därför uppvisa kunskap och förmåga att kunna skapa en givande 

relation med anhöriga samt att använda en kommunikation som innebär att kunna förklara 

eller förtydliga informationen och att förvissa sig om att anhöriga har förstått budskapet. 

Detta belyser hur betydelsefull kommunikationen är inom den palliativa omvårdnaden.  

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskornas erfarenheter av kommunikation med anhöriga i 

palliativ omvårdnad. 

4 METOD 

Det här examensarbetet är en allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2017) och därav har 

både kvantitativa och kvalitativa artiklar använts för att svara på studiens syfte. Den 

allmänna litteraturöversikten är vald för att skapa en överblick över ämnet sjuksköterskornas 

erfarenheter av kommunikation med anhöriga i den palliativ omvårdnaden.  

4.1 Datainsamling och urval 

Den allmänna litteraturöversikten genomfördes i databaserna PubMed och CINAHL Plus för 

att få en helhetsbild över olika vårdvetenskapliga artiklar som är relevanta för detta 

examensarbete. 
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 Karlsson (2017) förklarar behovet av att säkerhetsställa så att artiklarna är av god kvalitet 

och anser att artiklarna bör kontrolleras så att introduktion, metod, resultat och diskussion 

(IMRAD) finns. Genom databaserna CINAHL Plus och PubMed söktes artiklar med specifika 

begränsningar som peer-reviewed, engelska sökord samt att tidsramen för sökningen var 

från år 2009–2019. Inklusionkriterier som användes i sökningen var artiklar som berörde 

ämnet sjuksköterskeperspektivet av kommunikation med anhöriga i den palliativa 

omvårdnaden. Exklusionskriterier var att artiklarna inte fick vara äldre än tio år gamla för att 

författarna ansåg att informationen från artiklarna skulle kunna vara föråldrad. De relevanta 

artiklarna hade inga geografiska avgränsningar det vill säga att informationen som användes 

var från hela världen. Enligt Polit och Beck (2017) är det viktigt att de begränsningar som 

sker är tydliga, vilket även gäller för kriterierna för vad som ska inkluderas eller exkluderas i 

en studie. Detta gav en översikt över sjuksköterskornas erfarenheter av kommunikation med 

anhöriga i den palliativa omvårdnaden. Polit och Beck (2017) belyser om de booleska 

operatorer är AND som avgränsar sökningen, OR utökar sökningen, och NOT gör sökningen 

smalare. Den mest förekommande sökningen blev med AND för att sätta ihop sökorden från 

MeSH. För att göra sökningarna mer utförligt användes även Svensk MeSH, med orden: 

nursing care, family, communication, nursing och palliative care. Enligt Friberg (2017) är 

det svårt att hitta sökord. På grund av detta ökade sökningen med ’nursing perspective’, 

’relatives end of life care’,’ nurses experience’,’ challenges’,’ nursing attitude’,’ competence’,’ 

end of life care’,’ Meaningful experience’, ’navigate communication’, ’ attitudes of 

caregivers’ och ’ conversation’. Dessa sökord valdes för att kunna hitta mer relevanta 

artiklar. Kombinationen av orden som användes vid sökningen är: palliative care AND 

nursing perspective AND intensive care, end of life care AND relatives AND navigate 

communication, palliative care AND nurse decision making AND nursing perspective, 

nurses experience AND end of life AND attitudes of caregivers, palliative care AND nursing 

perspective or experience AND relatives communication, communication AND challenges 

AND end of life AND nurses experience, end of life care nursing AND conversation AND 

attitude to death, Communication AND Critical Care Nursing AND relatives end of life care, 

palliative care AND caregiver perspective AND competence, end of life care AND 

Meaningful experience AND nursing attitude och Communication AND Critical Care 

Nursing AND relatives end of life care. Se bilaga A.  

Författarna gjorde tre olika översiktstabeller, där den ena är sökmatrisen (Bilaga A), den 

andra är kvalitétsgranskningsmallen (Bilaga B) som är kopplade till artikelmatrisen vilket är 

den tredje översiktstabellen (Bilaga C). Tolv frågeställningar användes för att bedöma 

artiklarnas kvalité, där varje fråga antingen kunde besvaras med Ja eller Nej. Svaret Ja gav 

ett poäng och svaret Nej gav noll poäng. Kvalitetspoängen indelades i olika intervall där ett 

till fem poäng innebar låg kvalité, sex till nio var medelkvalité och hög kvalité var mellan tio 

till tolv poäng. Artiklar med låg kvalité valdes bort. Kvalitetspoängen i denna tabell kopplades 

till artikelmatrisens sista kolumn. I en studie ska det tydligt framgå vilka skillnader och 

likheter mellan studiernas teoretiska utgångspunkter som finns, metodologiska 

tillvägagångssätt, syften, analys samt studiernas resultat (Friberg, 2017). Det genomfördes 

totalt 11 sökningar, två i PubMed och nio i CINAHL Plus (bilaga A). Det blev 202 träffar och 

av dessa läste författarna 34 abstrakt för att utvärdera att artiklarna var vetenskapliga. Av 

dessa 34 abstrakt lästes 16 artiklar igenom grundligt för att sedan kvalitetsgranska dem 

(bilaga B), utifrån utvalda granskningsfrågor från Friberg (2017) för kvantitativa och 

kvalitativa artiklar. Övriga 168 artiklarna var av olika anledningar inte tillgängliga från 

Mälardalens högskolas bibliotek, det var inga vetenskapliga artiklar eller det fanns ingen 

möjlighet att få fulltext. Författarna till detta examensarbete analyserade artiklarna, där 
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Friberg (2017) menar att sammanfattningarna skall läsas med ett kritiskt öga för att få en 

överblick och förståelse över det valda området. Därefter lästes artiklarna om och om igen, 

vilket benämns som helikopterperspektivet.  

4.2 Analysen 

Friberg (2017) beskriver en dataanalysmetoden för litteraturöversikt består av tre steg, där 

första steget innebär att upprepa läsningen av de relevanta artiklarna för att kunna ha 

förståelse för deras innebörd. De relevanta artiklarna som valdes ut för examensarbetet lästes 

upprepande gånger för att få en grundlig uppfattning och efter varje artikel antecknades 

stödord som hjälp till analysen. Andra steget enligt Friberg (2017) innefattar en 

översiktstabell där de valda artiklarna ska sammanfattas. Artiklarnas sammanfattning skrevs 

i en artikelmatris (Bilaga C), vilket underlättade bearbetningen av materialet i tredje steget.  I 

det sista steget enligt Friberg (2017) ingår jämförelse mellan likheter och skillnader av 

artiklarnas syfte, metod samt resultat. Likheter och skillnader mellan artiklarnas syfte, metod 

och resultat identifierades under detta steg. Då alla sammanfattningar som ingick i 

översiktstabellen färgkodades blev det lättare att upptäcka likheter och skillnader i 

artiklarnas resultat. Enligt Friberg skall avslutningsvis en översikt över resultatet beskrivas 

och presenteras i olika teman. Därför sammanställdes och presenterades resultatet i olika 

teman (Friberg, 2017). Utifrån artiklarnas resultat och analysen av dessa, framkom tre 

teman.    

4.3  Etiska övervägande 

Målet med forskning enligt Vetenskapsrådet (2017) är att människorna skyddas, det ska 

bedrivas med en önskan av att förbättringar av hälsa sker och motivet ska vara att bedriva 

forskningen framåt. Enligt Sandman och Kjellström (2017) ska författarna göra det som är 

gott för andra individer. Socialstyrelsen (2013) skriver att man bör kunna lyssna på det som 

sägs och försöka tolka forskarens inställning och svar så rättvist som möjligt. Det beskrivs 

enligt (SOU 1999:4) att forskningen bör redovisas på ett så tillförlitligt sätt att andra forskare 

har möjlighet att följa själva forskningsförloppet. Därav skriver Erikson (2017) att det man 

har refererat till bör spegla grundtexten på ett trovärdigt och sakligt sätt.  I detta 

examensarbete användes referenssystemet APA – manualen (American Psychological 

Association) för tydligheten i sin helhet (Erikson, 2017). Artiklarna är noga utvalda inom 

ämnet och med respekt refererat till författarna i arbetet. I valet av artiklarna övervägdes 

noga både etisk och opartisk granskning. För att undvika förvrängningar av artiklarna lästes 

de noga på engelska och sedan översattes texten till svenska, därefter jämfördes texterna för 

att bedöma att översättningen överensstämde med den engelska texten. Codex (2018) menar 

att plagiat inte är tillåtet, det är förbjudet att göra kopior eller fuska. Kjellström (2017) skriver 

att när en individ manipulerar och snedvrider andras idéer, ord eller resultat utan 

medgivande till upphovsmannen räknas det som ett plagiat. Vidare beskrivs att på grund av 

studenternas begränsade förförståelse och avgränsning av engelska språket i 

ursprungsartiklarna finns en risk för feltolkning om hur artiklarna i examensarbetets 

innehåll uppfattas och tolkas, vilket medför att det finns risk för missuppfattningar, opartiska 

granskningar och felbedömningar.  
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5   RESULTAT 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation med anhöriga i 

palliativa omvårdnad. Här presenteras examensarbetets resultat av litteraturöversikten som 

är indelat i tre delar. Första och andra delen beskriver skillnader och likheter i artiklarnas 

syfte och metod. Tredje delen består av tre teman som analyserats fram i artiklarnas resultat. 

5.1 Skillnader och likheter av artiklarnas syfte 

Totalt genomfördes en granskning av 10 kvalitativa artiklar och en mixad metod där likheter 

och skillnader av artiklarnas syften jämfördes. Samtliga artiklar handlade först och främst 

om den palliativa omvårdnaden, där kommunikationen med anhöriga var i fokus (Almeida 

Queirozet et al., 2018; Bloomer et al., 2017; Dillworth et al., 2016; Ecarnot et al., 2018; 

François et al., 2017; Gilstrap och White, 2015; Groebe et al., 2019; Noome et al., 2016; 

Ortega-Galán et al., 2019; Stokes et al., 2019 och Young et al., 2017). Almeida Queirozet et al. 

(2018) och Bloomer et al. (2017) hade fokus på erfarenheter av kommunikationen mellan 

anhöriga och sjuksköterskorna i den palliativa omvårdnaden. François et al. (2017) och 

Young et al. (2017) poängterade förståelsen av sjuksköterskornas och anhörigas erfarenheter 

av konflikter i palliativ omvårdnad samt hur sjuksköterskorna upplevde moraliskt lidande vid 

omvårdnaden i livets slutskede, medan Ortega-Galán et al. (2019) och Stokes et al. (2019) 

inte gjorde det. Dillworth et al. (2016), Ecarnot et al. (2018) fokuserade på sjuksköterskornas 

olika erfarenheter och attityder för att fatta rätt beslut i livets slutskede. Gilstrap och White 

(2015), Ortega-Galán et al. (2019), Stokes et al. (2019) fokuserade istället på 

sjuksköterskornas erfarenheter av olika kommunikationsstrategier för att både förstå 

anhörigas behov samt kunna tillhandahålla omvårdnaden i livet slutskede. När det gäller 

Groebe et al. (2019) och Noome et al. (2016) så var fokuset på sjuksköterskornas erfarenheter 

och krav på kommunikationen samt hur vården i längden ska bli bättre.   

5.2 Skillnader och likheter av artiklarnas metod  

Artiklarnas metod granskades utifrån deras likheter och skillnader. Almeida Queiroz et al. 

(2018), Gilstrap och White (2015), Groebe et al. (2019), Noome et al. (2017) och Young et al. 

(2017) samlade in data från enskilda intervjuer med semistrukturerade frågor medan 

Ecarnot et al. (2018) använde sig utav enskilda intervjuer med öppna frågor. Bloomer et al. 

(2017), François et al. (2017) och Stokes et al. (2019) samlade data genom endast enskilda 

intervjuer. Ortega-Galán et al. (2019) samlade in data från enskilda intervjuer i 

diskussionsgrupperna medan Dillworth et al. (2016) använde sig av bara enkäter. Almeida 

Queiroz et al. (2018), Ecarnot et al. (2018), François et al. (2017) och Young et al. (2017) 

använde tematisk innehållsanalys. Ortega-Galán et al. (2019) använde hermeneutisk 

fenomenologi medan Stokes et al. (2019) använde tolkande fenomenologisk metod. Groebe et 

al. (2019) och Gilstrap och White (2015) använde innehållsanalytisk strategi respektive en 

komparativ metod. Dillworth et al. (2016) använde sekundäranalys medan Bloomer et al. 

(2017) använde induktiv innehållsanalys. Alla 11 artiklar hade varierande antal deltagare 

beroende på vad de undersökte. Stokes et al. (2019) hade minst antal deltagare med endast 

sex sjuksköterskor medan Dillworth et al. (2016) hade flest antal deltagare vilka var 393 
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intervjuade. Resterande åtta artiklarna hade ett varierande antal deltagare som var mellan 21 

och 81 medverkande. 

5.3  Likheter och skillnader mellan artiklarnas resultat 

I resultatet redovisas sjuksköterskornas erfarenheter av kommunikation med anhöriga i den 

palliativa omvårdnaden utifrån tre teman: utbyte av information, skapa bra samtalsklimat 

och bygga förtroendefulla relationer. I slutet av resultatet redogörs för en tabell för att få en 

översyn över varje tema över hur många gånger det är refererat till artiklarna som 

framkommer i texten som ligger till grund för varje tema (tabell 1). 

5.3.1 Tema 1: Utbyte av Information  

Sjuksköterskornas förmåga till emotionell kommunikation som präglades av förmågan att 

kunna lyssna, förklara, förtydliga informationen med anhöriga ansågs betydelsefull för att 

underlätta anhörigas lidande i livets slutskede (Almeida Queiroz et al., 2018; Noome, van 

Leeuwen, Dijkstra, & Vloet, 2016b; Ortega-Galán et al., 2019). Sjuksköterskornas 

kommunikation enligt Almeida Queiroz et al. (2018), Gilstrap och White (2015) och Stokes et 

al. (2019) präglades av ett äkta engagemang över omvårdnaden för att kunna göra livets slut 

till ett så värdigt ögonblick som möjligt för anhöriga. Vidare påpekades betydelsen av att 

anhörigas information och synpunkter togs till vara och sågs som betydelsefulla för att 

information ska kunna utbytas i den palliativa omvårdnaden. Det svåraste sjuksköterskorna 

upplevde enligt Bloomer et al. (2017), Gilstrap och White (2015) och Noome et al. (2016b) 

var att fastställa hur kommunikationen kunde anpassas till varje individ och upplevde att alla 

anhöriga inte kunde ta itu med hela sanningen på grund av att deras känslor blockerade 

förståelsen av informationen. Kommunikationen enligt Almeida Queiroz et al. (2018), 

Bloomer et al. (2017) och Noome et al. (2016b) kunde föras lättare om de anhöriga uttryckte 

ett behov av information eller om de visste att de skulle få mer information. Genom att 

vägleda anhöriga kunde flera möten skapas för att dela upp informationen och därigenom ge 

en bättre förståelse för hela omvårdnaden vilket främjade kontinuitet och gjorde det lättare 

att bedöma anhörigas behov på ett korrekt sätt (Almeida Queiroz et al., 2018; Bloomer et al., 

2017; Noome et al., 2016b). Ytterligare menade Gilstrap och White (2015) att 

sjuksköterskorna visades uppskattning av de anhöriga om de möttes av öppenhet och ärlighet 

när det gällde förberedelserna inför livets slutskede.  

Sjuksköterskornas roll i omvårdnaden var att fungera som en länk mellan läkarna och 

anhöriga enligt Almeida Queiros et al. (2018) och Ecarnot et al. (2018), vilket innebar att 

samla information som kompletterade läkarnas medicinska utvärdering. Sjuksköterskornas 

diskurs enligt Almeida Queiroz et al. (2018) och Ecarnot et al. (2018) var att övertyga läkarna 

att byta från ett botande till ett mer palliativt orienterat tillvägagångssätt där syftet var att 

både anhöriga och patienterna skulle få en värdig omvårdnad i livets slut. 

 Sjuksköterskorna framförde enligt Dillworth et al. (2016), Ecarnot et al. (2018) och Gilstrap 

och White (2015) att svårigheter för att kunna uppfylla den kvalitet av information och 

utbildning i kommunikationen till anhöriga som krävdes ofta berodde på tidsbrist. Tidsbrist 

kunde även förorsaka problem med dokumentationen. Sjuksköterskorna ansåg enligt 

Bloomer et al. (2017), Groebe et al. (2019) och Gilstrap och White (2015) att tillgången till 
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bärbara datorer och mobiltelefoner kunde effektivisera dokumentationen. Vidare beskrevs 

att en checklista och konversationsguider av innehållet i kommunikationen och 

informationsgivandet kunde fungera som ett hjälpmedel. Detta ledde till att informationen 

kunde anpassas individuellt efter de anhörigas behov och attityder, vilket gjorde att 

omvårdnaden i livets slutskede blev mer detaljerad. Vidare beskrev Bloomer et al. (2017) och 

Gilstrap och White (2015) att sjuksköterskornas förmåga att med en fingertoppskänsla kunna 

läsa av rummet hade stor betydelse och kunde berätta om någon ville prata eller inte orkade 

höra om allt samt möjliggjorde att eventuellt avläsa information av dolda osagda meningar. 

Denna kunskap gjorde sjuksköterskorna mer förberedda för informationstillfället och bidrog 

till ett stöd i kommunikationsprocessen. Dessutom sågs det som en förutsättning för 

sjuksköterskorna att bli respekterade och för att kunna upprätta omvårdnaden utifrån 

anhörigas önskemål (Bloomer et al., 2017; Gilstrap & White, 2015).  

Dillworth et al. (2016) beskrev att en bristande kommunikation mellan sjuksköterskorna i 

intensivavdelningen ofta skapade ett problem när det gäller beslutfattande i livets slutskede 

(10–20% prevalens). För att höja livskvalitén i livets slutskede beskrev både Dillworth et al. 

(2016) och Groebe, Rietz, Voltz och Strupp (2019) att sjuksköterskorna uttryckte behovet av 

en vidareutbildning för att bli stärkta i den professionella rollen och för att bättre kunna 

hantera kommunikationen och informationsflödet i omvårdnaden. Sjuksköterskorna belyste 

enligt Noome et al. (2016b) och Stokes, Vanderspank-Wright, Fothergill Bourbonnais och 

Wright (2019) att när anhöriga fick tillräckligt med information om sina respektive kunde de 

fatta beslut som gick i linje med alla inblandade och resultatet av detta blev att 

sjuksköterskornas arbete underlättades.   

5.3.2 Tema 2: Skapa bra samtalsklimat 

Ett bra samtalsklimat skapades enligt Groebe et al. (2019) och Stokes et al. (2019) när 

lättbegripliga ord användes och när sjuksköterskorna kunde skapa ett lämpligt tillfälle samt 

avgöra på vilket sätt och med vem av de anhöriga som kommunikationen skulle ske. Oenighet 

som kunde uppstå via samtalen i omvårdnaden berodde ofta på att anhöriga hade 

orealistiska förväntningar eller att läkaren förde ett otydligt samtal om patienternas tillstånd. 

När anhöriga hade accepterat det oundvikliga, att patienterna var i livets slutskede blev 

sjuksköterskorna tydligare i sin kommunikation. Samtidigt belyste Almeida Queiroz et al. 

(2018), Bloomer et al. (2017), Groebe et al. (2019) och Noome et al. (2016b) att det förekom 

okunskap av termen palliativ omvårdnad samt att anhöriga som inte ville vara med på grund 

av sina rädslor, osäkerhet och ångest undvek all kommunikation i livets slut. Vidare beskrev 

Almeida Queiroz et al. (2018) och Dillworth et al. (2016) att sjuksköterskorna ansåg att 

samtalen med anhöriga uppskattades eftersom de också uppfyllde de anhörigas fysiska och 

emotionella behov i livets slut. Ett bra samtalsklimat skapades enligt Almeida Queiroz et al. 

(2018), Gilstrap och White (2015) och Stokes et al. (2019) när sjuksköterskorna intog en icke 

– auktoritativ roll vid samtalen och där anhörigas önskemål respekterades. Välbefinnandet 

för anhöriga underlättades när sjuksköterskorna upplevdes vara där i stunden samt att 

samtalen kunde utföras utan störningsmoment. Detta bidrog till att upplevelsen av livets slut 

blev värdigt och gav känslan av medmänsklig kärlek, trygghet och stöd. Sjuksköterskor enligt 

Gilstrap och White (2015), Groebe et al. (2019) och Stokes et al. (2019) upplyste om 

betydelsen av att arbeta tillsammans som ett team med andra yrkeskategorier så att samtalen 

blev informativa samt att dessa fördes kontinuerligt, vilket utgjorde ett stöd och hjälp i 

omvårdnaden. 
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Sjuksköterskornas förmåga att skapa bra samtalsklimat enligt Bloomer et al. (2017) innebar 

att individualisera kommunikationen så att anhöriga inte behandlades som en ensidig helhet. 

Sjuksköterskorna ansåg att anhöriga och patienterna i livets slutskede inte skulle behöva 

uppleva känslor som osäkerhet och övergivenhet och därför menade Ortega-Galán et al. 

(2019) att det var viktigt med kontinuitet i samtalen om omvårdnaden. Sjuksköterskornas 

erfarenhet enligt Groebe et al. (2019) var att samtalet flöt bättre om sjuksköterskorna 

upplevdes milda och inte dömande, visade öppenhet, diskuterade samt var stödjande och lät 

de anhöriga leda samtalen. Livets slut var fortfarande ett tabu, därför skulle det försiktigt 

introduceras och utforskas genom att en bro av förtrolighet byggdes upp med de anhöriga 

vilket möjliggjordes genom att använda öppna frågor i samtalen om det existentiella eller  

bidra med egna erfarenheter (Groebe et al., 2019). När sjuksköterskorna enligt Young, 

Froggatt och Brearley (2017) upplyste om den moraliska smärta som förekom berodde det på 

rädslan av att göra ett misstag, ta fel beslut eller för att inte kunna upprätthålla ett värdigt 

samtal vilket sedan kunde orsaka besvär för anhöriga.  

Sjuksköterskorna betonade enligt Bloomer et al. (2017) vikten av att fråga anhöriga vilken 

person patienten var för dem, vad för status eller vilken betydelse patienten hade för de 

anhöriga. Sjuksköterskornas erfarenhet visade att utifall dessa ledtrådar missades blev 

anhörigas önskemål inte uppfyllda och det i sin tur ledde till stress och förhastade 

besluttaganden. I kommunikationen använde sjuksköterskorna tiden som en möjlighet att 

bjuda in anhöriga till att stanna kvar några minuter för att kunna ställa skonsamma frågor i 

samtalen. Sjuksköterskorna påpekade nödvändigheten av att samtala om attityder i livets 

slutskede eftersom dessa hjälpte till att bygga upp en gemensam förståelse vilket ofta 

medförde att det blev enklare att säga farväl och se över livsmål (Bloomer et al., 2017). En 

professionell attityd uppvisades av sjuksköterskorna när ett bra samtalsklimat skapats vilket 

Groebe et al. (2019) beskrev kännetecknades av en bra självuppfattning, uppvisade ett äkta 

och genuint intresse för den enskilde personen samt försköt de egna förväntningarna så att 

det var anhörigas känslor och behov som kom i fokus. 

5.3.3 Tema 3: Bygga förtroendefulla relationer  

Palliativ omvårdnad enligt Almeida Queiroz et al. (2018), Bloomer et al. (2017), Ortega-Galán 

et al. (2019) och Stokes et al. (2019) innebar att sjuksköterskorna med en grundläggande 

respekt, vänlighet och närhet skapade utrymme och tid för att bygga förtroende i relationen 

vilket gav möjligheter till att kommunicera om oklarheter samt ge vägledning i omvårdnaden. 

Almeida Queiroz et al. (2018), Groebe et al. (2019), Stokes et al. (2019) och Young, Froggatt 

och Brearley (2017) menade att bristande kommunikation samt tidsbrist kunde medföra att 

anhörigas värdighet kränktes samt försvårade för sjuksköterskorna att bygga upp en relation 

med anhöriga i livets slutskede. Dillworth et al. (2016), François, Lobb, Barclay och Forbat 

(2017) och Groebe et al. (2019) beskrev att när sjuksköterskorna upplevde konflikter som 

ledde till oklara beslut kunde det bero på anhörigas oacceptans av patienternas dåliga 

prognos. När patienterna var för sjuka att engageras i relationsskapande kunde det uppstå 

irritation med anhöriga och för att minimera risken för missförstånd borde någon anhörig ta 

på sig rollen som förespråkare. Det underströks av sjuksköterskorna enligt Almeida Queiroz 

et al. (2018), Bloomer et al. (2017) och Stokes et al. (2019) att kommunikationen som ledde 

till relation med de anhöriga var nödvändig eftersom ingen bör vara ensam i livets slut samt 

bidrog till att anhörigas närvaro kunde fungera som en naturlig vakt för patienten. Ytterligare 

menade Almeida Queiroz et al. (2018) och Gilstrap och White (2015) att sjuksköterskorna 

påpekade att anhöriga förväntade sig att kommunikationen skulle baseras på medkänsla, 
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respekt och empati som förbättrade relationen. Enligt sjuksköterskorna var det meningsfullt 

att skapa relation med anhöriga i livets slutskede skrev både Almeida Queiroz et al. (2018) 

och Noome et al. (2016b) eftersom det mildrade ångesten, rädslorna och fantasierna samt 

gjorde det lättare för patienten att uttrycka känslor. Sjuksköterskorna påpekade behovet av 

att skaffa kunskap om hur mottagliga anhöriga var för upplysningar vilket Almeida Queiroz 

et al. (2018), Bloomer et al. (2017) och Gilstrap och White (2015) beskrev att i det 

sammanhanget krävdes det förståelse för olika typer av kommunikation med anhöriga. Det 

krävdes antingen verbal eller icke-verbal kommunikation, som exempelvis gester eller 

uttryck och ansiktsdynamik samt förståelse för hur det kommuniceras för att skapa en 

relation. Genom att visa lyhördhet, uppmärksamhet samt förmågan att vara lugn menade 

både Almeida Queiroz et al. (2018), Bloomer et al. (2017) och Noome et al. (2016b) att 

sjuksköterskorna kunde identifiera anhörigas kunskap och ge beredskap om livets slutskede. 

När sjuksköterskorna enligt Bloomer et al. (2017) ansåg att den botande behandlingen inte 

fungerade så var alternativet palliativ omvårdnad för att lindra lidandet. Det beslutet 

gynnade anhöriga när det gällde fysiska, emotionella, sociala relationer, andliga och 

kulturella aspekter samt gav ett ökat välbefinnande (Bloomer et al., 2017). Sjuksköterskorna 

var angelägna enligt Ecarnot et al. (2018) om att det borde finnas någon vägledning, eller 

officiell enighet om när omvårdnaden i livets slutskede ska börja. Där sjuksköterskorna 

visade tillgänglighet samt medkänsla enligt Almeida Queiroz et al. (2018), Bloomer et al. 

(2017), Groebe et al. (2019) och Young et al. (2017) gentemot anhöriga och där en anhörig 

blivit utsedd till talesman samt där kommunikationen fördes i en lugn atmosfär, byggdes en 

förtroendefull relation. 

Tabell 1. Tabell över antal gånger en vetenskaplig artikel refereras till i resultatdelen.  

Artikel 

författarna 

Tema 1  Tema 2  Tema 3 Summan från 

alla teman 

Almeida 

Queiroz et al. 

(2018) 

6 3 8 17 

Bloomer et 

al. (2017) 

6 4 7 17 

Dillworth et 

al.  (2016) 

3 1 1 5 

Ecarnot 

(2018) 

3 0 1 4 

François et 

al. (2017) 

0 0 1 1 

Gilstrap och 

White (2015) 

7 2 2 11 

Groebe et al. 

(2019) 

2 6 3 11 

Noome et al. 

(2016b) 

5 1 2 8 

Ortega-

Galán et al. 

(2019) 

1 1 1 3 

Stokes et al. 

(2019)  

2 3 3 8 
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Young et al. 

(2017) 

0 1 2 3 

6 DISKUSSION 

Diskussionen presenteras med tre olika avsnitt: en metoddiskussion, resultatdiskussion och 

avslutas med etikdiskussion.    

6.1 Metoddiskussion 

Efter flera diskussioner mellan författarna till detta examensarbete valdes en allmän 

litteraturöversiktmetod enligt Friberg (2017). Allmän litteraturöversikt kallas även för en 

mixad metod, vilket innebär en fördel att kunna söka båda kvantitativa och kvalitativa 

artiklar (Friberg, 2017). Detta gav större möjligheter att kunna fördjupa och bredda 

kunskaper inom det valda ämnet. Metoden användes även för att kunna skapa en helhetsbild 

inom området sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation med anhöriga i samband med 

palliativa omvårdnaden. Detta gav mer specifika och färskare artiklar för det valda ämnet, 

vilket underlättade mycket för författarna. Allmän litteraturöversikts största styrka var att 

kunna använda både de kvantitativa och kvalitativa artiklarnas styrkor. Svagheten med 

examensarbetet var att den hade otillräckligt antal kvantitativa artiklar som grund för 

översikten.  

I detta examensarbete användes två databaser, den ena var CINAHL Plus och den andra var 

PubMed. Polit och Beck (2017) beskriver fördelar med dessa två databaser. Fördelar med 

CINAHL Plus är att det finns ett flertal artiklar som omfattar det vårdvetenskapliga 

perspektivet från både dåtid och nutid, ju fler sökord som används i databasen desto färre 

och mer specifika sökresultat nås, då flera sökord kan kombineras. En annan fördel med 

denna databas är att den bortsett från den första sökningen visar andra relevanta artiklar 

som är relaterade till den första. PubMed avskiljer inte olika typer av artiklar som 

forskningsstudier och litteraturstudier som CINAHL Plus gör. Dessa två databaser användes i 

detta examensarbete med tanke på deras breda sökresultat vilket bedömdes som en styrka till 

själva arbetet. Sökningarna som gjordes under urvalsprocessen var inte så lätt som 

författarna trodde att det skulle vara. Att den första sökningen endast gav ett fåtal träffar var 

det största problemet. Detta ledde till att nya sökord fick användas för att kunna hitta 

relevanta artiklar. Trots nya sökord som användes hade artiklarna inte alltid rätt perspektiv, 

vilket gjorde sökningen ännu svårare att hantera. Dessa artiklar exkluderades för att lättare 

kunna fokusera på de relevanta artiklarna. För att kunna bilda en helhetsuppfattning samt 

skapa en tydlig översikt så lästes de utvalda artiklarna under urvalet, vilket var ett hjälpmedel 

vid sökningen. Ett annat problem som framkom under sökningen var att vissa artiklar inte 

var IMRAD strukturerade det vill säga saknade en diskussion eller ett resultat. Dessa artiklar 

exkluderades också. De valda artiklarna som inkluderades hade ett tydligt och passande 

resultat, vilket gjorde det lättare för författarna att skilja om resultatet tillhörde 

examensarbetets syfte eller inte. Kvalitetsgranskningsmallen som användes under 
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granskningen var till hjälp för att granska artiklarnas kvalitetsnivå. Dock upplevdes 

svårigheter med poängsättningen utifrån kvalitetskriterier. Osäkerheten och missförstånd på 

vissa av kvalitetskriteriernas frågar gjorde att författarna hade svårigheter att sätta vissa 

poäng.  Dessa svårigheter kunde hanteras genom att artiklarna lästes om och om igen, vilket 

gjorde det lättare att hitta relevanta artiklar. Alla artiklar som valdes kunde tydligt och säkert 

svara på examensarbetes syfte.  

Definitionen av begreppet giltighet enligt Polit och Beck (2017) beskrivs när syften i artikeln 

blir besvarat av artikelns resultat. De artiklarna som valdes av författarna till detta 

examensarbete lästes om och om igen för att kunna säkerställa att resultatet kunde svara på 

examensarbetets syfte. Artiklarna som inkluderades var Peer-reviewd granskade, där de 

flesta var kvalitativa och en var mixad. Detta gav större möjligheter till en bredare och ett 

djupare resultat, vilket ökade sannolikheten för ett giltigt och trovärdigt arbete. Begreppet 

tillförlitlighet enligt Polit och Beck (2017) är när artiklarnas resultat överensstämmer över 

tiden samt när författarna kan se hur examensarbetet är strukturerat och bearbetat. För att 

kunna säkerställa att tillförlitligheten har uppnåtts så krävs det en utförlig beskrivning av 

metodens alla delar för att kunna styrka artiklarnas innehåll och kvalité. En tydlig och rätt 

sökning bygger en stabil grund för hur relevanta vårdvetenskapliga artiklar söks, vilket gör 

att tillförlitligheten i examensarbetet ökar. Polit och Beck (2017) definierar begreppet 

överförbarhet som kunskap som kan vara användbar i andra studier. För att göra 

överförbarheten möjlig ska forskningsresultatet kunna uppvisa igenkännbarhet av en rik 

mängd beskrivande, universella mönster (Polit & Beck, 2017).   

6.2 Resultatdiskussion 

I diskussionsavsnittet drar forskare slutsatser om vad resultaten betyder och hur bevisen kan 

användas i praktiken (Polit & Beck, 2017). Resultatdiskussionen presenteras med tre avsnitt: 

diskussioner om artiklarnas syfte, metod och resultat. 

6.2.1 Diskussion om artiklarnas syfte 

I examensarbetet ingick totalt elva artiklar, tio kvalitativa och en mixad metod. Alla elva 

artiklar som användes i examensarbetet handlade först och främst om den palliativa vården, 

där syftena var att undersöka kommunikationen med anhöriga (Almeida Queirozet et al., 

2018; Bloomer et al., 2017; Dillworth et al., 2016; Ecarnot et al., 2018; François et al., 2017; 

Gilstrap och White, 2015; Groebe et al., 2019; Noome et al., 2016; Ortega-Galán et al., 2019; 

Stokes et al., 2019 och Young et al., 2017). När det gäller Almeida Queirozet et al. (2018) och 

Bloomer et al. (2017) så hade de två kvalitativa artiklarna fokus på betydelsen av 

kommunikationen mellan anhöriga och sjuksköterskorna i den palliativa vården. François et 

al. (2017) och Young et al. (2017) hade fokuset på sjuksköterskans och anhörigas förståelse på 

konflikter i palliativ omvårdnad samt hur sjuksköterskorna upplevde moraliskt lidande vid 

omvårdnaden i livets slutskede.  Den mixade artikeln Dillworth et al. (2016) tillsammans 

med den kvalitativa artikeln Ecarnot et al. (2018) hade istället fokus på sjuksköterskans olika 

uppfattningar och attityder för att fatta rätt beslut i livets slutskede. Tre kvalitativa artiklar 

Gilstrap och White (2015), Ortega-Galán et al. (2019), Stokes et al. (2019) hade ett liknande 

syfte som fokuserade på sjuksköterskornas erfarenheter av olika kommunikationsstrategier 
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för att både förstå anhörigas behov samt kunna tillhandahålla omvårdnaden i livet slutskede, 

medan Groebe et al. (2019) och Noome et al. (2016) fokuserade mest på sjuksköterskornas 

insikt och krav på kommunikationen samt hur vården i längden ska bli bättre. Materialet 

ansågs relevant ur ett sjuksköterskeperspektiv för att svara på syftet med examensarbetet.   

6.2.2 Diskussion om artiklarnas metod 

I examensarbetet ingick totalt 11 artiklar, 10 kvalitativa och en mixad metod.  Tio kvalitativa 

artiklar samlade in data från enskilda intervjuer som datainsamlingsmetod (Almeida Queiroz 

et al., 2018; Gilstrap och White., 2015; Groebe et al., 2019; Noome et al., 2017; Young et al., 

2017; Ecarnot et al., 2018; Bloomer et al., 2017; François et al., 2017; Stokes et al., 2019; 

Ortega-Galán et al.,2019), medan den mixade metoden hade enbart enkäter (Dillworth et al., 

2016). I fem artiklar användes semistrukturerade frågor, i en artikel användes enskilda 

intervjuer med öppna frågor och i en artikel användes intervjuer i diskussionsgrupper. I tre 

artiklar användes endast enskilda intervjuer.  Dessa vårdvetenskapliga artiklar hade 

varierande intervjuformer, vilket gjorde det lättare för författarna att hitta relevant kunskap 

till det valda syftet. Polit och Beck (2017) framställer olika frågesamtal och semistrukturerade 

intervjuer som sedan används av forskaren för att diskutera specificerade ämnen. Polit och 

Beck (2017) berättar att det som kan vara ett minus med semistrukturerade intervjuer är att 

medverkarna inte har någon möjlighet att tala om ämnen som de vill ta upp med tanke på att 

ämnena redan är utvalda. Det som kan vara ett plus är att forskaren har en möjlighet att 

begränsa informationen så att fokus kan läggas på de frågor som besvarar syftet med 

undersökningen. Polit och Beck (2017) upplyser att i en fokusgruppintervju kan gruppen 

tillsammans samtala och diskutera som i en semistrukturerad intervju. Om medverkarna i en 

fokusgruppintervju är komfortabla med varandra kan de lätt vara delaktiga och diskutera. 

Olika aspekter på sakfrågan kan framkomma om patienterna tillsammans med andra 

patienter med likartade erfarenheter kan framföra sina åsikter. Ett minus i detta fall kan vara 

om någon av medverkarna kan mer än de andra om ämnet eller om någon är alltför 

dominerande i gruppen.  

6.2.3 Diskussion om artiklarnas resultat 

Det framkom i resultatets första tema att sjuksköterskornas erfarenhet av emotionell 

kommunikation i livets slutskede ansågs betydelsefull av de anhöriga. Denna kommunikation 

präglades av förmågan att kunna lyssna, förklara och förtydliga informationen. För att främja 

kontinuitet skapades flera tillfällen till samtal, samtidigt erfor sjuksköterskorna att det 

förekom brister i kunskapen om hur kommunikationen kunde anpassas individuellt. Vidare 

påpekades att när anhöriga uttryckte ett behov av samt när de visste att de skulle få mer 

information underlättades kommunikationen. I tidigare forskning framkommer att om 

utbytet av informationen med anhöriga uppfattas som rörig och nonchalant orsakar det ett 

lidande enligt Kaarbø (2011). Vidare belyser anhöriga enligt Benkel et al. (2016) att den 

information som kommuniceras upplevs som ett bra stöd. Anhöriga har enligt Eriksson 

(2002a) ett behov av mänsklig kontakt, speciellt i utsatta situationer och i sjuksköterskornas 

yrkesroll ingår att finnas där i stunden, bevara värdigheten, visa omtanke och kärlek. 

Sjuksköterskorna bör enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ge anhöriga och 

patienterna kontinuerlig information. Sjuksköterskorna har som ansvar enligt 

https://www.synonymer.se/sv-syn/specificera
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Patientdatalagen (SFS 2008:355) att föra journal som tillgodoser patientsäkerhet och kvalité. 

Här gäller också att sjuksköterskorna ansvarar för att personuppgifter förvaras utom räckhåll 

för obehöriga.  

Vidare i resultatet belystes att sjuksköterskornas arbete främjades när informationen om 

patienterna var tillräcklig vilket också möjliggjorde för anhöriga att fatta beslut som gick i 

linje med alla inblandade. Även sjuksköterskornas intuition att ”kunna läsa av rummet” och 

se om anhöriga ville prata eller inte orkade lyssna, samt att läsa av osagda meningar 

påverkade anhörigas upplevelse av kommunikationen. Denna intuitiva kunskap tillförde att 

sjuksköterskorna hade möjlighet att vara förberedd i informationsmötet eftersom den bidrog 

till stöd i kommunikationen. I tidigare forskning framkommer det att målsättningen med 

kommunikationen, som går ut på att etablera en fungerande kontakt och delaktighet mellan 

patienterna, anhöriga och sjuksköterskorna, är att utveckla omvårdnaden. Anhöriga belyser 

relevansen av att sjuksköterskorna kan sammankopplas till en anhörig hellre än till flera 

samtidigt samt kan urskilja vilken kommunikationsstil som är lämplig (Bloomer et al., 

2017a). Caritas motivet enligt Eriksson (2000a) är det moraliska motivet som innebär 

respekt för människans absoluta värdighet. Anhöriga vill bekräftas av sjuksköterskorna samt 

känna att de kan dela sorg och glädje med varandra. Vidare beskrivs att anhörigas 

individuella förutsättningar enligt Travers och Taylor (2016) skapar behovet av olika former 

av kommunikation i omvårdnaden. Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) ska sjuksköterskorna 

se till att patienterna får information om olika alternativ i omvårdnaden för att förebygga 

lidande. Sjuksköterskornas ansvar enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) betonar att 

anhöriga och patienterna ska ges fortlöpande information. 

I resultatet indikerades att sjuksköterskorna framförde att tiden för dokumentationen inte 

var tillräcklig vilket påverkade kvalitén av information och utbildning till anhöriga som 

därigenom kunde skapa ett lidande. För att effektivisera dokumentationen ansåg 

sjuksköterskorna att det var nödvändigt att använda bärbara datorer och mobiltelefoner. 

Vidare beskrevs att en checklista och konversationsguider av innehållet i kommunikationen 

och informationsgivandet kunde fungera som ett hjälpmedel. Detta ledde till att 

informationen kunde anpassas individuellt efter de anhörigas behov och attityder, vilket 

gjorde att omvårdnaden i livets slutskede blev mer detaljerad.  Ytterligare framhävdes 

betydelsen av att anhörigas information och synpunkter togs tillvara och sågs som väsentlig 

för utbytet av informationen i den palliativa omvårdnaden. Tidigare forskning visar på 

betydelsen av att skapa en samlad bild av patienterna tillsammans med anhöriga vid 

planering, dokumentation, genomförande och utvärdering av omvårdnaden. För att främja 

anhörigas och patienternas möjligheter till autonomi och delaktighet i omvårdnaden kan de 6 

S:n fungera som ett hjälpmedel för att ge ett underlag av patienternas och anhöriga 

(Ternestedt, Henoch, Österlind & Andersson, 2017). Enligt lag ska omvårdnaden bygga på 

autonomi, respekt, kontinuitet och med syfte att förebygga ohälsa (Hälso- och sjukvårdslag 

[HSL], SFS 2017:30). Den yrkesmässiga omvårdnaden menar Eriksson (2000b) bör finnas 

som ett komplement för den otillräckliga naturliga omvårdnaden. Vårdandets grund utgörs 

av den kroppsliga ansningen som ger välbehag, renlighet samt den symboliska leken som 

skapar tillit och lärande vilket leder till utveckling.  

I resultatet framkom en diskurs när sjuksköterskorna behövde övertyga läkarna att byta 

behandling från den botande till den palliativa omvårdnaden med målsättningen att både 

anhöriga och patienterna skulle få en värdig omvårdnad i livet slut. Sjuksköterskornas 

yrkesroll i omvårdnaden var att fungera som en förbindelse mellan läkarna och anhöriga för 

att kunna hantera kommunikationen samt flödet av informationen. För att höja livskvalitén i 



19 

omvårdnaden i livets slutskede upplyste sjuksköterskorna kravet av en vidareutbildning för 

att bli stärkta i den professionella yrkesrollen. Tidigare forskning pekar på att samarbete 

mellan de olika yrkesgrupperna är av grundläggande betydelse för att lindra lidande inom 

den palliativa omvårdnaden enligt Jakobsson et al. (2017). Det som WHO (2018) belyser är 

att när hela vårdteamet deltar ger det fler alternativ att ta hänsyn till förutom anhörigas och 

patienternas behov. Sjuksköterskornas ansvar enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) är 

att självständigt, i partnerskap samt i teamsamspel leda omvårdnadsarbetet där ansvaret 

innebär att bedöma, föra diagnostik, planera, genomföra och utvärdera med patienterna 

såväl som med anhöriga. Sjuksköterskorna har skyldighet enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 

2010:659) att kontrollera att vårdskador förebyggs och dessutom att rapportera om riskerna i 

omvårdnaden. Målet med palliativ omvårdnad enligt Socialstyrelsen (2018) är 

symtomlindrande omvårdnad för att stärka livskvalitén. Vidare menar Eriksson (2000b) att 

tvärvården ökar samarbetet mellan olika yrkeskategorier som ett grupparbete där anhörigas 

och patienternas intresse i omvårdnaden ska stå i fokus som ett komplement till 

omvårdnaden.  

Det framkom i resultatets andra tema att när anhöriga hade orealistiska förväntningar eller 

att läkaren förde ett otydligt samtal om patientens tillstånd så utvecklades oenighet i 

kommunikationen i omvårdnaden. Om anhöriga hade accepterat att patienterna var i livets 

slutskede blev sjuksköterskorna tydligare i sin kommunikation. Samtalet flöt bättre om 

sjuksköterskorna upplevdes mild och inte dömande, visade öppenhet, diskuterade samt var 

stödjande och lät de anhöriga leda samtalen. Sjuksköterskornas förmåga att skapa ett 

skickligt samtalsklimat innebar att individualisera kommunikationen så att anhöriga inte 

behandlades som en ensidig helhet. I tidigare forskning framförs det av anhöriga att 

sjuksköterskans skicklighet att föra en öppen kommunikation karakteriserades av kunnandet 

att ge klara upplysningar så att inga missuppfattningar uppstår (Nilsson & Waldemarson, 

2017). Anhöriga belyser att när sjuksköterskorna enligt Karlsson et al. (2013) saknar öppen 

kommunikation och kunskap om den palliativa omvårdnaden orsakar det ett lidande. När 

anhöriga har möjlighet enligt Reitinger et al. (2018) att samtala med sjuksköterskorna skapas 

känslan av att bli respekterade och uppskattade. Det är därför betydelsefullt för anhöriga att 

vara delaktiga i besluten kring patienterna. Eriksson (2017) belyser anhörigas behov av 

delaktighet och umgänge med andra och menar att det centrala i omvårdnaden är en önskan 

att samtala eller skapa kontakt. Vidare belyser Eriksson (2002) att patienterna och anhöriga 

ska ses som unika människor där varje person är en enhet av kropp, själ och ande. Enligt 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) 

beskrivs att omvårdnaden ska vara evidensbaserad samt att hänsyn ska visas till människans 

lika värde och dessutom ska det ske i samråd med patienterna och anhöriga. 

Resultatet visade att när sjuksköterskorna uppvisade en professionell attityd kännetecknades 

samtalen av en självuppfattning och visade ett äkta och genuint intresse för den enskilde 

anhörige samt försköt de egna förväntningarna så att det var den andres känslor och behov 

som kom i fokus. En saklig kommunikation innebar att lättbegripliga ord användes och 

sjuksköterskorna kunde avgöra på vilket sätt och med vem av de anhöriga som 

kommunikationen skulle ske. Vidare belystes vikten av att sjuksköterskorna kunde skapa ett 

lämpligt anpassat tillfälle för samtalen.  Sjuksköterskornas erfarenhet visade att utifall dessa 

ledtrådar missades blev anhörigas önskemål inte uppfyllda och det i sin tur ledde till stress 

och förhastade beslutstaganden. Det visas i tidigare forskning enligt Cheng et al. (2019) att 

patienterna kan uttrycka sina hälsovillkor i livets slutskede på ett indirekt sätt via 

kroppsspråket. Anhöriga enligt Benkel et al. (2016) anser att i sjuksköterskornas uppdrag 
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ingår att både utveckla och förbättra omvårdnaden, vilket uppnås genom att en tydlig 

kommunikation skapas. Enligt Eriksson (2002) innebär omvårdnad att lindra lidande i 

välgörenhet, kärlek, tro och hopp. Vidare skriver Eriksson (2002a) att det ingår i 

sjuksköterskornas yrkesroll att finnas till för andra, se till att värdigheten bevaras och 

förmedla omtanke och kärlek i sitt agerande. Sjuksköterskorna enligt Patientlagen (SFS 

2014:821) bör försäkra sig om vem informationen kan eller inte kan lämnas till beroende på 

individuella förutsättningar. Vidare bör sjuksköterskorna enligt Offentlighets- och 

sekretesslagen (SFS 2009:400) be om samtycke från patienterna för vilka uppgifter som kan 

lämnas ut. 

I resultatet framkom det att sjuksköterskorna ansåg att samtalen med anhöriga och 

patienterna i omvårdnaden i livets slut inte skulle präglas av känslor som osäkerhet och 

övergivenhet. För att underlätta att säga farväl och se över livsmål påpekade 

sjuksköterskorna nödvändigheten av att samtala om attityder i livet slut eftersom dessa 

hjälpte till att bygga upp en gemensam förståelse. I tidigare forskning framförs att 

patienternas attityder över vilken inställning till livets slut de har under omvårdnaden enligt 

Groebe et al. (2019) förändras över tid beroende på nuvarande hälsotillstånd. Patienterna 

som har accepterat det faktumet att de snart ska dö är mer tillfreds och kommunicerar mer 

öppet om önskemålen angående livets slut. Patienterna som inte har accepterat att slutet 

närmar sig undviker all medveten reflektion fram till livets slut (Groebe et al., 2019). 

Omvårdnaden som enligt Eriksson (2000b) kännetecknas av tro, hopp och kärlek utvecklar 

en enhet av frihet. Eriksson (2000a) belyser att anhöriga behöver sjuksköterskornas hjälp att 

bli bekräftade samt dela glädje och sorg tillsammans. 

I resultatet framkom det att livets slut var ett tabu, därför skulle det försiktigt introduceras 

och utforskas genom att en bro av förtrolighet byggdes upp med de anhöriga. 

Sjuksköterskorna betonade vikten av att fråga anhöriga vilken person patienterna var för 

dem, vad för status eller vilken betydelse patienterna hade för de anhöriga. I 

kommunikationen använde sjuksköterskorna tiden som en möjlighet att bjuda in anhöriga 

till att stanna kvar några minuter för att kunna ställa skonsamma frågor i samtalen.  Detta 

kunde möjliggöras genom att i samtalen använda öppna frågor om det existentiella eller 

bidra med egna erfarenheter.I tidigare forskning belyser anhöriga enligt Leung at al. (2017) 

att bristande kommunikation skapar oförståelse och en naiv acceptans gentemot 

patienternas aktuella tillstånd. Eventuella konflikter och missförstånd kan undvikas enligt 

Kisorio och Langley (2016) om anhöriga uttrycker ett behov av att bli lyssnade på. Det 

framkommer att vissa av patienterna enligt Groebe, Voltz och Strupp, (2019) inte är öppna 

med att diskutera omvårdnaden i livets slutskede. Samtidigt belyser patienterna att det är 

tidpunkten för samtalet som avgör om samtalet upplevs positivt. Dessutom betonar de 

behovet av en lugn atmosfär som känns mild och inte dömande.  Patienterna menar att 

ämnet livets slutskede bör introduceras noggrant och utforskas försiktigt (Groebe et al., 

2019). Där omsorgens väsen enligt Eriksson (2007) sammanfattas som ett etos av kärlek och 

medkänsla, ett budskap om att våga tro på kärlekens möjligheter. 

Resultatet visade även att sjuksköterskorna belyste om rädslan som fanns för att göra ett 

misstag, ta fel beslut eller för att inte kunna upprätta ett värdigt samtal vilket sedan kunde 

orsaka besvär för anhöriga. Denna osäkerhet hos sjuksköterskorna kunde medföra att 

anhöriga undvek all kommunikation i livets slut. I tidigare forskning framkom det att 

anhöriga enligt Sherman et al. (2018) kan uppleva rädsla över att livets slutskede ska ske 

smärtsamt och att livets slut ska bli långdragen. Palliativ omvårdnad innebär enligt både 

Socialstyrelsen (2018) och WHO (2018) att lindra lidande och stödja livskvalitén. Vidare 
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skriver Socialstyrelsen (2018) att hänsyn ska tas till anhörigas behov när det gäller fysiska, 

psykiska, sociala och existentiella nödvändigheter. Vidare ingår det i sjuksköterskornas 

yrkesroll enligt Eriksson (2000a) att finnas till för andra, se till att värdigheten bevaras och 

förmedla omtanke och kärlek i sitt agerande. Det moraliska motivet innebär respekt för 

anhörigas och patienternas absoluta värdighet. Då kan anhöriga ha modet att ställa livsfrågor 

som hör till andliga och existentiella frågor menar Eriksson (2007). 

 Resultatet visade att sjuksköterskorna ansåg att samtalen med anhöriga uppskattades 

eftersom de också uppfyllde de anhörigas fysiska och emotionella behov i den svåra stunden. 

Välbefinnandet för de anhöriga underlättades när sjuksköterskorna intog en icke – 

auktoritativ roll vid samtalen, när de upplevdes vara där i stunden och lugn och ro bevarades 

och att anhörigas önskemål respekterades. Detta bidrog till att upplevelsen av livets slut blev 

värdigt och gav känslan av medmänsklig kärlek, trygghet och stöd. I tidigare forskning 

påpekar anhöriga enligt Ong, Ting och Chow (2018) att sjuksköterskorna bör 

uppmärksamma fysiska, emotionella och psykosociala dimensioner i sin omvårdnad. 

Patienternas sista tid i livet anser WHO (2018) bör kännetecknas av värdighet och 

välbefinnande samt att omvårdnaden bör bestå av förebyggande åtgärder och behandling av 

smärta. Eriksson (2002) belyser att omsorg betyder att lindra lidande i välgörenhet, kärlek, 

tro och hopp. Med utgångspunkt från caritas-motivet uppstår medkänsla när man möter en 

lidande medmänniska. 

Resultatet i tredje temat belyste att när sjuksköterskorna ansåg att den botande 

behandlingen inte fungerade så var alternativet palliativ omvårdnad för att lindra lidandet. 

Det beslutet främjade anhöriga när det gällde fysiska, emotionella, sociala relationer, andliga 

och kulturella aspekter samt gav ett förhöjt välbefinnande. Palliativ omvårdnad innebar att 

sjuksköterskorna med en grundläggande respekt, vänlighet och närhet skapade utrymme och 

tid för att bygga förtroende i relationen vilket gav möjligheter till att samtala om oklarheter 

samt ge vägledning i omvårdnaden. I tidigare forskning visades att en mellanmänsklig 

relation infinner sig när anhöriga erfar upplevelsen av ömsesidig respekt och att känslan av 

säkerhet infinner sig i miljön (Jóhannesdóttir & Hjörleifsdóttir, 2018). Sjuksköterskorna bör 

uppnå förtroendefulla relationer ända fram till döden för såväl anhöriga som för patienterna 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Ordet palliativ enligt Jakobsson, Andersson och Öhlén 

(2017) betyder att tillfälligt lindra lidande samt att lindra utan att bota. Det är 

sjuksköterskorna uppgift enligt Patientlagen (SFS 2014:821) att inbjuda anhöriga att 

medverka vid omvårdnadsplaneringen om inte sekretess eller tystnadsplikten hindrar samt 

se till att en fast omvårdnadskontakt upprättas. Enligt Eriksson (2002) innebär omsorg att 

lindra lidande i välgörenhet, kärlek, tro och hopp. All omtänksamhet bildas i relationen 

mellan patienterna och sjuksköterskorna. I detta förhållande ses patienterna som en unik 

människa, en enhet av kropp, själ och ande. 

Resultatet visade att sjuksköterskorna framhöll att kommunikationen som ledde till relation 

med de anhöriga var nödvändig eftersom ingen bör vara ensam i livets slut, det kunde även 

bidra till att anhörigas närvaro kunde fungera som en naturlig vakt över patienterna. 

Sjuksköterskorna var angelägna om att det borde finnas någon vägledning, eller officiell 

enighet om när omvårdnaden i livets slutskede ska inledas. Sjuksköterskorna påpekade att 

anhöriga förväntade sig att kommunikationen skulle baseras på medkänsla, respekt och 

empati som förbättrade relationen i livets slutskede. Tidigare forskning visar att anhöriga vill 

vara involverade enligt Kisorio och Langley (2016) i patienternas omvårdnad vilket ökar 

känslan av delaktighet. Samtidigt beskriver Benkel et al. (2016) att anhöriga uppskattar 

stödet som ges under processen som ledde till patienternas bortgång. Vidare belyser anhöriga 
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enligt Kisorio och Langley (2016) att det är ett stöd om sjuksköterskorna visar empati och 

uppmärksamhet mot dem i den svåra situationen. Eriksson (2002) beskriver att 

omtänksamhet bildas i relationen där människan ses som unik, som en enhet av en kropp, 

själ och ande. 

Resultatet pekade på sjuksköterskornas behov av att införskaffa kunskap om hur påverkbara 

anhöriga var för information och visade att i det sammanhanget krävdes det förståelse för 

olika typer av kommunikation med anhöriga. Enligt sjuksköterskorna var det betydelsefullt 

att skapa relation med anhöriga i livets slutskede eftersom det lindrade ångesten, rädslorna 

och fantasierna samt gjorde det naturligt för patienterna att uttrycka känslor. Bristande 

kommunikation samt tidsbrist kunde medföra att anhörigas värdighet kränktes samt 

försvårade för sjuksköterskorna att bygga upp en relation med anhöriga. 

Det påvisas även i tidigare forskning att när anhöriga kämpar med acceptansen av livets slut 

skapar det ångest och rädsla, vilket gör det svårare att kommunicera (Travers och Taylor, 

2016). Vidare betonas av anhöriga behovet av att sjuksköterskorna kan anpassa sin 

kommunikationsstil till individers olika förutsättningar samt kan visa empati och 

uppmärksamhet mot dem i den svåra situationen (Bloomer et al., 2017a; Kisorio & Langley 

,2016). Svensk sjuksköterskeförening (2017) belyser att sjuksköterskorna huvudsakliga 

kompetens ligger i begreppet omvårdnad som går ut på att uppnå välbefinnande och 

förtroendefulla relationer ända fram till döden för såväl anhöriga som för patienterna. 

Sjuksköterskornas ansvar är att självständigt, i partnerskap samt i teamsamspel leda 

omvårdnadsarbetet där ansvaret innebär att bedöma, föra diagnostik, planera, genomföra 

och utvärdera med patienterna såväl som med anhöriga. Centralt i vårdandet enligt Eriksson 

(2000b) är att ansa, leka och lära där grunden är en ömsesidighet och en interaktiv process. 

Vårdandets grund utgörs av den kroppsliga ansningen som ger välbehag, renlighet samt den 

symboliska leken som skapar tillit och lärande vilket leder till utveckling. 

Resultatet visade att när sjuksköterskorna upplevde konflikter som ledde till oklara beslut 

kunde det bero på att anhöriga inte accepterade patienternas dåliga prognos. När patienterna 

var för sjuk att engageras i relationsskapande kunde det uppstå irritation med anhöriga och 

för att minimera risken för missförstånd borde någon anhörig ta på sig rollen som 

förespråkare. Genom att visa lyhördhet, uppmärksamhet samt förmågan att vara lugn kunde 

sjuksköterskorna identifiera anhörigas kunskap och ge beredskap om livets slutskede. Detta 

styrks av tidigare forskning, där anhöriga uttrycker ett behov av att bli lyssnade på för att 

undvika eventuella konflikter och missförstånd (Kisorio och Langley, 2016). Det framkom 

även att anhöriga upplevde att när de får samtala med sjuksköterskorna skapas känslan av 

respekt och uppskattning och därför anses det betydelsefullt att anhöriga får vara med och 

bestämma för att kunna fatta de rätta besluten för patienterna (Reitinger, Schuchter, Heimerl 

och Wegleitner, 2018). Omvårdnaden skall bygga på autonomi, respekt, kontinuitet och med 

syfte att förebygga ohälsa (Hälso- och sjukvårdslag, HSL, SFS 2017:30). Det Eriksson (2017) 

betonar är människans behov av delaktighet och sällskap med andra och det centrala är en 

önskan att kunna kommunicera eller skapa anknytning med andra. Eriksson beskriver även 

några av hälsobegreppets huvudområden vilka handlar om att se den enskilda människan 

och anhöriga som deltar i vården samt sjuksköterskornas förmåga att se olika människors 

lika värde, vilket ska resultera i att inte sätta en förutfattad stämpel på människan.    
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6.3 Etiskdiskussion 

Artiklarna är noga utvalda inom ämnet och med respekt refererat till författarna i 

examensarbetet. Beaktandet av forskningsetiken enligt Erikson (2017) var att referera enligt 

APA samt att texten speglar grundtexten. I valet av artiklarna övervägdes noga både etisk och 

saklig granskning. De flesta av författarnas artiklar som valdes till resultatet granskades 

etiskt genom frågan ” Förs det ett etiskt resonemang?” som ställdes i 

kvalitetsgranskningsmallen (bilaga B). För att kunna tillförsäkra kvalitén på författarnas 

examensarbete samt öka pålitligheten i resultatet gjordes ett urval. Urvalet i sökningarna 

bestod av begränsningarna att artiklarna inte fick vara äldre än 10 år. Författarna till detta 

arbete har när det gäller etiska överväganden försökt tolka forskarens inställning och svar så 

rättvist som möjligt vilket Socialstyrelsen (2013) betonar och anser viktigt.  Författarnas 

artiklar söktes med endast peer reviewed som enligt Codex (2019) betyder att artiklarna var 

kontrollerade av andra forskare och därefter offentliggjordes som forskning. Enligt 

Vetenskapsrådet (2017) skall forskning bedrivas med en önskan av att förbättringar inom 

forskningsområdet möjliggörs samt bedriva forskningen framåt. Codex (2018) belyser att 

plagiat inte är tillåtet, det är förbjudet att göra kopior eller fuska. Enligt Sandman och 

Kjellström (2017) ska författarna göra det som är gott för andra individer.  En svaghet var 

den begränsade förförståelsen och avgränsningarna av engelska språket som kan medföra att 

det finns risk för missuppfattningar och feltolkningar. Därför användes ett engelskt lexikon 

som stöd för att skapa en opartisk helhetsbild och för att undvika omedvetna feltolkningar av 

texten i artiklarna. Med detta examensarbete vill författarna visa på nödvändigheten av ökad 

kunskap om sjuksköterskornas och anhörigas kommunikation i den palliativa omvårdnaden 

samt betona vikten av ytterligare forskning i ämnet. Författarna till detta arbete har som 

intension att göra gott, att framställa resultatet rättvist samt en önskan att kunskapen som 

framkommer i arbetet kommer till nytta i praktiken.   

7 SLUTSATS 

Avsikten med examensarbetet var att beskriva sjuksköterskornas erfarenheter av 

kommunikation med anhöriga i den palliativa omvårdnaden. Omvårdnaden stärktes när 

sjuksköterskorna använde sig av hela vårdteamet samt kommunicerade med de anhöriga. 

Därigenom kunde olika behov av inflytande tillgodoses vid upprätthållandet av 

omvårdnadsplaneringen. För att bygga förtroendefulla relationer bör den palliativa 

omvårdnaden försiktigt introduceras och utforskas belyste anhöriga och patienterna. 

Sjuksköterskornas erfarenheter visade att anhöriga bör behandlades med en grundläggande 

respekt, vänlighet, empati och närhet vilket ingav förtroende trots att sjukhusavdelningen 

kunde upplevas som en ogästvänlig miljö. Betydelsen av sjuksköterskornas förmåga till 

muntlig kommunikation, kroppsspråk samt att kunna läsa av rummet och de subtila icke-

verbala tecknen framhölls som viktiga. När kommunikationen var öppen, tydlig, lättbegriplig 

och formades av lyhördhet underlättades det evidensbaserade omvårdnadsarbetet med 

anhöriga och patienterna.  Livets slut bör kännetecknas av värdighet och välbefinnande 

därför bör omvårdnaden bestå av förebyggande åtgärder. Hjälpmedel som exempelvis 

bärbara datorer, mobiltelefoner, checklistor och konversationsguider underlättade 

beslutsfattande och förenklade möjligheten till en öppen och detaljrik diskussion. 
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Sjuksköterskornas förhållningssätt till de anhöriga påverkade erfarenheten av den palliativa 

omvårdnaden. Anhöriga ansåg det värdefullt att sjuksköterskorna upplevdes milda visade 

öppenhet, diskuterade och var stödjande i samtalen som skulle föras i en lugn miljö. Detta 

gjorde att sjuksköterskorna skapade en känsla av tillit, att bli respekterade och uppskattade i 

sin yrkesroll. Sjuksköterskornas främsta uppgift i den palliativa omvårdnaden är att lindra 

patienternas lidande i livets slut men upplevelsen av omvårdnaden påverkas även av 

kommunikationen och relationen med de anhöriga. 

8 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Författarna till detta examensarbete identifierade att det fanns mer kvalitativa artiklar än 

kvantitativa artiklar. Det visades sig genom att författarna fick mer sökträffar på kvalitativa 

artiklar. Tidigare forskning visar att det finns behov av mer kvantitativa vetenskapliga studier 

gällande sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation med anhöriga i den palliativa 

omvårdnaden i livets slutskede. Till detta examensarbete rekommenderas en vidare 

forskning angående förståelsen samt riktlinjer mellan sjuksköterskorna och anhöriga för att 

skapa en tryggare kommunikation i omvårdnaden.   
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BILAGA B: KVALITETSGRANSKNINGSMALLEN  

Kvalitetsgranskningsmallen är för både kvalitativ och kvantitativartiklar (Friberg, 2017).  

Låg poäng 1–5, medelpoäng 6–9 och hög poäng 10–12. 

 

 

Frågor Artiklar 

  1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Finns det en klar 

framställning av 

problemformuleringen? 

JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA 

2 Syftet beskrivet? JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA 

3 Finns det en klar beskriven 

metod? 

JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA 

4 Finns det en tydlig 

beskrivning av deltagare? 

JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA 

5 Svarar resultatet på 

syftet? 

JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA 

6 Framförs resultatet på ett 

klart sätt? 

JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA 

7 Förs det en diskussion 

kring metoden? 

NEJ NEJ JA NEJ JA JA JA JA JA NEJ JA 

8 Förs det en diskussion 

kring resultatet? 

JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA 



 

 

9 Förs det ett etiskt 

resonemang? 

JA JA NEJ JA NEJ NEJ NEJ JA JA JA JA 

10 Är datan analyserat? NEJ JA JA NEJ JA JA JA JA JA JA JA 

11 Hänger teoretiska 

utgångspunkter samt 

metoden ihop? 

JA JA JA JA JA JA NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

12 Redogörs teoretiska 

utgångspunkter?  

JA JA JA JA JA JA NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

  

Total poäng: 

10 

 

11 

 

11 

 

10 

 

11 

 

11 

 

9 

 

10 

 

10 

 

9    

 

 10 

 

 



 

 

BILAGA C: ARTIKELMATRIS 

Låg poäng 1–5, medelpoäng 6–9 och hög poäng 10–12. 

Nr Årtal, tidskrift och 

författare 

Titel Syfte Metod och analys Resultat Kvalité 

poäng 

1 År: 2018 

Tidskrift: Texto & 

Contexto 

Enfermagem 

Författare: 

Almeida Queiroz, T., 

Muniz Ribeiro, A. C., 

Cavalcante Guedes, 

M. V., Reis 

Coutinho, D. T., de 

Galiza, F. T., & de 

Freitas, M. C. 

Land: Brasilien 

Palliative Care to 

the Elderly in 

Intensive Care: The 

Perspective of the 

Nursing Team. 

Är att finna betydelsen 

av palliativ omvårdnad 

för äldre och identifiera 

hur anhöriga 

kommunicerar med äldre 

på intensivavdelningen. 

Metod: Kvalitativ 

beskrivande studie  

Analys: tematisk 

innehållsanalys 

Deltagare: 58 

sjuksköterskor   

Datainsamling: 

semistrukturerad och 

inspelad intervju. 

Kommunikationen 

ansågs som den 

viktigaste delen för 

palliativ omvårdnad, 

där anhöriga fungerar 

framförallt som en länk 

mellan 

sjuksköterskorna och 

patienter.  

10 poäng, 

hög 

kvalitet 

2 År: 2017 

Tidskrift: Journal 

of Clinical Nursing  

Författare: 

Bloomer, M. J., 

Endacott, R., Ranse, 

Navigating 

communication 

with families 

during withdrawal 

of life-sustaining 

treatment in 

intensive care: a 

Att undersöka hur 

sjuksköterskor 

kommunicerar med 

anhöriga när den 

palliativa behandlingen i 

akutvården avbryts.  

Metod: kvalitativt 

beskrivande studie 

Analys: Induktiv 

innehållsanalys 

Deltagare: 21 

Resultatet visade 

viktiga kunskaper 

relaterade till hur 

sjuksköterskor styrde 

anhörigas 

kommunikation. 

 11 

poäng, 

hög 

kvalitet 



 

 

K., & Coombs, M. A. 

Land: Australien 

och  Nya Zeland 

qualitative 

descriptive study in 

Australia and New 

Zealand. 

sjuksköterskor 

Datainsamling: 

Intervjuer 

3 År: 2016 

Tidskrift:  Nursing 

in Critical Care 

Författare: 

Dillworth, J., 

Dickson, V. V., 

Mueller, A., Shuluk, 

J., Yoon, H. W., & 

Capezuti, E. 

Land: USA 

Nurses' 

perspectives: 

hospitalized older 

patients and end-

of-life decision-

making. 

Är att undersöka 

uppfattningar hos 

sjuksköterskor i akut 

sjukvård när det gäller 

beslut i livets slutskede.    

Metod: Kvalitativ 

och kvantitativ studie 

Analys: En 

sekundäranalys 

Deltagare: 393 

sjuksköterskor   

Datainsamling: 

enkäter 

Sjuksköterskorna 

upplevde brister i 

kommunikationen med 

anhöriga i den 

palliativa omvårdnaden 

i livets slutskede. 

11 poäng, 

hög 

kvalitet 

4 År: 2018 

Tidskrift: BioMed 

Central Ltd 

Författare: 

Ecarnot F, Meunier-

Beillard N, Seronde 

MF, Chopard R, 

Schiele F, Quenot 

JP, Meneveau N. 

End-of-life 

situations in 

cardiology: a 

qualitative study of 

physicians' and 

nurses' experience 

in a large 

university hospital. 

Att beskriva 

uppfattningar och 

attityder hos 

sjuksköterskorna på 

hjärtavdelningen i 

denpalliativa 

omvårdnaden.  

Metod: kvalitativ 

studie 

Analys: tematisk 

analys 

Deltagare: 37 

sjuksköterskor och 

läkare. 

Datainsamling: 

Kvalitativa intervjuer 

Sjuksköterskorna 

uttryckte att 

kommunikationen med 

anhöriga var 

betydelsefull i den 

palliativa omvårdnaden 

men begränsades av 

läkarnas diskurser.   

  

10 poäng, 

hög 

kvalitet 



 

 

Land: Frankrike med öppna frågor 

5  År: 2017 

Tidskrift:  Patient 

Education & 

Counseling 

Författare: 

François, K., Lobb, 

E., Barclay, S., & 

Forbat, L. 

Land: 

Storbritannien och 

Australien   

The nature of 

conflict in 

palliative care: A 

qualitative 

exploration of the 

experiences of staff 

and family 

members. 

Är att förstå 

sjuksköterskornas och 

anhörigas perspektiv på 

konflikter och oenigheter 

som uppstår under den 

palliativa vården. 

 

Metod: Kvalitativ 

studie 

Analys: tematisk 

analys 

Deltagare: 32 

sjuksköterskor och 

anhöriga 

Datainsamling: 

intervjuer 

Kommunikationen 

citerades ofta som en 

orsak till konflikt. 

Sjuksköterskorna 

ansåg att empati och 

möten med anhöriga 

kunde förhindra 

eventuella konflikter. 

11 poäng, 

hög 

kvalitet 

6  År: 2015 

Tidskrift: Health 

Communication 

Författare: 

Gilstrap, C. M., & 

White, Z. M. 

Land: USA 

Interactional 

Communication 

Challenges in End-

of-Life Care: 

Dialectical 

Tensions and 

Management 

Strategies 

Experienced by 

Home Hospice 

Nurses. 

Syftet var att undersöka 

de spänningar i 

kommunikationen som 

sjuksköterskor upplever i 

samverkan med 

anhöriga. 

Metod: kvalitativ 

studie 

Analys: Komparativ 

metod 

Deltagare: 24 

sjuksköterskor  

Datainsamling: 

semi strukturerade 

intervjuer 

Sjuksköterskorna 

använde olika 

strategier för att 

fastställa anhörigas 

acceptans genom att 

använda sig av 

kommunikationen.  

 

11 poäng, 

hög 

kvalitet 

7 År: 2019 How to Talk About 

Attitudes Toward 

Syftet var att få insikt om 

specifika krav och villkor 

Metod: En kvalitativ Sjuksköterskorna 

kände sig skyldiga att 

9 poäng, 

medel 



 

 

Tidskrift: 

American Journal of 

Hospice & Palliative 

Medicine 

Författare: Groebe, 

B., Rietz, C., Voltz, 

R., & Strupp, J. 

Land: Tyskland 

the End of Life: A 

Qualitative Study. 

på kommunikation om 

livets slutskede.  

studie 

Analys: 

innehållsanalytisk 

strategi 

Deltagare: 18 

sjuksköterskor 

Datainsamling: 

semistrukturerad 

intervju 

 

inleda samtal med 

bland annat anhöriga, 

men vissa rapporterade 

om osäkerhet. Att 

införa konversationer i 

befintliga 

vårdstrukturer och att 

starta samtal var till 

hjälp. 

kvalitet 

8 År: 2016 

Tidskrift: Journal 

of Hospice & 

Palliative Nursing 

Författare: 

Noome, M., van 

Leeuwen, E., 

Dijkstra, B. M., & 

Vloet, L. C. M 

Land: Holland 

The Perspectives of 

Intensive Care Unit 

Nurses About the 

Current and Ideal 

Nursing End-of-

Life Care. 

Syftet var att bestämma 

hur vården i livets slut 

skedde (EOLC) skulle 

kunna förbättras, genom 

att känna till 

skillnaderna i den 

nuvarande EOLC enligt 

intensivvårds (ICU) 

sjuksköterskor och hur 

ICU-sjuksköterskor vill 

ge EOLC. 

Metod: En kvalitativ 

studie 

Analys: 

semistrukturerade 

intervjuer 

Deltagare:20 

sjuksköterskor 

Datainsamling: 

Intervjuerna 

Kommunikationen 

mellan sjuksköterskor 

och anhöriga i patient 

omvårdnaden visade 

goda resultat trots 

några hinder. 

 

10 poäng, 

hög 

kvalitet 

9 År: 2019 

Tidskrift: 

Competence and 

Compassion: Key 

Elements of 

Syftet var att förstå, 

belysa och karakterisera 

nyckelelementen i 

Metod: kvalitativ 

studie 

Olika teman som 

teknisk kompetens, 

symptoms lindrande, 

10 poäng, 

hög 



 

 

American Journal of 

Hospice & Palliative 

Medicine  

Författare: Ortega-

Galán, Á. M., Ruiz-

Fernández, M. D., 

Carmona-Rega, M. 

I., Cabrera-Troya, J., 

Ortíz-Amo, R., & 

Ibáñez-Masero, O. 

Land: Spanien 

Professional Care 

at the End of Life 

From Caregiver’s 

Perspective. 

sjuksköterskornas 

beteende gentemot 

anhöriga och patienter i 

den palliativa vården. 

 

Analys: 

hermeneutisk 

fenomenologi 

Deltagare: 81 

sjuksköterskor 

Datainsamling: 

diskussionsgrupper 

och intervjuer 

medkänsla och 

attityder kan påverka 

kommunikationer 

mellan sjuksköterskor 

och anhöriga. 

 

kvalitet 

10 

 

 År: 2019 

Tidskrift: Intensive 

& Critical Care 

Nursing 

Författare: Stokes, 

H., Vanderspank-

Wright, B., 

Fothergill 

Bourbonnais, F., & 

Wright, D. K. 

Land: Kanada 

Meaningful 

experiences and 

end-of-life care in 

the intensive care 

unit: A qualitative 

study. 

Syftet var att 

tillhandahålla en 

undersökning av hur 

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

meningsfull omvårdnad i 

livets slut skedde till 

patienter och anhöriga 

på intensivavdelningen.  

Metod: Kvalitativ 

studie 

Analys: 

Fenomenologisk 

Deltagare: 6 

sjuksköterskor  

Datainsamling: 

intervjuer 

  

För att kunna skapa en 

värdig död så måste 

man hålla en bra 

kommunikation med 

anhöriga samt kunna 

styra utmaningarna.  

9 poäng, 

medel 

kvalitet 

11 År: 2017 ‘Powerlessness’ or 

‘doing the right 

Att beskriva hur 

sjuksköterskorna 

Metod: Kvalitativ 

studie med en 

Att förespråka, ta hand 

om, kommunicera och 

10 poäng, 

hög 



 

 

 

 

Tidskrift: Palliative 

Medicine 

Författare: Young, 

A., Froggatt, K., & 

Brearley, S. G. 

Land: 

Storbritannien  

thing’ – Moral 

distress among 

nursing home staff 

caring for residents 

at the end of life: 

An interpretive 

descriptive study. 

upplever moraliskt 

besvär när de tar hand 

om patienter under och i 

livets slut skede. 

tolkande beskrivande 

design 

Analys: tematisk 

analysmetod 

Deltagare: 16 

sjuksköterskor och 

undersköterskor  

Datainsamling: 

semistrukturerade 

intervjuer 

förhålla sig med 

patienterna befanns 

påverka 

kommunikationen med 

anhöriga och 

sjuksköterskor. 

kvalitet 
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