
            

 

 
 
 

Kommunikation vid palliativ vård  

- en litteraturstudie 
 
 
 
 
 
Författare: Madelene Karlsson och Emma Palm  
 
 
Handledare: Monne Wihlborg  
 
 
 
Kandidatuppsats  
 
 
 
Våren 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lunds universitet 
Medicinska fakulteten 
Nämnden för omvårdnadsutbildning 
Box 157, 221 00 LUND 
  



1 

 
 

Kommunikation vid palliativ vård  

- en litteraturstudie 
 
 
 
 
 
 
 
Författare: Madelene Karlsson och Emma Palm 
 
Handledare: Monne Wihlborg 
 
 
Kandidatuppsats  
 
Våren 2016 
 
Abstrakt 
Bakgrund: Kommunikation är en av hörnstenarna inom palliativ vårdfilosofi. Imogen Kings 
måluppfyllnadsteori lyfter kommunikation som en avgörande faktor för god omvårdnad. 
Syfte: Belysa sjuksköterskors erfarenhet av kommunikation med vuxna patienter inom palliativ vård 
Metod: Litteraturstudie 
Resultat: Utbildning och erfarenhet avgjorde hur bekväma sjuksköterskor var med att kommunicerade 
med patienter inom palliativ vård. Existentiella frågor är en stor men svår del av kommunikationen menar 
sjuksköterskorna. Närstående och vårdmiljön har inverkan på kommunikationen. 
Slutsats: Sjuksköterskor behöver mer utbildning som skapar ökad kunskap om och förmåga till att 
kommunicera med patienter inom palliativ vård. Förmåga att kommunicera kring existentiella frågor bör 
vara en väsentlig del av utbildningen. 
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Introduktion 
 

Problemområde 

Socialstyrelsens (2013) Nationella Riktlinjer för palliativ vård framhåller att i Sverige är ca 80% 

av de 90 000 människor som avlider årligen i behov av palliativ vård. Efter Ädelreformens 

genomförande 1992 avlider över hälften av människorna som är 65 år och äldre utanför sjukhus. 

Ökat behov av palliativ vård har medfört ökat behov av forskning kring densamma. Enligt 

Socialstyrelsen är vård i livets slutskede förknippat med mycket lidande, men med hjälp av god 

palliativ vård kan livets slutskede vara en viktig och värdefull tid för patienter och deras 

anhöriga. Vård i livets slutskede är fokuserad på att minska lidande för patienter och deras 

anhöriga. Vården ser mycket olika ut från person till person och kräver gedigen kunskap i så väl 

avancerad hemsjukvård som vård på sjukhusavdelningar (ibid).  

 

En studie av Oliver och O’Connor (2015) fann att sjuksköterskor framhöll kommunikation som 

central till exempel vid döende. God kommunikation med patienter är avgörande för om ett 

döende kan anses som gott eller inte. Forskarna framhöll att god kommunikation var tydlig, 

öppen och ärlig (ibid.). Även Lewis (2013) framhöll i sin studie vikten av god kommunikation. 

Genom en god kommunikation, som enligt studien kännetecknas av att vara rak och ärlig, till 

patienter och deras anhöriga kan sjuksköterskor hjälpa patienter och anhöriga att acceptera sin 

situation och hitta en känsla av värdighet i livets slutskede. Om god kommunikation inte återfinns 

inom palliativ vård leder det till lidande för patienter och en sämre vårdkvalitet (ibid). Da Silva 

och Da Silva Lima (2014) fann att sjuksköterskor var mycket positiva till anhörigas deltagande 

vid palliativ vård. I likhet med Lewis (2013) framhåller Da Silva och Da Silva Lima (2014) att 

fungerande kommunikation sker inte bara mellan sjuksköterskor och patienter utan även mellan 

sjuksköterskor och anhöriga, då anhöriga är en viktig del i en fungerande palliativ vård. Även om 

uppbyggandet av en god kommunikation med anhöriga och förmedling av kunskap kan vara 

tidskrävande framhåller studien att det är en prioritet. Just sådan kommunikation och 

förmedlande av kunskap är avgörande för att skapa en god palliativ vård. Om kommunikationen 

uteblir kan vården ej ses som god. Enligt studien har en god palliativ vård med patientens 

värdighet i fokus (ibid.). Även om forskning kring vikten om god kommunikation finns 

tillgänglig fann Fallowfield, Jenkins och Beveridge (2002) i sin intervjustudie t. ex. att 

vårdpersonal tenderar att undanhålla information. Med rådande forskning i beaktning anses 



4 

föreliggande studie relevant för att belysa betydelsen av sjuksköterskors erfarenheter av 

kommunikation vid palliativ vård.  

 

Bakgrund 

Humanistisk syn 

Birkler (2007) menar att en humanistisk syn innebär att alla människors liv är likvärdiga. Hälso-

och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) (Svensk Författningssamling, 1982) framhåller att i Sverige 

ska vård utföras med respekt för alla människors lika värde. Lagen har som målsättning att skapa 

vård på lika villkor för hela befolkningen (ibid.) Enligt Sandman och Kjellströms (2014) innebär 

humanistiska syn att människor ses som individer med höga och lika värden. Med höga och lika 

värden menar författarna att människor i egenskap av autonoma varelser med värdighet ska 

respekteras och att respekten ej kan nedgraderas av aspekter som ålder, kön och kulturell 

tillhörighet (ibid.).  

 

Svensk Sjuksköterskeförening (2010) framhåller i värdegrunden som arbetats fram för 

sjuksköterskor inom Sverige att omvårdnadsvetenskap utförs med en humanistisk syn på 

människan. Fokus ligger på människan som en fri individ som både har ansvar för och förmågan 

att fatta egna beslut. Människor är unika individer med unika behov och önskemål och förmågor 

(ibid.). Wu och Volker (2011) har i en översiktsartikel studerat hur humanistisk omvårdnad 

fungerar inom palliativ vård och hospisverksamhet. I resultatet av studien framgår, i likhet med 

Svensk Sjuksköterskeförenings (2010) värdegrund, att människor är unika och således har unika 

önskemål och behov. Wu och Volker (2011) beskriver i sin studie humanistisk omvårdnad som 

interaktioner mellan sjuksköterskor och patienter med målet att förbättra patientens hälsa i 

situationen patienten befinner sig i (ibid.).  

 

Kings teori och kommunikation 

Föreliggande studie utgår från Kings teori om måluppfyllelse, då Kings teori har ett fokus på 

interaktioner bestående av kommunikation vilket svarar mot föreliggande studies syfte. 

Basavathappa (2007) beskriver i sin bok om omvårdnadsteorier att King utvecklade 

måluppfyllelseteorin med hjälp av sin begreppsram. Enligt King kan omvårdnad delas upp I tre 

samverkande system: (i) personliga systemet (kretsar kring individen), (ii) interpersonliga 

systemet (små och stora grupper) och (iii) sociala systemet (organisationer, till exempel 

sjukvården). King definierar personliga systemet som varje individs syn på sig själv och sin 

situation. Interpersonliga systemet definierar King som kommunikationen och transaktionerna 
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människor emellan. Hur den kultur och de värden som finns inom en organisation, som 

sjukvården, påverkar situationen definieras av King som det sociala systemet (ibid.). Kings 

(1992) artikel framhöll att King använde koncept från personliga systemet (i) och interpersonliga 

systemet (ii) då hon bildade målluppfyllelseteorin (ibid.). Kings (1992) fokus på patienters 

autonoma förmåga att fatta beslut och bidra till skapandet av mål för sin vård är förenlig med en 

humanistisk syn (ibid.; Svensk Sjuksköterskeförening, 2010). 

 

King (1992) beskriver i en översikt av hennes måluppfyllelseteori att grundantagandet i teorin är 

att sjuksköterskor och patienter genom sina interaktioner skapar måluppfyllelse. Genom att 

gemensamt sätta upp mål för omvårdnaden och arbeta fram strategier för att uppfylla målen 

(ibid.). Basavathappa (2007) beskriver vidare att grundantagandet i måluppfyllelseteorin är att 

sjuksköterskor och patienter gemensamt kommunicerar information som används för att sätta upp 

gemensamma mål. Sedan arbetar sjuksköterskan och patienten tillsammans för att uppfylla målen 

(ibid). Kommunikation sjuksköterskor och patienter emellan, som enligt King (1992) utgör ett 

interpersonligt system (ii), medför utbyte och tolkning av information. Utbytet kallade King 

transaktioner där båda parter kunde förmedla sina värderingar och önskemål (ibid.). Alligood 

(2014) beskriver att King menar att nyckeln till lyckade interpersonliga (ii) interaktioner och i 

förlängningen transaktioner som leder till god måluppfyllelse är kommunikation. 

Kommunikation kan delas i verbal kommunikation, som består av det som förmedlas via vårt 

språk, och icke-verbal kommunikation, här innefattas gester, kroppshållning och mimik. För att 

en interaktion ska anses vara meningsfull, det vill säga förbättrar vårdens kvalitet och leder till 

positiva resultat, krävs lyhördhet hos bägge parter. Sjuksköterskor tar patienters önskemål i 

beaktning och respekterar deras autonomi samtidigt som patienter tar del av sjuksköterskor och 

annan vårdpersonals expertis (ibid.). King (1992) framhöll i sin studie att transaktionerna alltid 

färgas av parternas roller och yttre stressfaktorer som till exempel organisationskulturen (ibid.). 

Baxter och Montgomery (1996) beskriver de spänningar som uppstår på grund av 

samtalsparternas motsägande utgångspunkter för dialektiska spänningar (ibid.).  

 

Carter och Dufour (1994) diskuterar i sin översiktsartikel kritik riktad emot Kings 

måluppfyllelseteori. Kings måluppfyllelseteori har kritiserats för dess fokus på kommunikation 

leder till för höga krav på patientens kommunikationsförmåga. Kritiken som lyfts fram syftar till 

att Kings syn på kommunikation ställer höga krav på patientens förmåga att uttrycka sig och 

kunna aktivt delta i relation till sin egen sjukdomssituation. Kritiker menar att Kings teori utgår 

från patienter inom västerländsk kultur som har god kommunikationsförmåga. Carter och Dufour 
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(1994) fann att kritiken saknade belägg. Sjuksköterskor kan använda sig av Kings teori med 

faktorer som patientens mentala kapacitet och kulturella tillhörighet i beaktning. Val av ett 

anpassat språkbruk vid möte med patienter från en främmande kultur är ett exempel på en sådan 

beaktning (ibid.). 

 

Palliativ vård 

Enligt Socialstyrelsen (2013) definieras palliativ vård som "hälso- och sjukvård i syfte att lindra 

lidande och främja livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada. 

Palliativ vård innebär också̊ ett beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov 

samt ett organiserat stöd till närstående" (ibid., s.16). World Health Organisations (WHO) (2015) 

definition av palliativ vård är vård som förbättrar livskvalitén för patienter och med livshotande 

sjukdomar och deras närstående genom att behandla fysiska psykosociala och spirituella problem. 

World Health Organisation har fastställt att kompetent palliativ vård är en mänsklig rättighet 

(ibid.). Enligt Socialstyrelsen (2013) bedrivs palliativ vård i Sverige i enlighet med den palliativa 

vårdfilosofi och dess fyra hörnstenar; symptomlindring, samarbete, kommunikation och relation 

samt stöd till dem närstående. Symptom lindring syftar till att behandla smärta och andra svåra 

symptom, symptomen kan vara av fysisk, psykisk, social och existentiell art. Symptomlindringen 

ska göras med respekt för patientens integritet och autonomi. Hörnstenen samarbetet syftar till att 

palliativ vård bedrivs av mångprofessionella team och ett gott samarbete dem emellan är ett 

villkor för kontinuerlig och fungerande palliativ vård. Kommunikation och relation syftar till att 

god kommunikation och relation inom arbetslaget och mellan vårdpersonalen och patienter och 

deras anhöriga. Hörnstenen stöd till anhöriga innefattar möjliggörande för anhöriga att delta i den 

palliativa vården men även mötesgående av anhörigas behov under sjukdomstiden och efter 

patientens dödsfall (ibid.). Kelley och Morrison (2015) författade en översiktsartikel kring 

rådande forskning om palliativ vård. I studiens resultat beskrivs palliativ vård som en 

interdisciplinär vårddisciplin. Resultatet av studien visar att palliativ vårds fokus ligger i att 

förbättra livskvalitén, genom att i största mån lindra lidande av fysisk, psykisk, social och andlig 

karaktär, för patienter och deras anhöriga. Patienterna inom palliativ vård är av alla åldrar och har 

drabbats av olika åkommor. Palliativ vård blivit en större del av vården vilket har lett till mer 

forskning och nya rön för bästa möjliga evidensbaserade vård (ibid.). 

 

Oliver och O’Connor (2015) genomförde en intervjustudie där sjuksköterskor fick berätta utifrån 

sina egna erfarenheter vilka komponenter som behövdes för att de skulle se en patients död som 

god. I studiens resultat lyftes de fyra hörnstenar som utgör den palliativa vårdfilosofi och som 
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beskrivs ovan som delar av en god död för patienter. God död innebar enligt studien en död där 

patientens värdighet och rätt till självbestämmande respekterades samtidigt som sjuksköterskan 

har gott om tid för patienten. Resultatet i studien påvisade att tydlig kommunikation med 

patienter och deras anhöriga var en del av möjliggörandet av god död (ibid.). Även Kelley och 

Morrisons (2015) artikel lyfte fram behovet av samarbete med patienten kring önskemål om 

vården. Palliativ vård ställer stora krav på att möta behov från patienter och anhöriga inom 

varierande områden. Kraven kan delas in i smärta och andra symptom, psykologiskt lidande och 

andligt lidande. Behoven varierar stort från patient till patient och kan enligt studiens fynd bara 

mötas då mål för den aktuella palliativa vården sätts upp i samarbete med patienten (ibid). Med 

patienten i föreliggande studie avses vuxna patienter som befinner sig inom palliativ vård. 

 

I sitt Nationella kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede framhåller Socialstyrelsen 

(2013) att palliativ vård ska i likhet med all annan sjukvård ges i samråd med patienter. Patienter 

har rätt att tilldelas information om sin behandling och information om eventuella andra 

behandlingsmöjligheter, i enlighet med Patientlagen (2014:821, kap 3 §1 & 2). Om det inte är 

möjligt att tilldela patienter information på grund av patientens tillstånd ska information i stället 

ges till anhöriga enligt Patientlagen (2014:821, kap 3 §4) (Riksdagsförvaltningen, 2014). 

Nyatanga (2013) studerade fenomenet personcentrarad vård inom hemsjukvården i synnerhet vid 

palliativ vård hans resultat indikerade att information gällande patientens hälsotillstånd och 

valmöjligheter når patienter och anhöriga är en grundläggande förutsättning för att få ett 

fungerande samarbete mellan hälso- och sjukvårdspersonalen och patienten och deras anhöriga 

(ibid.). Etablerandet av ett fungerande samarbete ingår i sjuksköterskor och annan vårdpersonals 

arbetsuppgifter. Således är sjuksköterskors kunskap, empatiska förmåga och förmåga att skapa 

hållbar kommunikation en del av den professionella rollen (Nyatanga, 2013; Socialstyrelsen, 

2013). 

 

 

Kommunikation och palliativ vård  

Kelley och Morrisons (2015) studie fann att kommunikation är av yttersta vikt vid palliativ vård. 

Ett brett spann av människor i skilda åldrar och med olika livserfarenheter vårdas idag palliativt. 

Människor inom palliativ vård är unika individer med unika behov och sjuksköterskors enda 

möjlighet att erbjuda vård som möter patienternas unika behov och önskemål är genom en 

fungerande kommunikation. På så sätt värnar sjuksköterskor om patientens autonomi och 
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värdighet (ibid.). Respekten för autonomi är något som lyfts även i den palliativa vårdfilosofi och 

Kings interpersonliga system (ii) (King, 1992; Socialstyrelsen, 2013). 

 

Fallowfield et al. (2002) fann i en intervjustudie en tendens att vilja skona patienter inom palliativ 

vård från sanningen om deras tillstånd finns hos stora delar av vårdpersonalen. Studien visade en 

tendens att undanhålla information som personalen trodde skulle leda till ökad depression hos 

patienter. Studien framhöll impulsen som direkt skadlig i det långa loppet. Patienterna är 

medvetna om förändringar i sitt hälsotillstånd, och ovisshet om vad förändringarna innebär leder 

till otrygghet och oro. Studien visade att en öppen och ärlig kommunikation, det vill säga en 

kommunikation där all information förmedlas på ett tydligt sätt där patienten har utrymme att 

ställa frågor och göra sina önskemål hörda i enlighet med autonomiprincipen, är en förutsättning 

för fungerande vård då den möjliggör patienters rätt att fatta informerade beslut (ibid.). Alligood 

(2014) tar upp att just öppen, ärlig och tydlig kommunikation är en förutsättning för skapandet av 

meningsfulla interaktioner. Något som Kings teori håller som en förutsättning för god 

måluppfyllelseteori. Meningsfulla interaktioner är enligt måluppfyllelseteorin interaktioner som 

för bägge parter närmre ett gemensamt mål (ibid.). 

 

Sjuksköterskors värdegrund (Svensk Sjuksköterskeförening, 2010) poängterar vikten av att 

balansera maktförhållandet i vårdrelationen så att patienter och deras anhöriga blir delaktiga i 

vården, den tillit som är en förutsättning för god vård kräver även den öppen ärlig 

kommunikation. Patienters rätt till autonomi, det vill säga självbestämmande, innefattar 

patientens rätt till information om sin situation (ibid.). Palliativ vårdfilosofi (Socialstyrelsen, 

2013) tar även i sin beskrivning av palliativ vårds fyra hörnstenar upp vikten av god 

kommunikation vid palliativ vård. Att det är sjuksköterskor som bär ansvaret för att etablera god 

kommunikation med patienter tas också upp (ibid.). 

 

 

Autonomi, Integritet och Värdighet 

Patientlagen (2014:821) syftar till att stärka patientens ställning inom vården. I lagen beskrivs 

patienters rätt till delaktighet, integritet och autonomi (Riksdagsförvaltningen, 2014). Även hälso- 

och sjukvårdslagen (1982:763)(Svensk författningssamling, 1982) framhåller att hälso- och 

sjukvård respekterar patienters rätt till självbestämmande och integritet. Enligt Svensk 

Sjuksköterskeförening (2010) har patienters rätt till autonomi fått en ökad betydelse inom hälso- 

och sjukvården då det har en avgörande roll för patienters möjligheter att fatta beslut. Syftet med 
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autonomi är att säkerställa att patienten har personlig frihet och känner möjlighet att göra fria val. 

Respekt för autonomi innefattar alltså respekt för patienters självbestämmande, men också 

respekt för det behov av information patienter har för att kunna fatta beslut. I situationer då 

patienten av någon anledning ej är förmögen att nyttja sin autonomi, vid till exempel 

medvetslöshet eller kognitiv nedsättning, har vårdpersonal ett stort ansvar att i största möjliga 

mån främja patientens autonomi. Enda inskränkning på autonomi är då en människas val 

påverkar andra människors autonomi (ibid). Då Kings (1992) teori innefattar att patienten deltar i 

uppsättningen av mål för hens vård medför det en respekt för patientens autonomi (ibid.). 

 

I Svensk Sjuksköterskeförenings (2010) värdegrund för sjuksköterskor beskrivs integritet, latin 

för hel och okränkbar, som varje människas egenvärde som person. När en människa blir patient 

och är i behov av vård blir hen beroende av professionella vårdare. I ett sådant förhållande är det 

viktigt att arbeta för att bevara patientens autonomi och integritet. Integritet är inte något som kan 

överlåtas, det kan endast respekteras eller kränkas. När en vårdare respekterar en patients 

integritet innebär det att vårdaren tar hänsyn till patientens livshistoria, livssammanhang och 

kulturella värdenormer (ibid.). Carter och Defour (1994) framhöll att vårdpersonal kan använda 

sig av Kings teorier oavsett patientens kulturella tillhörighet då teorins fokus på kommunikation 

gör den anpassningsbar för varje unik patients behov och situation. Eftersom kommunikation 

enligt King uppstår i interaktioner och interaktioner färgas av varje unik individs uppfattning av 

situationen så kommer kommunikationen att uppstå utefter vad parterna har med sig i sin 

bakgrund (ibid.). 

 

Svensk Sjuksköterskeförening (2010) beskriver vidare att vårdare ska ha respekt för patientens 

värdighet, varje människa har rätt att forma sitt liv och bli bekräftad som en unik person. Att 

bemöta en person med värdighet innebär ett bemötande med full respekt för hens absoluta värde 

och hens sätt att skapa ett meningsfullt liv på sina egna villkor, så länge det inte kränker andra. 

Att respektera patientens värdighet är betydelsefullt i möten och samtal mellan vårdare och 

patient då samtalen inte endast handlar om utbyte av information utan också att visa omtanke för 

den andra. Genom att ta hänsyn till en persons integritet och autonomi respekteras personens 

värdighet (ibid.). 

 

I Svensk Sjuksköterskeförenings (2014) överersättning av ICN:s etiska kod för sjuksköterskor 

ingår respekt för människors självbestämmanderätt, liv, värdighet och rätt att bli bemött med 

respekt i sjuksköterskans ansvarsområde (ibid.). 
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Föreliggande studie syftar till att sammanställa forskning kring centrala aspekter av 

kommunikation vid palliativ vård. Enligt Socialstyrelsen (2013) är kommunikation med patienter 

inom palliativ vård en prioritet 1 åtgärd. Prioritet 1 är Socialstyrelsens högsta prioritet (ibid.) 

Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2014) är kontinuerligt intagande av rådande forskning 

sjuksköterskors ansvar (ibid.) Föreliggande studie ämnar vara en sammanställning av rådande 

forskning kring kommunikation med patienter inom palliativ vård. 

 

Syfte 

Syftet är att belysa sjuksköterskors erfarenhet av kommunikation med patienter vid palliativ 

omvårdnad. 

 

 

Metod  
Studien utförs som en kvalitativ litteraturstudie. En litteraturstudie är en kritisk granskning av 

redan existerande forskning. Relevant litteratur identifieras för att sammanställa befintlig 

forskning inom ämnet, betydelsen av kommunikation vid palliativ vård, och relatera till en 

vårdkontext där sjuksköterskan, patienten och anhöriga är delaktiga (Polit & Beck, 2006). 

 

Litteraturstudien är av slaget litteraturöversikt, och explorativ och induktiv till sin ansats. Med 

induktiv ansats innebär att en objektiv analys av texter som kan vara baserade på människors 

berättelser om sina upplevelser (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Jakobsson (2012) 

beskriver att explorativ ansats innebär en utforskande eller undersökande ansats där forskare 

förutsättningslöst undersöker data för att finna kunskap inom ett valt ämne (ibid.). Föreliggande 

studie har som syfte att belysa sjuksköterskors erfarenheter av palliativ omvårdnad, och 

kommunikationens betydelse i sammanhanget. Eftersom en hel del forskning redan finns 

tillgänglig gällande studiens syfte är det fördelaktigt att göra en litteraturöversikt.  

 

Analysen i föreliggande studie följer Lundman och Hällgren Graneheims (2012) kriterier för en 

kvalitativ innehållsanalys. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) beskriver att kvalitativ 

innehållsanalys används för att granska och tolka texter. Vid kvalitativ innehållsanalys ligger 

fokus på att beskriva variationer genom att identifiera skillnader och likheter i textinnehåll. Sedan 

bildas kategorier och teman på olika tolkningsnivåer (ibid). Kristenssons (2014) mall för 
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kvalitativ innehållsanalys överensstämmer med Lundman Graneheims kriterier och användes i 

föreliggande studie. Efter underlag sökts upp lästes samtliga artiklar och kärnan i artiklarnas 

resultat identifierades. Likheter och olikheter i artiklarna identifierades och låg till grund för 

bildandet av kategorier till föreliggande studies resultat.   

 

 

Urval  
Föreliggande studie exkluderar studier om patienter och anhöriga som ej fyllt 18 år. Samtliga 

artiklar som publicerats före 2011 exkluderas då studien är intresserad av att granska aktuell 

forskning. Artiklar ej skrivna på svenska eller engelska exkluderas. Merparten av granskade 

artiklar är kvalitativa då studien fokuserar på mänskliga erfarenheter och upplevelser med en 

hermeneutisk grundsyn och kvalitativ undersökningsansats. Polit & Beck (2006) framhåller att 

studier med kvalitativ forskningsansats delar föreliggande studies fokus på mänskliga 

erfarenheter och upplevelser med hermeneutisk grundsyn (ibid.).  

 

För att identifiera artiklar användes databaserna PubMed och Cinahl. Nyckelorden som användes 

är palliativ vård, sjuksköterska, vård och kommunikation. Svenska MESH termer är hämtade från 

Karolinska Institutets webbsida (u.å.). Samtliga söktermer och sökschema presenteras nedan. I 

PubMed användes filtret “Published within 5 years” och i Cinahl användes filtren “Publicerade 

efter 2011-06-01” och “Deltagare All Adults”. 

 

Efter en inledande sökning påträffades 50 relevanta artiklar i PubMed och 72 i Cinahl. Efter den 

inledande sökningen gjordes en första granskning där samtliga artiklars abstract läste för att 

bekräfta att artiklarnas syfte korresponderade med föreliggande studies syfte. Första 

granskningen ledde till att sju artiklar från PubMed inkluderades till en andra granskning och 19 

artiklar från Cinahl inkluderades till en andra granskning. Artiklarna som exkluderades svarade i 

låg grad mot föreliggande studies syfte och överensstämde således inte med vad föreliggande 

studie undersöker. Artiklar som var av typen översiktsartiklar exkluderades också. 

 

Under den andra granskningen lästes artiklarna i sin helhet och granskades utifrån Forsberg och 

Wengström (2013) framtagna granskningsmall, för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativa 

respektive kvantitativa forskningsansatser (ibid.). Granskningsmallen består av fem kategorier för 

studier med kvalitativ forskningsansats. Artiklar som enligt mallen har hög vetenskaplig kvalitet i 

samtliga fem kategorier inkluderades för vidare analys. Granskningsmallen bestod av sex 
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kategorier för studier med kvantitativ forskningsansats. Artiklar som enligt mallen hade hög 

trovärdighet i alla sex kategorier inkluderades för fortsatt analys. Efter andra granskningen 

identifierades en artikel från PubMed och nio artiklar från Cinahl för fortsatt analys. Tre av 

artiklarna hade en kvantitativ forskningsansats, och sju artiklar en kvalitativ forskningsansats. 

 

 

Datainsamling 

Tabell 1: Sökschema PubMed 

Sökterm Antal träffar Efter gransknig 1 Vidare till analys  

Nursing (Mesh) 6 759    

"Palliative care"[Mesh] 4 189    

Nurse 16 828    

Communication (Mesh) 30 209    

Sökterm 2 + 4 + (1 eller 3) 50 7 1  

 

Tabell 2: Sökschema i Cinahl 

Sökterm Antal träffar Efter granskning 1 Vidare till analys 

Communication 9 708   

Palliative care  3 430   

Nurse 27 540   

Nursing 12 701   

Sökterm 1 + 2 + 3 + 4 72 19 9 

 

Data analys 

Enligt Kristenssons (2014) definition är föreliggande studie en litteraturstudie med induktiv 

ansats då den granskar befintlig litteratur utan att på förhand utgår från en hypotes eller påstående 

hur något förhåller sig. Insamlad litteratur är analyserad genom en integrerad analys, vilket 

lämpar sig bäst för beskrivande sammanställningar av befintlig litteratur. En integrerad analys 
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genomfördes i olika steg. Först genomlästes artiklarna för att identifiera allt som framträder i 

respektive studies resultat som svarar mot föreliggande studies syfte (ibid.). Lundman och 

Hällgren Graneheim (2012) beskriver att fokus ligger på att identifiera variationer av innebörder i 

studiernas textinnehåll. Kategorier samlar liknande textinnehåll, frågan Vad handlar texten om? 

besvaras med hjälp av kategorier. Därefter bildas teman som sammanbinder det underliggande 

budskapet i kategorierna. Teman och eventuella underteman svarar på frågan Vad handlar det 

här om?. Vid analysen ska texternas kontext tagits i beaktning eftersom texterna i sig inte kan ses 

som fria från sitt sammanhang (ibid.).  

 

Forskningsetiska avvägningar 
Föreliggande studie är skriven med ett etiskt förhållningssätt, vilket först och främst innebär att 

bedöma så att alla befintliga lagar och konventioner följs i studierna som granskas. Lagar och 

konventioner följs i föreliggande studie och i studierna som utgör basen för analys av 

forskningsämnet. För det andra att resultaten, i föreliggande studie, är redovisat på ett 

sanningsenligt och opartiskt vis. Författare vars forskning ligger till grund för föreliggande studie 

refereras till och ingen plagiering förekommer. I Sverige följs bland annat ICN:s etiska kod. 

ICN:s etiska kod tar bl. a. upp att deltagarna i forskningen ej ska komma till skada (Nordic 

Nurses’ Federation, 2003). Författarna i föreliggande studie har uppmärksammat att etiska 

kommittéer godkänt, eller att etiska resonemang och ställningstagande redovisats i, original 

studierna. Utvalda studier grundar sig även i de bestämmelser som framhålls i 

Helsingforsdeklarationen där regler kring omvårdnadsforskning finns sammanställda. I 

deklarationen framhålls att deltagare ska vara anonyma och att forskningen ska respektera 

autonomiprincipen och icke-skada principen (ibid.). 

 

Resultat 
Fem olika teman framträdde som omfattar i allt nio underteman och svara på syftet om 

kommunikation inom palliativ vård. Teman var Bjuda in och ta emot, Icke-verbal 

kommunikation, Existentiella funderingar, Kunskap och utbildning samt Kommunikation i 

relation till fysisk miljö (Figur 1). 
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Figur 1: Flödesschema över resultatets teman. 

 

 

Bjuda in och ta emot 

Hur sjuksköterskor kan inleda och bibehålla god kommunikation sammanställs nedan, 

tillsammans med viktiga aspekter som öppenhet och ärlighet samt lyssna. 

  

O’Shea (2014) har genomfört en studie med syftet att ta reda på hur sjuksköterskor uppfattar 

pallitiv vård för patienter på sjukhus. I studien deltog 18 sjuksköterskor och semistrukturerande 

intervjuer genomfördes. (ibid.). Strang, Henoch, Danielson, Browall och Melin-Johansson (2014) 

spelade i sin studie in utbildningsseminarium kring kommunikation. Syftet var att undersöka 

sjuksköterskors syn på svårigheter kring kommunikation med döende patienter (ibid.). Strang et 

al. (2014) fann, i likhet med O’Shea (2014), att kommunikation är en process. Enligt Strang et al. 

(2014) använde sig sjuksköterskor av öppna frågor för att inleda kommunikation och förde sedan 

samtalet vidare på patientens villkor genom att vara öppen och ärlig, närvarande och villig att 

anpassa sig efter patienters önskemål, känslig och bekräftande samt inlyssnade. Vikten av att 

tillåta tystnad under samtalets gång framhölls i studien (ibid.). 

 

Vikten av öppen och ärlig kommunikation som togs upp av Strang et al. (2014) togs även upp i 

O’Sheas (2014) studie. Studien fann att sjuksköterskor måste ge patienten information om hens 

tillstånd och prognos på ett ärligt sätt för att kunna skapa en god omvårdnadssituation (ibid.). 

Keall, Clayton och Butow (2014) genomförde en studie där 20 semistrukturerade intervjuer med 
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sjuksköterskor aktiva inom palliativ vård hölls. Målet med studien var att identifiera facillitatorer, 

barriärer och strategier för samtal kring existentiella frågor med patienter inom palliativ vård. 

Studien framhöll att öppen och ärlig kommunikation, där sjuksköterskorna förmedlade all 

information de hade till patienterna, men också var ärlig om det fanns frågor de inte kunde svara 

på, var avgörande för att upprätthålla en fungerande kommunikation med patienter. Patienter 

märker när sjuksköterskor inte är genuina och underhåller fakta från dem. Resultatet av sådant 

beteende är att patienterna drar sig undan från samtal med sjuksköterskor och vårdkvalitén blir 

lidande (ibid.).  

 

Keall et als. (2014) studie kom fram till att aktivt lyssnade och bekräftande av vad patienten 

uttrycker är ett redskap som sjuksköterskor använder sig av för att möjliggöra god 

kommunikation (ibid.). O’Sheas (2014) studie framhöll att genom att lyssna på patienter och 

deras närstående kan sjuksköterskorna nå “the same page” (s.30) som dem och då erbjuda en 

bättre mer personlig vård (ibid.). Seyedfatemi, Borimnejad, Hamooleh och Tahmasebi (2013) 

genomförde en studie med syfte att identifiera Iranska sjuksköterskors uppfattning om palliativ 

vård för patienter med cancersmärta. Femton sjuksköterskor som jobbade på tre olika 

universitetssjukhus som erbjöd palliativ vård för cancerpatienter intervjuades. I studien framkom 

att genom att lyssna och försöka förstå patienter kan sjuksköterskor lindra den smärta patienter 

upplever inom palliativ vård till följd av oro (ibid.). I Strang et als. (2014) artikel framkom att 

sjuksköterskor upplevde det som en ära och givande att få lyssna på patienters tankar, dock 

upplever många, särskilt oerfarna, sjuksköterskor samtal med patienter inom palliativ vård som 

betungande (ibid.). 

 

Icke-verbal kommunikation 

Verbal kommunikation är endast en del av utbytet mellan sjuksköterskor och patienter. Nedan 

sammanställs icke verbala aspekter av kommunikation. 

 

Kozłowska och Dobosznyska (2012) genomförde en studie med syfte att ta reda på vilka metoder 

sjuksköterskor använde vid interaktion med patienter i livets slutskede, med särskilt fokus på 

icke-verbal kommunikation. Ett frågeformulär med 24 frågor besvarades av 96 sjuksköterskor 

som jobbade på något av de fem hospisverksamheter som finns i Polen. Studien framhöll att en 

stor del av kommunikation med patienter inom palliativ vård bestod av icke-verbal 

kommunikation. Icke-verbal kommunikation består av kroppsspråk och gester, så som leenden 

eller att hålla patienten i handen (ibid.). Strang et als. (2014) studie framhöll att ord inte alltid var 
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nödvändiga och att sjuksköterskor kunde kommunicera mycket genom gester och kroppsspråk 

(ibid.). Keall et als. (2014) studie fann att en viktig del av kommunikation är den icke-verbala 

kommunikation som patienter använder sig av. För sjuksköterskor är det viktigt att vara 

uppmärksamma på patienters kroppsspråk och mimik för att erbjuda lämpliga 

omvårdnadsinsatser (ibid.). 

 

Existentiella funderingar 

Existentiella frågor är svåra att prata om men är viktiga att komma åt. Stycket nedan 

sammanställer vad existentiella frågor innefattar och hur sjuksköterskor närmar sig sådana frågor. 

Framförallt med fokus på svårigheter och andlighet. 

 

Clayton, Reblin, Carlisle och Ellington (2014) genomförde en studie med syfte att ta reda på hur 

hospissjuksköterskor, patienter och deras vårdare kommunicerade under regelbundna hembesök. 

Alla hembesök spelades in. I studien framkom att existentiella och andliga frågor ej togs upp lika 

mycket som fysiska och psykiska frågor (ibid.). Strang et al. (2014) framhöll att just existentiella 

samtal ansågs vara mycket svåra för sjuksköterskor (ibid.). Ellington, Reblin, Ferrell, Puchalski, 

Otis-Green, Handzo, Doyon och Clayton (2015) genomförde en pilotstudie med syfte att 

identifiera naturligt förekommande, andligt relevanta konversationer och belysa 

sjuksköterskornas utmaningar för hospis i hemmet. Hembesöken spelades in av sjuksköterskan. I 

studien framkom att även om andliga aspekter oftast togs upp av sjuksköterskor först var det även 

sjuksköterskor som ofta försökte styra samtalet bort från sådana aspekter. Studien framhöll att 

andliga och existentiella samtal hade fem aspekter; Tro och trosriter, kontakt med andra särskilt 

närstående, själslig ro, känsla av avslut och själslig vånda. Sjuksköterskor kan enligt studien 

komma i kontakt med samtliga aspekter under kommunikation om existentiella och frågor (ibid.). 

Keall et al. (2014) framhöll vikten av att sjuksköterskor, genom öppna frågor, bjöd in till 

existentiella samtal, trots samtalens tunga natur. Patienter som var villiga att delta kunde uppleva 

stor vinst, i vissa fall även lindring av fysiska symptom, om existentiella bekymmer ventilerades. 

Samtalen ledde till att patienternas oro bekräftades av sjuksköterskor genom att sjuksköterskorna 

lyssnade och upprepade vad patienterna delade med sig av. Studien lyfte även svårigheten att 

dokumentera existentiell kommunikation eftersom sjuksköterskor upplevde att patientens 

förtroende sveks om samtalen som förts på tu man hand sedan dokumenterades för alla att läsa 

(ibid.). 
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Kunskap och utbildning 

Erfarenhet och utbildning kring kommunikation är en central del vid palliativ vård. 

 

Keall et als. (2014) studie framhöll att erfarenhet och utbildning ökade kunskapen samt minskade 

rädslan hos sjuksköterskor för att inte kunna kommunicera med patienter om existentiella frågor 

på ett gott sätt (ibid.). O’Sheas (2014) studie framhöll att en tvekan till att prata med patienter 

inom palliativ vård om deras status och prognos var vanlig ibland sjuksköterskor (ibid.). Moir, 

Roberts, Martz, Perry och Tivis (2015) genomförde en studie med icke-experimentell design. 

Sextio sjuksköterskor arbetande på ett sjukhus i Idaho svarade på ett formulär kring palliativ 

vård. Syftet var att bestämma vilka behov sjuksköterskorna hade vid kommunikation med 

patienter inom palliativ vård och deras närstående. Studien framhöll att sjuksköterskors 

erfarenhet, både i tid som verksamma sjuksköterskor och vid vilken avdelning sjuksköterskorna 

arbetade på, var aspekter som avgjorde hur kunniga om och bekväma sjuksköterskor var med att 

kommunicera med patienter inom palliativ vård och deras närstående (ibid.). 

 

Henoch, Danielson, Strang, Browall och Melin-Johansson (2013) utförde en randomiserad 

kontrollstudie. I studien deltog 102 sjuksköterskor som arbetade på onkologiavdelningar eller 

inom hospis och palliativ hemsjukvård i Sverige. Sjuksköterskorna delades in i två grupper, en 

grupp som fick delta i utbildningsseminarium kring kommunikation inom palliativ vård och en 

grupp som ej fick deltaga. Syftet var att undersöka om utbildning ökade sjuksköterskors 

bekvämlighet med att föra samtal med patienter inom palliativ vård som berörde existentiella 

frågor. Studien framhöll att sjuksköterskor som deltog i utbildningen kring kommunikation 

upplevde en ökad bekvämlighet med att kommunicera med patienter inom palliativ vård. Fem 

månader efter utbildningens slut upplevde 59% av sjuksköterskorna ökad bekvämlighet med 

kommunikation, hela 75% ansåg att utbildningen var användbar vid kommunikation med 

patienter inom palliativ vård och 84% ansåg att utbildningen hade en positiv inverkan på 

avdelningarna som sjuksköterskorna arbetade vids syn på kommunikation med patienter inom 

palliativ vård (ibid.). Keall et als. (2014) studie framhöll att sjuksköterskor som deltagit i 

utbildningar kring rådgivning och självmedvetenhet såg det som en hjälpande aspekt vid 

kommunikation med patienter inom palliativ vård (ibid.). I studien gjord av Kozłowska och 

Doboszynska (2012) framhölls att 67% av sjuksköterskorna som deltog i studien fått utbildning 

inom kommunikation. Sextiotre procent hade fått utbildning specifikt riktad mot kommunikation 

inom palliativ vård. Femtio procent av sjuksköterskorna som deltog i studien önskar utbildning 

för kommunikation inom palliativ vård och hela 94% ansåg att sådan utbildning behövdes för 
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sjuksköterskor verksamma inom palliativ vård (ibid.) Önskan om mer utbildning för 

sjuksköterskor om kommunikation inom palliativ vård framhålls även i Keall et als. (2014) studie 

där sjuksköterskor identifierar kollegors bristande kunskap i ämnet som ett hinder för god 

kommunikation (ibid.). 

 

Kommunikation i relation till fysisk miljö 

Beroende på var mötet mellan patienterna och sjuksköterskorna sker påverkas kommunikationen 

av aspekter som tid, plats och närståendes agerande. 

 

Gilstrap och White (2015) genomförde 24 semistrukturerade intervjuer med sjuksköterskor som 

arbetade inom hospis-verksamheten. Målet var att undersöka vilka dialektala spänningar 

sjuksköterskor upplever i interaktioner med patienter, deras närstående och vården i övrigt. 

Studien framhöll den spänning som uppstår när sjuksköterskor i egenskap av expert på palliativ 

vård men gäst i någons hem ska anpassa sig efter patientens och närståendes önskemål. 

Närstående kan sätta press på sjuksköterskor att agera på ett vis som går emot sjuksköterskornas 

kunskap. En tendens hos närstående att försöka få sjuksköterskor att undanhålla information från 

patienten var enligt studien inte ovanligt. Studien framhåller att närstående är en viktig del av 

stödet till patienter inom palliativ vård men framhåller också att närståendes agerande negativt 

kan påverka patienten inom palliativ vård och hens kommunikation med sjuksköterskor. 

Ovannämnda negativa påverkan var tydlig inom palliativ vård i hemmet där sjuksköterskan hela 

tiden är en gäst i någons hem (ibid.). I likhet med Gilstrap och White ( 2015) framhöll O’Sheas 

(2014) studie vikten för sjuksköterskor att kommunicera även med anhöriga (ibid.). Strang et al. 

(2013) framhöll att sjuksköterskor känner ett ansvar för att upprätthålla en god kommunikation 

med närstående och vara tillgängliga som ett stöd för närstående när närstående behöver ventilera 

sina känslor inför patienten inom palliativ vårds stundande bortgång (ibid.). Keall et als. (2014) 

studie framhöll att oavsett närståendes agerande är det viktigt för sjuksköterskan att skapa ett 

utrymme där patienten och sjuksköterskan kan prata ostört, eftersom patientens motvilja att 

diskutera vissa saker inför närstående kan påverka kommunikationen negativt mellan 

sjuksköterskan och patienten (ibid.). 

  

Gilstrap och White (2015) framhåller att hemmiljö har en stor påverkan på kommunikationen och 

Keall et als. (2014) studie framhåller att rummet patienten och sjuksköterskan befinner sig i kan 

vara ett hinder för, eller underlätta, kommunikationen. Studien framhåller att ett avskilt rum där 
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samtalet kan föras utan störningsmoment utifrån och i avskildhet både från andra patienter men 

också anhöriga undviker barriärer för kommunikation (ibid.).  

 

Gilstrap och White (2015) framhåller att krav från organisationen gällande tidseffektivitet kan 

negativt påverka vården i helhet och kommunikationen med patienten inom palliativ vård (ibid.). 

Keall et als. (2014) studie framhåller tid som den största barriären för god kommunikation. 

Sjuksköterskorna upplever inte att det finns tidsutrymme för att föra samtal med patienter (ibid.). 

Även i Strang et als. (2014) studie lyfte sjuksköterskorna som deltog fram tidsbrist som ett hinder 

för kommunikation. Dock fann studien att tidsbrist ofta användes som en ursäkt. Tid för 

kommunikation prioriteras undan eftersom sjuksköterskor upplever samtal med patienter inom 

palliativ vård som tunga och utmattande. Dessutom saknas bra rutiner och protokoll för hur 

sådana samtal ska dokumenteras till skillnad från många andra omvårdnadsåtgärder med tydliga 

dokumentationsmöjligheter (ibid.). Keall et al. (2014) framhåller att en organisation som stöttar 

och prioriterar tid för kommunikation med patienter inom palliativ vård är en viktig aspekt för att 

kommunikationen ska fungera (ibid.). 

 

Diskussion 
 

Diskussion av vald metod 

Underlag för studien har funnits genom en artikelsökning i databaserna PubMed och Cinahl. Med 

två olika databaser gavs författarna tillgång till en större mängd data. PubMed samlar artiklar 

publicerad inom medicinska och omvårdnadsvetenskapliga tidskrifter. Cinahl samlar endast 

omvårdnadsvetenskapliga artiklar. Författarnas egna språkkunskaper medförde att endast artiklar 

på engelska ingick i föreliggande studie. Studier icke skrivna på engelska exkluderades vilket kan 

föranlett att viss data förbisetts. Huvuddelen av befintlig forskning är publicerad på engelska, 

oavsett var forskningen bedrivs, vilket gör att vårt resultat får anses bygga på representativ fakta 

till trots. Resultatet bygger på forskning från Australien, Iran, Polen, Sverige och USA. 

Författarna till föreliggande studie ser det som positivt att studien baseras på forskning ifrån olika 

länder då resultatet ej blir specifikt för ett lands syn och kultur. Palliativ vård är ett ämne som är 

föremål för mycket forskning, vilket resulterade i att författarna endast granskat artiklar 

publicerade mellan 2011 och 2016. Avgränsningen tillät författarna att arbeta med senaste 

forskningen inom området.  
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Studiens resultat grundas på artiklar med såväl kvantitativ som kvalitativ forskningsansats. 

Studiens resultat bygger således på hur stora grupper ser på forskningsämnet, tack vare studier 

som har en kvantitativ forskningsansats, men bygger också på djupare insikter genom studier 

med kvalitativ forskningsansats. För att undvika eventuell bias i urval av underlag användes i 

förväg utarbetade granskningsmallar av Forsberg och Wengström (2013) för att kunna garantera 

att artiklarna höll hög vetenskaplig nivå (ibid.). Samtliga artiklar som användes i analysen som 

föranledde föreliggande studies resultat håller enligt nämnda granskningsmalls kriterier hög 

vetenskaplig nivå.  

 

Diskussion av framtaget resultat 
Med grund i studiens resultat framträdde tre intressanta områden som författarna till föreliggande 

studie valde att diskutera med stöd av vald teori och tidigare presenterad forskning. Kompetens 

och förhållningssätt, Ömsesidighet och Omvärldsaspekter. 

 

Kompetens och förhållningssätt 

Föreliggande studie har identifierat ett behov av utbildning kring kommunikation med patienter 

inom palliativ vård. King (1992) framhåller att interaktioner mellan två parter påverkas av bägge 

parters uppfattning av interaktionen. Hur parterna uppfattar en interaktion färgas av vad parterna 

har i sin bakgrund. King beskriver att det personliga systemet (i) innefattar individers 

självkännedom och kunskap. Kommunikationen som uppstår i det interpersonliga systemet (ii) 

styrs av bägge parters personliga system (i) (ibid.). Föreliggande studie har granskat 

sjuksköterskors erfarenhet av kommunikation inom palliativ vård. I studien trädde utbildning och 

erfarenhet fram som aspekter som ledde till god kommunikation. Henoch et al. (2013) framhöll 

att sjuksköterskor som fått tillgång till utbildning kring kommunikation med palliativa patienter 

var mer bekväma med sådan kommunikation och kunde erbjuda god kommunikation i en högre 

grad än kollegor som ej genomgått utbildning (ibid.). En ökad bekvämlighet efter utbildning 

överensstämmer med King (1992) som menar att utveckling inom det personliga systemet (i) 

leder till förändringar även i det interpersonliga systemet (ii) (ibid.).  

 

God kommunikation identifierades i föreliggande studie som en aspekt som påverkade 

vårdkvaliteten. Kozłowska och Doboszynska (2012) fann att så mycket som 94% av 

sjuksköterskor önskar mer utbildning kring kommunikation inom palliativ vård (ibid.). King 

(1992) fann att god vård endast uppstår då patienter och sjuksköterskor arbetar tillsammans mot 

gemensamt uppsatta mål. God kommunikation parterna emellan krävs för att kunna sätta upp 
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gemensamma mål. Med god kommunikation menar King kommunikation där bägge parter ärligt 

förmedlar sina kunskaper och önskemål och lyssnar till andra parten (ibid.). Svensk 

Sjuksköterskeförening (2014) framhåller att sjuksköterskor har en skyldighet att kontinuerligt 

utbilda sig och hålla sig ajour med nya rön som påverkar professionsutövandet (ibid.). Keall et al. 

(2014) uppmärksammade att sjuksköterskor upplevde bristande utbildning hos kollegor som ett 

hinder för god kommunikation (ibid.). Socialstyrelsen (2013) fastställer att teamarbete är en av 

hörnstenarna inom palliativ vård (ibid.). Om sjuksköterskor upplever sina kollegors kunskaper 

kring kommunikation som bristfälliga bör det påverka teamarbetet negativt. Kings (1992) 

måluppfyllelseteori fann att interpersonliga system (ii) existerar även medarbetare emellan, vilket 

innebär att interaktioner mellan medarbetare påverkas av vad varje enskild part har i sin bakgrund 

(ibid.). 

 

Föreliggande studie lyfter utbildning som ett gott sätt att införskaffa erfarenhet kring 

kommunikation med patienter inom palliativ vård. Moir et als. (2015) studie framhöll erfarenhet 

som en aspekt för hur bekväma sjuksköterskor är med att kommunicera med patienter inom 

palliativ vård (ibid.). Även Strang et al. (2014) tar upp erfarenhetens vikt i sin studie som fann att 

oerfarna sjuksköterskor var obekväma med kommunikation med patienter inom palliativ vård. 

Enligt King (1992) leder både erfarenhet och utbildning till utveckling av det personliga systemet 

(i). På så sett att självinsikt och kunskap som är delar av personliga systemet (i) förvärvas genom 

utbildning och erfarenhet (ibid.).  

 

Patientlagen (2014:821) (Riksdagsförvaltningen, 2014) säger att patienter har rätt till att få 

information om sitt tillstånd för att kunna fatta informerade beslut (ibid.). King framhåller att 

bägge parter inom ett interpersonligt system (ii) behöver vara insatta i situationen för att skapa 

gemensamma mål (ibid.). Om sjuksköterskor inte kan kommunicera med patienter fråntas 

patienterna möjlighet att fatta informerade beslut. Henoch et al. (2013) fann att utbildning gjorde 

att sjuksköterskor blev mer bekväma att kommunicera med patienter inom palliativ vård (ibid.). 

Alltså bör utbildning vara ett steg i ledet för att erbjuda vård i enlighet med Patientlagen 

(2014:821). Svensk Sjuksköterskeförening (2010) tar upp patienters autonomi som en 

grundvärdering inom vården (ibid.). Om sjuksköterskor saknar utbildning för att kommunicera 

med patienter inom palliativ vård går patienterna miste om möjligheter att göra sin vilja hörd. 

King (1992) fann att lyckade interaktioner uppstod endast då bägge parter, sjuksköterskan och 

patienten, gemensamt kunde sätta upp mål (ibid.). Alligood (2014) fann att King framhåller att 

uppsättande av gemensamma mål kräver god kommunikation, vilket bland annat innebär att 



22 

bägge parters kunskaper och önskemål tas upp (ibid.). Utbildning ger bättre kommunikation 

(Henoch et al., 2013; Keall et al., 2014; Kozłowska & Doboszynska, 2012) och enligt King 

(1992) är kommunikation avgörande för att skapa god omvårdnad (ibid.). Svensk 

Sjuksköterskeförening (2010) lyfter god omvårdnad som sjuksköterskors slutgiltiga mål (ibid.).  

 

  

Ömsesidighet 

I föreliggande studies resultat framträdde att en ömsesidighet mellan sjuksköterskan och hens 

patient var en viktig del av såväl icke-verbal kommunikation som kommunikation kring 

existentiella funderingar. Något som speglades av behovet av öppen och ärlig kommunikation där 

inlyssnade är centralt som också identifierades i föreliggande studies resultat.  

 

Studiens resultat identifierade behovet av öppen och ärlig kommunikation. Keall et al. (2014), 

O’Shea (2014) och Strang et al. (2014) fann alla att öppen och ärlig kommunikation är avgörande 

för att skapa en god vårdsituation (ibid.). Fynden överensstämmer med Kings (1992) krav att 

fungerande interpersonliga system (ii) kräver insikt i rådande situation hos bägge parterna (ibid.). 

Trots forskning kring kommunikations fastställande av öppenhet och ärlighet som ledord fallerar 

kommunikationen ibland. Fallowfield et al. (2002) fann att en tendens att undanhålla information 

i skonande syfte tvärtom var skadligt. Öppen och ärlig kommunikation minskar oro skapad av 

ovisshet och värnar om autonomi (ibid.). Keall et al. (2014) fann även att patienter märker när 

sjuksköterskor inte är öppna och ärliga vilket får patienterna att dra sig undan (ibid.). Kings 

(1992) interpersonliga system (ii) visar att en interaktion består inte bara av vad som sker utan 

även hur bägge parter uppfattar situationen. Parternas uppfattning av situationen styr i sin tur vad 

som sker i nästa läge av interaktionen (ibid.) Som sjuksköterskor vill vi inte riskera att förlora en 

god kommunikation då en försämrad kommunikation påverkar vårdkvaliteten negativt (King, 

1992; Keall et al. 2014).  

 

King (1992) håller fram respekten för unika behov som ett led i värnandet om autonomi. Genom 

lyckade interaktioner som kräver öppen och ärlig kommunikation praktiseras värnandet av 

autonomi (ibid.). Autonomi kan på så sätt förstås som patienters möjligheter att styra över sin 

egen vård (King, 1992; Svensk Författningssamling, 1982; Svensk Sjuksköterskeförening, 2010). 

Keall et al (2014) fann att vid tillfällen då sjuksköterskornas undanhållande av information 

resulterar det i att patienter drar sig undan och möjligheter till att skapa lyckade interaktioner 

förloras (ibid.). King (1992) framhåller att lyckade interaktioner är nödvändiga för en hög 
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vårdkvalitet (ibid.). Hälso- och Sjukvårdslagen (1982:763) (Svensk Författningssamling, 1982) 

fastställer att patienter har rätt att fatta informerade beslut om sin vård (ibid.). Föreliggande studie 

belyser att informerade beslut endast bör fattas då kommunikationen mellan sjuksköterskan och 

patienter inom palliativ vård innefattar en delad förståelse, vilket överensstämmer med Kings 

(1992) måluppfyllelseteori då King framhåller att mål uppsatta gemensamt av sjuksköterskan och 

patienten är en förutsättning för god vård (ibid.).  

 

Föreliggande studie har identifierat ett antal aspekter av kommunikation. Strang et al. (2014) fann 

att öppna frågor var ett bra sätt att inleda ett samtal (ibid.). Kozłowska och Dobosznyska (2012) 

fann att icke-verbal kommunikation var en viktig kommunikativ aspekt (ibid.). Keall et al. (2014) 

fann att icke-verbal kommunikation användes av bägge parter (ibid.). Sjuksköterskor bör således 

vars uppmärksamma både på vad sjuksköterskorna själva förmedlar icke-verbalt och vad 

patienter förmedlar icke-verbalt. Kings (1992) interpersonliga system (ii) utgörs delvis av hur 

parterna uppfattar en situation. Enligt King innefattar parternas upplevelse allt som händer i 

situationen, även icke-verbal kommunikation. Genom aktivt försöka förstå den andra parten kan 

sjuksköterskans handlade vid interaktioner med patienter te sig annorlunda än om sjuksköterskan 

endast fokuserar på vad som verbalt förmedlas (ibid.). Wu och Volker (2011) och Svensk 

Sjuksköterskeförening (2010) lyfter fram att en förutsättning för humanistisk vård är respekt för 

att varje människa är en unik individ med unika behov. Föreliggande studie framhåller att 

patienternas unika behov kan identifieras genom att aktivt lyssna på patienterna. King (1992) 

lyfter i sin måluppfyllelseteori att det bara är när parterna lyssnar på varandra som gemensamma 

mål sätts upp. Utan gemensamma mål blir vårdkvalitén lidande (ibid.). Seyedfatemi et al. (2013) 

fann att lyssna var en förutsättning för öppen och ärlig kommunikation (ibid.) Strang et al. (2014) 

fann att sjuksköterskor kunde känna sig ärade av att få lyssna på patienter. King (1992) menar att 

interpersonliga systemet (ii) kan påverka det personliga systemet (i). Vilket enligt King innebär 

att interaktioner kan bidra till ökad självinsikt, förändrad självkänsla och ökad kunskap. 

Självinsikt, självkänsla och kunskap utgör alla delar av en individs personliga system (i) (ibid.). 

Något som i sin tur skulle förklara varför god kommunikation påverkar sjuksköterskornas 

självkänsla. 

 

Föreliggande studie har identifierat kommunikation kring existentiella frågor som en stor men 

svår del av kommunikation med patienter inom palliativ vård. Clayton et al. (2014) fann att 

existentiella frågor ej togs upp lika frekvent som till exempel fysiska symptom (ibid.). Strang et 

al. (2014) poängterade att sådana frågor var svårast att kommunicera om enligt sjuksköterskor 
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(ibid.). Enligt King (1992) är sjuksköterskors egen tro och syn på existentiella frågor en del av 

deras personliga system (i). Om existentiella frågor skapar svårigheter för sjuksköterskor i deras 

personliga system (i) kommer svårigheterna dyka upp även i det interpersonliga systemet (ii). 

Något som i sin tur kan leda till att interaktionerna med patienter blir lidande eftersom 

sjuksköterskans motvilja till att beröra existentiella frågor gör att hon ej är fullt öppen med 

patienten (ibid.). Föreliggande studie fann att existentiella frågor var mycket mångfacetterade och 

saknade konkreta svar. Keall et al. (2014) fann att kommunikation kring existentiella frågor 

kunde vara till stor vinning för patienter och att sjuksköterskor måste våga prata om sådana frågor 

(ibid.).  

 

Föreliggande studie har identifierat rädsla som en barriär för god kommunikation, en rädsla som 

kan kopplas till en känsla av oförmåga att kunna ge rätt svar på patienters frågeställningar. Enligt 

King (1992) kan rädslans påverkan på kommunikation ses som ett exempel på hur det personliga 

systemet (i) färgar interaktioner (ibid.) vilket innebär att sjuksköterskor som ej kan hantera sin 

egen rädsla inte interagerar med patienter på ett öppet sätt. Kelly och Morrison (2015) fann att 

endast genom öppen och ärlig kommunikation kunde patienter vårdas utifrån sina unika behov 

(ibid.). Något som överensstämmer med Kings målluppfyllelseteori på så sätt att King fastslår att 

god kommunikation är enda möjligheten att uppdaga patientens behov och sätta upp 

gemensamma mål med hen (King, 1992). Ellington et al. (2015) framhöll att det ofta var 

sjuksköterskor som styrde bort samtal från existentiella frågor (ibid.). Om sjuksköterskor styr 

bort samtalen från existentiella frågor kan inte patienters eventuella behov kopplade till sådana 

frågor mötas (Ellington et al., 2015; King, 1992; Keall et al., 2014; ). Behoven kan ej mötas 

eftersom utrymme för uppsättning av gemensamma mål, som enligt King (1992) är avgörande för 

god vård, ej getts. Keall et al. (2014) lyfter svårigheter att dokumentera existentiella frågor som 

ytterligare en barriär.  

 

Omvärldsaspekter 

Föreliggande studie har identifierat tre aspekter som påverkar sjuksköterskans kommunikation 

med patienter inom palliativ vård: närstående, tid och rum. Socialstyrelsen (2013) håller 

närståendestöd som en av hörnstenarna vid palliativ vård. Da Silva och Da Silva Lima (2014) 

samt Lewis (2013) fann att närståendes delaktighet kunde vara till gagn för patienter som vårdas 

palliativt. O’Shea (2014) lyfte vikten för sjuksköterskor att kommunicera med anhöriga (ibid.). 

Närstående är alltså en viktig del av god palliativ omvårdnad och får ej förglömmas dock är 

närstående inte alltid till gagn för patienten (Da Silva & Da Silva Lima, 2014; Keall et al., 2014; 
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Lewis, 2013; O’Shea, 2014). Keall et al. (2014) såg också vinster med att involvera närstående 

men fann även att närståendes inblandning kunde ha en negativ påverkan på omvårdnaden. 

Patienter kunde vara motvilliga att prata om vissa aspekter av sin vård och sjukdom inför 

anhöriga (ibid.). Även Gilstrap och White (2014) fann att närstående kunde vara till stöd för 

patienterna men även ha en negativ inverkan i omvårdnaden. Gilstrap och White (2014) fann att 

närstående hade bland annat en tendens att vilja dölja information från patienten och fatta beslut å 

patientens vägnar. En påföljd var att sjuksköterskans kommunikation med patienten blev lidande 

(ibid).  

 

Enligt King (1992) kan närstående ses som en utomstående faktor som påverkar det 

interpersonliga systemet (ii), vilket i föreliggande studie innebar att anhöriga kunde försvåra 

möjligheter till öppna och ärliga interaktioner mellan sjuksköterskor och patienter. Det sociala 

systemet (iii), vilket innefattar faktorer utanför parterna som interagerar, påverkar nämligen alltid 

det interpersonliga systemet (ii), på så sätt att det sociala systemet (iii) utgör sammanhanget som 

interaktioner sker i. Ingen interaktion sker i ett vakuum och sammanhanget kan försvåra 

interaktioner eller underlätta sådana (ibid.). I föreliggande studie syftar det på om närstående är 

en barriär för sjuksköterskans interaktioner med patienter eller om närstående kan fungera som ett 

stöd vid interaktionerna. Som ovan nämnt håller King (1992) god kommunikation mellan 

sjuksköterskan och patienten som avgörande för vårdkvalitén och kommunikationen uppstår vid 

interaktioner (ibid.). Gilstrap och White (2014) fann att påverkan från anhöriga var mer påtaglig i 

hemmet där sjuksköterskan var tvungen att anpassa sig till sin roll som gäst i patienten och hens 

närståendes hem (ibid.). Anhöriga får här en större roll i Kings (1992) sociala system (iii) än på 

sjukhus där organisationskulturen kan tes mer påtaglig (ibid.), Gilstrap och White (2014) fann att 

just i hemmiljön tar anhöriga en större roll i utformningen av vården.  

 

Enligt resultatet i föreliggande studie (Gilstrap & White, 2014; Keall et al., 2014) ska 

sjuksköterskor vara uppmärksamma på patientens behov och vara medvetna om hur närståendes 

inblandning kan användas på ett positivt sätt. Keall et al. (2014) tog även upp att patienter kunde 

visa motvilja att diskutera vissa aspekter avseende sitt mående inför närstående. Studien lyfter 

behovet av privata rum avskilt från så väl anhöriga som utomstående (ibid.). Motviljan kan ses 

som ett exempel på hur King (1992) fann att det sociala systemet (iii) inverkar på det personliga 

systemet (i) som i sin tur påverkar interaktioner. Eftersom närståendes närvaro, som är en del av 

det sociala systemet (iii), leder till motvilja hos patienten i hens personliga system (i) (ibid.). 

Sjuksköterskor bör värna om att erbjuda privat utrymme för att försäkra sig om att patienten har 
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möjlighet att uttrycka sina behov. Först då behoven uttrycks kan sjuksköterskan möta patientens 

behov på bästa möjliga vis (Gilstrap & White, 2014; Keall et al., 2014). King (1992) lyfter 

kommunikationens roll vid uppsättning av gemensamma mål (ibid.). Patientlagen (2014:821) 

(Riksdagsförvaltningen, 2014) fastslår att närstående, i största möjliga mån, görs delaktiga inom 

vården. Då patienter inte är förmögna att fatta beslut har närstående rätt att träda in å patientens 

vägnar (ibid.). Svensk Sjuksköterskeförening (2010) lyfter dock autonomiprincipen och att den 

inte får inskränkas av närstående. ICN:s etiska kod (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014) tar 

också upp behovet att värna om patientens autonomi (ibid.).  

 

I föreliggande studie har aspekter kring tid tagits upp. Keall et al. (2014) och Strang et al. (2014) 

fann att sjuksköterskor identifierade tidsbrist som en barriär för god kommunikation. Strang et al. 

(2014) fann dock att tidsbrist ofta var ett skäl sjuksköterskor angav för att undkomma att 

kommunicera om svåra och tunga ämnen med patienter (ibid). Sjuksköterskor behöver hantera 

sin egen motvilja till att kommunicera svåra ämnen med patienter inom palliativ vård innan 

argumentet tidsbrist är godtagbart. Enligt Kings (1992) måluppfyllelseteori är behovet för 

sjuksköterskor att hantera sin egen motvilja att beröra svåra frågor av t.ex. existentiell karaktär ett 

tydligt exempel på hur det personliga systemet (i) hos sjuksköterskor påverkar hur 

sjuksköterskorna interagerar med sina patienter (ibid.). Keall et al. (2014) fann att en organisation 

som uppmuntrade till kommunikation ökade tiden sjuksköterskor lade på att kommunicera med 

patienter (ibid.). Organisationens betydelse pekas ut som viktig av Gilstrap och White (2014) som 

fann att tidspress från organisationens sida hade negativa konsekvenser på sjuksköterskans 

kommunikation med patienter inom palliativ vård. Att organisationens förhållningssätt har en stor 

inverkan på kommunikationen med patienter överensstämmer med Kings (1992) framhållande av 

att organisationskulturen alltid påverkar hur väl interpersonliga interaktioner faller ut (ibid.), på 

så sätt att organisationen i helhet kan uppmuntra sjuksköterskor till att prioritera god 

kommunikation eller försvåra möjligheterna för sjuksköterskor att göra detsamma. 

Sjuksköterskor med organisationen bakom sig som stöd är mer bekväma med sin roll i 

interpersonliga interaktioner med patienter inom palliativ vård. Interaktionerna består av 

kommunikation (Keall et al., 2014)  

 

Slutsats och kliniska implikationer 
Kommunikation med patienter inom palliativ vård kan uppfattas som betungande för 

sjuksköterskor. I synnerhet kommunikation om existentiella funderingar ses som svår av 

sjuksköterskor. Dock finns ett flertal strategier som sjuksköterskor använder sig av för att hantera 
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kommunikation inom palliativ vård på ett gott sätt. Användande av öppen och ärlig 

kommunikation, icke-verbal kommunikation och ett lyssnande förhållningssätt skapar 

möjligheter till god kommunikation. 

 

Närståendes inblandning och miljön påverkar kommunikation. Påverkan kan vara både av 

negativ och positiv karaktär. En organisation som uppmuntrar till och ger utrymme för 

kommunikation är en viktig aspekt för att sjuksköterskor ska bli bekväma med att kommunicera 

med patienter inom palliativ vård. Utbildning är en viktig del i arbetet med att göra 

sjuksköterskor bekväma med att kommunicera med patienter inom palliativ vård. 

 

Föreliggande studies resultat visar vikten av utbildning och studiens slutsats är att nyttjande av 

utbildning specifik för kommunikation med patienter inom palliativ vård kan vara av värde för 

vården.  

 

 

Författarnas arbetsfördelning 

Studien har arbetats fram gemensamt av författarna. Läsning av artiklar gjordes individuellt. 

Diskussioner kring artiklarnas innehåll hölls mellan författarna och samtlig textmassa skrevs 

gemensamt av bägge parter. 
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