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Sammanfattning  

Bakgrund: Kommunikation är viktigt vid mötet mellan sjuksköterskor och 

cancerpatienter inom palliativ vård. God kommunikation reducerar missförstånd, 

misstag som kan leda till vårdskador samt ökar förtroendet för vården hos 

patienter. Att kommunicera med patienter som vårdas palliativt är en utmaning för 

sjuksköterskan. Kommunikation mellan sjuksköterska och patienter är lättare när 

det finns en god relation. Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka 

sjuksköterskors upplevelser av kommunikation med cancerpatienter inom palliativ 

vård. Metod: Studien utgör en litteraturöversikt som är baserad på 12 kvalitativa 

artiklar. Tre databaser användes vid sökning och Högskolan Kristianstads 

granskningsmall användes för att granska artiklarna. Ytterligare användes 

Fribergs femstegmodell för att analysera resultat från artiklarna. Resultat: 

Resultaten identifierades i tre olika kategorier: 1) känslor som växer vid 

kommunikation, 2) vad underlättar och försvårar kommunikationen, och 3) 

kommunikationen med patienter från en annan kultur. Diskussion: Metoden 

diskuterades utifrån Shentons (2004) kvalitetsbegrepp tillförlitlighet, 

verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. Tre huvudfynd framkom i 

resultatdiskussionen. Fynden diskuterades utifrån etiken, validering, lagar, 

riktlinjer och personcentrerad vård. 
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Abstract  

Background: Communication is important during meetings between nurses and 

cancer patients in palliative care. Good communication reduces 

misunderstandings, mistakes that can lead to healthcare injuries and increases 

trust in the care of patients. Communicating with patients who receives palliative 

care is challenging for nurses. Communication between nurse and patients is 

easier when there is a good relationship. Aim: The aim of this study is to 

investigate nurses' experiences of communication with cancer patients in 

palliative care. Method: The study was conducted as a literature review based on 

12 qualitative articles. Three databases were used in the search and Kristianstad 

University's review template was used to review the articles. In addition, Friberg's 

five-step model was used to analyze results from the articles. Results: The results 

were identified in three different categories: 1) emotions that grow during 

communication, 2) what facilitates and complicates communication, and 3) 

communication with patients from another culture. Discussion: The method was 

discussed based on Shenton's (2004) quality concepts credibility, verifiability, 

reliability, and transferability. Three main findings emerged in the results 

discussion. The findings were discussed based on ethics, validation, laws, 

guidelines, and person-centered care. 
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Bakgrund 

Kommunikation är viktigt vid mötet mellan en patient och vårdpersonal (Baggens 

& Sandén, 2019). Ordet kommunikation kommer från det latinska ordet som 

betyder att ”göra något gemensamt”. Det är ett begrepp som innebär överföring 

eller transport av information (Baggens & Sanden, 2019). Vi kommunicerar med 

varandra för att dela upplevelser, utbyta tankar och dela information. Dessutom 

underlättar kommunikationen samarbete för oss människor (Fossum, 2019). God 

kommunikation säkerställer en komplett informationsöverföring till patienten som 

ger hen möjlighet att vara delaktig i, samt påverka sin vård (Patientsäkerhet, 

2021). Tiden är en viktig faktor för vårdpersonal för att skapa en god 

kommunikation med patienten. Ett exempel på en dålig kommunikation inom 

vården kan exempelvis vara att vårdpersonalen glömmer bort information eller att 

patienten tolkar information på ett annat sätt, som att de inte ska fortsätta ta ett 

ordinerat läkemedel. Det kan leda till att det uppstår brister, missförstånd eller 

misstag hos patienten och sjukvårdspersonalen, vilket i sin tur kan leda till 

vårdskador (Patientsäkerhet, 2021). Detta är något som kan förekomma inom 

exempelvis den palliativa vården.    

Enligt hälso- och sjukvården definieras palliativ vård som ett sätt att lindra 

lidandet samt främja livskvaliteten för individer som lider av allvarlig eller obotlig 

sjukdom som kan påverka personens fysiska, psykiska, sociala och existentiella 

behov samt att ge närstående stöden som de behöver (Regionala cancercentrum, 

2021). Den palliativa vården omfattar olika kategorier som till exempel den 

allmänna palliativa vården som ges till individer som är i behov av personal med 

utbildning samt kompetens i palliativ vård. Den andra kategorin är specialiserad 

palliativ vård som innebär att individer är i behov av sådan vård på grund av deras 

symtom eller att deras livssituation medför speciella behov. Sådan vård ges av 

multiprofessionell personal med särskild kunskap i den palliativa vården. Den 

tredje kategorin är palliativt förhållningssätt som omfattar helhetssyn, syftet här är 

att hjälpa och stödja individen för att hen ska kunna leva ett värdigt liv med mest 

möjliga välbefinnande till livets slut. Den sista kategorin handlar om vård i livets 
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slutskede med målet att främja personens livskvalité samt lindra lidandet i livets 

slutskede (Ternestedt & Andershed, 2020). 

Kommunikation inom palliativ vård skiljer sig från andra vårdkontexter. En viktig 

kompetens för de sjukvårdspersonal som jobbar inom den palliativa vården är att 

kommunicera så mycket som möjligt med patienten då detta är ett sätt att lindra 

och förebygga smärta (Klarare, 2019). Den ömsesidiga kommunikationen anses 

som grundläggande då denna slags kommunikation leder till att förtroendet mellan 

den döende och dess närstående ökar. Något som annars skulle vara lidande för 

patienten kan med denna slags kommunikation leda till att patienten känner ett 

välbefinnande, välmående samt ett ökad förtroende gentemot sjuksköterskan. 

Delande av information, gemenskap och förtrolighet är viktiga aspekter av 

kommunikation inom palliativ vård (Klarare, 2019). 

Det finns ett antal problem som kan uppstå vid kommunikation inom den 

palliativa vården. Sjuksköterskan måste kunna hantera starka känsloutbrott, kunna 

lämna utmanande besked samt hantera situationer som är mångtydiga eller ovissa. 

Det problematiska är att det finns en tunn linje mellan den privata känslomässiga 

masken och den professionella. Det är inte alla sjuksköterskor som kan hantera 

detta och det är en svår balans att ha. Den känslomässiga barriären är en stor last 

som många sjuksköterskor inte känner att de klarar av inom den palliativa vården. 

Detta är något som i sin tur kan påverka kommunikationen negativt (Klarare, 

2019). Inom den palliativa vården bemöter man patienter med exempelvis cancer 

som är i ett skört läge av sitt liv och här kan rätt kommunikation vara avgörande.   

Cancer är en sjukdom som innebär en okontrollerad tillväxt samt spridning av 

patologiska celler. Det utgör ett samlingsbegrepp som inkluderar flera olika 

cancertyper, ex. lungcancer, bröstcancer mm. Cancer är en sjukdom som kan 

starta med ett stadie där det går att bota eller behandla till att det inte går att bota 

överhuvudtaget (National Cancer Institute, 2021). Enligt uppgifter från 

Socialstyrelsen rapporterades det under året 2020 cirka 68 318 maligna tumörer 

hos 62 555 personer till cancerregistret. De vanligaste formerna är prostatacancer 

för män och bröstcancer för kvinnor (Socialstyrelsen, 2021). Ett cancerbesked kan 

leda till att många känslor och frågor uppstår hos en patient kring sin livssituation. 
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På grund av detta behöver sjuksköterskan alltid bemöta patienten med ett adekvat 

bemötande. Det vill säga att sjuksköterskan kommunicerar med patienten på ett 

sätt som gör att patienten kan acceptera sin livssituation (Fossum, 2019). Det är 

också viktigt att sjuksköterskan inte undviker att tala om patientens 

cancersjukdom och döden. Därför behöver sjuksköterskan förmågan att 

kommunicera, informera och förklara för patienten och närstående på ett 

respektfullt och empatiskt sätt (Fossum, 2019). Kommunikation och relation är 

viktigt för personer med kronisk cancer i palliativ vård. Att ha en bra relation med 

patienten och närstående kan resultera i att vårdpersonalen vågar ställa svåra 

frågor i svåra situationer. Det är dessutom viktig att vårdpersonalen alltid kan ge 

information till patienten om hen önskar detta (Vårdhandboken, 2021). O’Regan 

& Drummond (2008) beskriver i en studie att bristen på information och icke 

anpassad information kan skapa onödig oro och ångest hos personer med svåra 

sjukdomar. 

Enligt Svensk Akademiens Ordbok (2011) innebär en upplevelse att vara med om 

något, bli medveten om något eller lära känna någon. Birkler (2007) beskriver att 

upplevelser påverkas av människors livsuppfattning där en människas 

livsuppfattning baseras på personens perspektiv. Med tiden förändras hela 

uppfattningen om världen vilket kan bero på till exempel personens ålder eller 

erfarenheter. Varje person är unik och har sina egna perspektiv på livet samt 

uppfattning om livet. Därför är det vanligt att patienters upplevelse av en situation 

inom vård kan se annorlunda ut jämfört med en sjuksköterskas upplevelser. På 

grund av olika livsvärld mellan olika individer kan det uppstå problem i 

kommunikationen mellan patient och sjuksköterska (Birkler, 2007).  

Under varje möte mellan patient och sjuksköterska är det ofta ett flertal olika mål 

som ska uppnås. Målen kan vara att skapa relationer och lära känna patienten samt 

förstå patientens behov för att på så sätt planera för omvårdnad (Baggens & 

Sandén, 2019). Varje möte är unikt och därför krävs det att sjuksköterskan 

anpassar sin förmåga att kommunicera då patienten har rätt till att få veta och 

förstå sin situation (Fossum, 2019). Det är sjuksköterskans uppgift att försöka 

skapa ett bra klimat under mötet så att patienten kan berätta om sina bekymmer i 
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lugn och ro. Det är dessutom viktigt att sjuksköterskan visar intresse, lyssnar och 

gör att patienten aktivt deltar när denne berättar om sin situation. (Baggens & 

Sandén, 2019). För att få patienten att vara delaktig måste det skapas en bra 

relation mellan patienter och sjuksköterska i inledningen av samtalet. Detta 

kommer i sin tur att underlätta kommunikationen och öka förståelsen mellan de 

båda parterna i beslutet om vilken typ av vård som kommer att bestämmas för 

patienten (Bülow, 2012, refererad i Sandman & Kjellström, 2018). I samtalet 

mellan patienten och sjuksköterskan är det viktigt att sjuksköterskan formulerar 

sig på ett trevligt och vänligt sätt, vilket kan utföras med personcentrerad vård.  

Att ge personcentrerad vård innebär att byta perspektiv och se problemet ur den 

andra individens eller patientens perspektiv, lyssna mer och utgå från personens 

berättelse (Blomqvist, 2017; Öhlén & Friberg, 2019). Martin Bubers teori om jag-

du och jag-det relationer förklarar hur man skapar ömsesidig förståelse mellan två 

parter. Till exempel kommunikation mellan en sjuksköterska och en patient 

(Fossum, 2019). Bubers teori hjälper vårdpersonalen att utveckla sin 

kommunikationsförmåga och förmågan att skapa en god relation med sina 

patienter (Fossum, 2019). En annan teori är Orlandos teori som används för att 

undvika missförstånd, genom att betona och bekräfta det som ses och hörs att det 

stämmer. Detta gör att kommunikationen blir mer effektiv (Buber, 1994,1997; 

Orlando, 1961, Refererad i Beck & Blomqvist, Edberg, Ernst Bravell & Wijk, 

2017). 

Den palliativa vården skiljer sig från den allmänna vården då man vårdar sköra 

patienter som är svårt sjuka. Eftersom sjuksköterskan tillsammans med läkare ofta 

måste lämna svåra besked är kommunikationen mellan sjuksköterskan och 

patienten betydelsefull. Studien är av betydelse för att öka kunskapen kring 

kommunikationen mellan patienten och sjuksköterskan samt ge en inblick i 

sjuksköterskans upplevelser av kommunikation inom palliativ vård. Kunskapen 

som erhålls från denna studie kan användas för att vidareutveckla 

kommunikationen mellan patient och sjuksköterska så att förutsättningarna för en 

så god vård som förbättras. 
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Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka sjuksköterskors upplevelser av 

kommunikation med cancerpatienter inom palliativ vård. 

Metod 

Design 

Studiens design är en litteraturöversikt som är baserad på kvalitativa artiklar. 

Enligt Friberg (2017) är litteraturöversikt en vetenskaplig metod som bygger på 

en analys av vetenskapliga originalartiklar. Med detta syftas på att bygga nya 

informationer eller dra nya slutsatser utifrån befintligt empiriskt material, vilket 

ökar tillförlitligheten vad gäller informationen som presenteras. Artiklar med 

kvalitativ design valdes då studien undersökte upplevelsen av kommunikation ur 

sjuksköterskans perspektiv. Då kvalitativa metoder presenterar fördjupade 

kunskaper om subjektiva upplevelser genom exempelvis intervjuer bedömdes 

denna design vara lämplig för syftet i denna studie.  

Sökvägar och urval 

Databaserna Cinahl Complete, PubMed och PsycINFO användes för sökning av 

vetenskapliga artiklar då dessa innehåller omvårdnadsrelaterade och medicinska 

artiklar relevanta för studien. Cinahl är en databas som innehåller vetenskapliga 

artiklar kring omvårdnad (Karlsson, 2017). PubMed innehåller både 

omvårdnadsrelaterade och medicinska artiklar (Östlund, 2017). PsycINFO är en 

databas som innehåller främst psykologiartiklar och böcker, men även medicin 

och omvårdnad (Karlsson, 2017). I sökningen användes nyckelbegreppen 

sjuksköterska, upplevelse, kommunikation, cancerpatienter samt palliativ vård. 

Dessa identifierades och översattes till engelska. ”Svensk Mesh” användes sedan 

för att identifiera synonymer till begreppen. Ämnesord söktes med sökorden i 

fritext som kombinerades i olika sökblock (se bilaga 1, 2 &3). Ämnesord innebär 

att orden som söks ska beskriva innehållet i artikeln. Detta leder till att ”databasen 

är mer användbar för systematisk sökning” (Karlsson, 2017). Databaserna Cinahl 

complete, PubMed och PsycINFO användes för att hitta eller söka ämnesord. 
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Ämnesord som användes var Nurses, Job experience, Communication, Cancer 

Patients samt Palliative Care. Sedan användes fritextsökning som innebär att söka 

ett ord eller flera ord i samma sökruta vilket ökade möjligheterna att söka 

(Karlsson, 2017). Synonymer söktes med fritextsökning och de synonymer som 

består av mer än ett ord kombinerades med hjälp av frassökning (i Cinahl 

Completes och PsycINFO databasen). Frassökning innebär att söka ord som måste 

eller ska vara nära varandra eller orden ska vara tillsammans och har samma 

innebörd. Frassökning eller citationstecken användes för att ”hålla ihop begrepp” 

eller för att få fram hela begrepp eller sökord som t.ex. ”Cancer Patients” 

(Karlsson,2017). I databasen Cinahl complete och PsycINFO användes trunkering 

till sökningar för att få fram alla begrepp med olika böjningsformer i fritexten som 

söktes t.ex. “cancer patients*” “cancer patient* (Karlsson, 2017). Sökningen 

innefattade fem olika sökblock där varje sökblock bestod av ett nyckelbegrepp. 

För att lägga ihop sökorden användes funktionen booleska operatorer där 

sökningen gjordes med hjälp av termerna OR och AND. OR termen användes 

med olika sökblock för att få fram en utbredd sökning. Sedan användes termen 

AND för att avgränsa sökningen och lägga flera sökord ihop så sökningen blir 

mer specifik (Karlsson, 2017). Slutligen gjordes avgränsningar av sökningen: 

engelskspråkiga, forskningsartiklar, Peer review som var publicerade mellan 

2011–2022. I PubMed däremot går det inte att avgränsa med Peer review. Den 

slutgiltiga sökningen gav 575 artiklar (Cinahl: 54, PubMed: 267 och PsycINFO: 

252) efter avgränsningar och totalt 12 artiklar (Cinahl: 5, PubMed: 5 och 

PsycINFO: 2) som svarade på syftet valdes ut.  

Urvalet i denna studie omfattade vetenskapliga artiklar med kvalitativt resultat, 

vilket inkluderade både kvalitativa studier och studier med mixad metod. 

Inklusionskriterier innefattade kvalitativa artiklar som svarade på syftet, artiklar 

publicerade mellan år 2011 och 2022 samt artiklar skrivna på engelska. 

Inklusionskriterier innebär att artiklarna som ska användas i studien måste 

uppfylla specifika kriterier (Billhult, 2017).  
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Granskning och analys 

Högskolan Kristianstads granskningsmall för kvalitativa artiklar användes för 

granskning av artiklarnas innehåll och kvalitet (Blomqvist, Orrung Wallin & 

Beck, 2016). Rosén (2017) beskriver att granskningsmallen är ett stöd som 

används för att kvalitetsgranskning av artiklar. En granskning av 21 artiklar 

utfördes där 12 som ansågs besvara syftet för denna studie valdes ut.  

Fribergs (2017) analysmodell tillämpades vid analys samt bearbetning av 

artiklarna. I det första steget läste författaren igenom de utvalda artiklarna flertal 

gånger med fokus på resultatdelen för att få en uppfattning kring artiklarnas 

innehåll. I det andra steget identifierade författaren nyckelfynden genom närmare 

granskning av resultatet i varje artikel för att finna kunskapsinnehåll som 

besvarade syftet i denna litteraturstudie. Därefter (i steg 3) sammanställdes 

samtliga artiklars resultat och en sammanfattning gjordes av varje enskild artikels 

resultat där fynd som svarade på syftet färgmarkerades. I detta steg var endast 

sjuksköterskors upplevelser av relevans, inte de andra yrkeskategoriers 

upplevelser. Vidare (i steg 4) lästes artiklarna noggrant för att identifiera likheter 

och skillnader mellan artiklarnas resultat, vilka resulterade i ytterligare nyckelord. 

Slutligen (i steg 5) bildades nya kategorier från de olika nyckelfynden som finns 

presenterade i studiens resultat.  

Figur 1. Analysmetod enligt Fribergs fem-stegs analysmodell. 
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Etiska överväganden 

Studien är mycket viktigt att forska kring då kommunikation är en stor del av 

mötet mellan sjuksköterskan och patienten. Därför är det relevant att studera 

sjuksköterskans upplevelser och betydelsen av kommunikation. Forskning är en 

viktig del av arbetet inom hälso- och sjukvården. Då det ständigt förekommer nya 

studier och forskningar för att vården ska förbättras och för att kunna ge den bästa 

möjliga vården till patienten måste sjuksköterskan alltid vara uppdaterad. För att 

kunna göra detta krävs det att sjuksköterskan är noggrann och har källkritiskt syn 

på vad som går och inte går att lita på. En stor del av forskningen innebär att vara 

kritisk mot hur studien har utförts. Kan det innebära skada för studiens deltagare? 

Har forskarna tagit hänsyn till forskningsetiken? Forskning ska bygga på att göra 

gott och icke-skada principen (Sandman & Kjellström, 2018). I denna studie tog 

författaren hänsyn till etiska principer i form av att först och främst skriva ned sin 

förförståelse innan urval av artiklar eller dess analys påbörjades. Genom att göra 

detta blev författaren i första hand medveten om sina egna fördomar och fick 

uppfattningar om ämnet (Kjellström, 2017). Det är av största vikt att 

objektiviteten inte påverkas av författarens förförståelse. Studien tog hänsyn till 

andra etiska aspekter och principer som till exempel sekretess och konfidentialitet.  

I studien inkluderades bara artiklar som var etiskt granskade och godkända av 

etiska kommittén.   

Förförståelse 

Jag har inga arbetserfarenheter av palliativ vård men jag har varit med i en 

situation där min närstående hamnade i palliativ vård på grund av cancer. Därför 

upplever jag att det är svårt att prata med en person som närmar sig döden, då jag 

inte har förståelse för hur eller vad ska jag prata om. Det är just av denna 

anledning som jag tycker att kommunikation har en stor betydelse för patienter 

inom palliativ vård. Kommunikationen kan påverka patientens upplevelse på ett 

positivt eller negativt sätt. Om sjuksköterskan och vårdpersonalen i stället har 

kunskaper och erfarenheter kring kommunikation med cancerpatienter inom 

palliativ vård kan det underlätta kommunikationen med patienten. Jag tror att 

samtalet mellan sjuksköterskan och patienten kan göra att patienten känner sig 
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bekväm, trygg, välkommen och förstådd. Då det handlar om patientens sista 

upplevelser i livet är det viktigt att uppfylla patientens vilja så gott det går. 

Resultat 

Resultatet utgick från tolv kvalitativa artiklar, vars studier genomfördes i USA 

(n=3), Sverige (n=2), Storbritannien (n=3), Kina (n=1), Iran (n=1), Tyskland 

(n=1) och Italien (n=1). Utifrån artikelanalysen delades resultatet in i tre 

kategorier: känslor som växer vid kommunikation, vad underlättar och försvårar 

kommunikationen, och kommunikationen med patienter från en annan kultur. Se 

figur 2. 

 

Figur 2: Resultatets kategorier som visar sjuksköterskors upplevelser av kommunikation med 

cancerpatienter inom palliativ vård. 

Känslor som växer vid kommunikationen  

I granskade studier upplevde sjuksköterskorna svårigheter med att kommunicera 

med patienter (Canzona et al., 2018; Daines et al., 2013; Hilding et al., 2018; 

Mclennon et al., 2013; Rodenbach et al., 2016 & Strang et al. 2013). 

Sjuksköterskor upplevde att det var komplicerat att prata om döden med patienter 

och de kände sig överväldigade och oroliga när de tog hand om döende patienter 

(Canzona et al., 2018 & Rodenbach et al., 2016). De hade svårt för att svara på 

förnekelsen, ilskan och förtvivlan som dök upp hos dessa patienter (Canzona et 

al., 2018). Ibland kände sjuksköterskor hopplöshet när de inte kunde lindra 

patienters lidande (Daines et al., 2013).  

Sjuksköterskorna upplevde att tyngden låg på deras axlar avseende att ta emot 

olika känslor från patienter och närstående. Dessa känslomässiga överföringar 

Känslor som växer vid 

kommunikationen 

Vad som underlättar 

och försvårar 

kommunikationen 

Kommunikationen 

med patienter från en 

annan kultur 
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påverkade kommunikationen mellan sjuksköterskorna, patienterna och närstående 

(Canzona et al., 2018 & Strang et al. 2013). Det var svårt att hantera olika känslor 

hos patienterna, vilket gjorde att sjuksköterskorna ibland kände sig som en börda. 

De oerfarna sjuksköterskorna kände sig frustrerade över lyssnandet i svåra 

situationer (Strang et al. 2013). Sjuksköterskorna var engagerade och 

känslomässigt påverkade när de pratade om svåra ämnen (Daines et al., 2013). De 

beskrev vikten av att visa empati och använda humor vid kommunikationen med 

drabbade patienter och familjer, vilket underlättade kommunikation. Genom att 

skapa eller engagerade sig i humoristiska stunder underlättades kommunikation 

mellan patienterna och sjuksköterskorna då båda parter kunde känna sig trygga 

och avslappnande (Torres-Vigil et al., 2021). 

Vidare upplevde sjuksköterskorna att deras känslor påverkades av vården för 

cancersjuka patienter:  

“Somehow I feel drawn to these patients and I realize, I … well, yes, invest 

more time, if the patients are dying. “ (Pfeil et al., 2015, s. 58) 

Sjuksköterskorna uttryckte svårigheter att bearbeta sina känslor när de kände sig 

"överväldigade" och "förlorade i en dimma av känslor". Detta ledde till 

kommunikationsproblem. De kände sig rädda och upprörda när de var tvungna att 

fatta beslut vid svåra situationer som inte kunde ångras. De upplevde att det var 

svårt att förstå problemet och fatta beslut åt patienter när de inte längre kunde vara 

delaktiga (Canzona et al., 2018). Sjuksköterskorna upplevde att det var svårt att ge 

information till patienterna eftersom några patienter ej ville bli informerade. Det 

kunde också vara så att patienterna inte visste vad de ville fråga om gällande sin 

vård och då fick den ansvarige sjuksköterskan informera översiktlig, i stället för 

att utgå från patientens frågor (Hilding et al., 2018). Sjuksköterskorna upplevde 

att de behövde hitta olika strategier för att informera patienterna och för att 

patienterna skulle kunna förstå sina egna situationer. Det ansågs viktigt att inte 

backa från svåra samtal eftersom det underlättade kommunikationen och 

patienternas förståelse för sin situation (Hilding et al., 2018 & Strang et al. 2013). 

Dessutom beskrev sjuksköterskorna vikten av att vara empatiska och att upprepa 

informationen eftersom det skapade förtroende hos patienterna. Att kunna upprepa 
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informationen ledde till att den drabbade patienten kände sig involverad och säker 

under omvårdnadsprocessen (Hilding et al., 2018). 

Sjuksköterskorna beskrev vidare att aktivt lyssnande vid kommunikation var en 

betydelsefull aspekt (Mclennon et al., 2013; Rivolta et al., 2014; Seyedfatemi et 

al., 2014; Strang et al., 2013 & Torres-Vigil et al., 2021). Sjuksköterskorna bidrog 

även med stöd genom att lyssna och ha samtal med palliativa patienter. Det kunde 

lindra en stor eller mindre del av patientens psykiska smärta. Att ansvarig 

sjuksköterska lyssnade på patienters upplevelser och känslor var för att patienten 

inte skulle känna sig lämnad på något sätt (Mclennon et al., 2013 & Seyedfatemi 

et al., 2014). Sjuksköterskorna upplevde att de fick mer och relevant information 

genom att använda öppna frågor och låta patienten själv berätta om sin livshistoria 

och erfarenheter (Mclennon et. al, 2013 & Strang et al. 2013). De uttryckte även 

att det som sjuksköterska var det viktigt att vara aktivt lyssnande för att kunna 

reflektera tillbaka. Att informera, ge råd och dela personliga erfarenheter kunde 

hjälpa patienterna att hantera problemen (Torres-Vigil et al., 2021). Dessutom 

förklarade sjuksköterskorna att arbetsmiljön hade en påverkan för att uppnå en 

god kommunikation mellan patienterna och dem själva. För att kunna uppnå en 

god arbetsmiljö gällde det att ta sin tid och lyssna, reflektera och diskutera med 

patienterna (Strang et al., 2013). De beskrev att det behövdes en kombination av 

medicinska och icke-medicinska aspekter såsom kommunikation för att vårda 

dessa cancerpatienter. En god kommunikation var avgörandet för hur den löpande 

patientvården utvecklades och därför krävdes det en gynnsam planering. 

Planeringen i förväg ledde till att användbar information förmedlades till 

patienterna och deras närstående i god tid. Kommunikation skapade trygghet hos 

både patienterna och sjuksköterskorna. Självklart förekom det brister inom 

kommunikationen, vilket oftast skedde när en sjuksköterska förmedlade svåra 

besked som till exempel om patienters sjukdom. I sådana situationer skulle 

beskedet meddelas på ett så effektivt sätt som möjligt (Daines et al., 2013). 



 16 (42) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Vad som underlättar och försvårar 
kommunikationen  

Sjuksköterskorna upplevde ett etiskt dilemma mellan att behålla patienters hopp 

och sanning. De beskrev att främjandet av hopp var viktigt för döende patienter 

för att det stärkte positiva attityder och lindrade lidande samt gjorde att 

patienterna kunde fortsätta leva gott till livets slut. Dessutom upplevde 

sjuksköterskorna att det var deras roll och ansvar att stödja patienter och 

närståendes hopp och välmående (Dong et al. 2015 & Pfeil et al., 2015). 

Sjuksköterskorna betonade att deras kommunikation och behandling alltid var 

relaterad till att ge hopp (Pfeil et al., 2015). De upplevde också att ärlighet och att 

ta reda på hur mycket patienterna ville veta om sin potentiella död var viktigt. 

Många upplevde det också svårt att förutsäga den exakta prognosen och att de 

därav inte ville berätta allt för mycket (Rodenbach et al., 2016). De sjuksköterskor 

som använde direkt kommunikation koncentrerade sig på att meddela patienterna:  

“I think sometimes we kind of string patients along, you know, we say oh, 

we’re gonna do this treatment and this treatment and I think sometimes we 

are a little more optimistic than we probably should be. Again, because 

you want to give them hope.” (Rodenbach et al., 2016, s. 359) 

En annan sjuksköterska uppgav:  

“Some patients with consciousness pretty knew what was going on. How 

to help them within such a cultural context? To maintain their hope, 

comforting them is the only way … ‘Please do not worry. You are getting 

better. I guess you can discharge in two weeks. But I felt so embarrassed 

to cheat them.” (Dong et al., 2015, s. 192) 

Sjuksköterskorna uttryckte svårigheter samt var osäker i vilken information de 

skulle lämna och inte lämna till patienter (Mclennon et al., 2013). Trots detta 

upplevde sjuksköterskorna att det var viktigt att informera patienterna om deras 

potentiella död om frågan dök upp. Att berätta sanningen för patienterna var 

ibland jobbigt för sjuksköterskorna. Vid vissa tillfällen försökte sjuksköterskorna 
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skydda patienter från sanningen för patientens eget bästa (Pfeil et al., 2015 & 

Rivolta et al., 2014). 

“No, I am convinced that it is better not to say anything because our 

patients are already sad, depressed, tense, fearful.” (Rivolta et al., 2014, 

s.3) 

Ibland hade sjuksköterskorna svårt för att undvika att säga sanningen om 

patientens situation så ibland försökte de begränsa informationen och byta 

samtalsämne. Vid patientens svåra tillstånd avstod sjuksköterskorna från att säga 

sanningen och de valde snarare att undvika att träffa patienter för att förhindra att 

de hamnade i en depression eller stark oro. Det uppkom ibland känslor som 

pinsamhet eller otillräcklighet när sjuksköterskan hanterade svåra situationer 

(Rivolta et al., 2014). 

Sjuksköterskorna upplevde att det var svårt att svara på patientens frågor om sin 

prognos samt kände en viss osäkerhet och rädsla på grund av otillräcklighet och 

för att de saknade kunskaper och erfarenheter (Dong et al. 2015 & Mclennon et. 

al, 2013). Det var svårt att veta när patienterna var redo för att få det olyckliga 

beskedet (Mclennon et al., 2013). När kommunikationen skulle ske med patienten 

uttryckte sjuksköterskorna att de inte ville vara den personen som skulle ge det 

dåliga beskedet till patienten. Utöver det ville de vara ärliga inför patienten så att 

hen kunde planera sin tid och framtid. Dessutom kände sjuksköterskorna att 

känslor av sorg och ångest hindrade kommunikationen med patienten (Dong et al. 

2015 & Mclennon et. al, 2013). Sjuksköterskorna ansåg att kunskap om 

kommunikation var viktigt i arbetet med döende patienter och deras närstående 

(Dong et al. 2015). 

De påstod att en god relation gjorde så att sjuksköterskan lärde känna patienten 

bättre samt den underlättade förmedlingen av svåra besked. Dessutom ökade det 

patientens tillit för sjuksköterskan. Sjuksköterskorna försökte visa intresse för 

patientens livshistoria och erfarenheter, vilket skapade goda relationer mellan 

patient och vårdgivare (Daines et al., 2013; Dong et al., 2015; Rivolta et al., 2014; 

Seyedfatemi et al., 2014 & Torres-Vigil et al., 2021). 
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Kommunikationen med patienter från en annan 
kultur  

I vissa kultur undviks diskussionen om döden med cancerpatienter (Canzona et 

al., 2018; Dong et al. 2015 & Rivolta et al., 2014). Till exempel i den kinesiska 

kulturen var det inte tillåtet att diskutera döden med patienter. Detta medförde att 

sjuksköterskorna undvek att bruka ordet cancer och tumör för att i stället använda 

sig av ordet sjukdom som ansågs mer lämpligt (Dong et al. 2015). Det var viktigt 

att sjuksköterskorna valde sina ord när de skulle informera om en sjukdom. 

(Rivolta et al., 2014). Sjuksköterskorna hade kännedom om personens religion, 

kulturella bakgrund samt andra privata angelägenheter som kunde ha inverkan på 

vården för cancerpatienter (Rodenbach et al., 2016). Sjuksköterskorna upplevde 

att kommunikationen skedde i en trevägskommunikation, det vill säga mellan 

sjuksköterskan, patienten och närstående. Oftast var det närstående som bestämde 

över när och i vilka tillfälle patienten skulle vara inblandad i diskussionen. Vid 

samtal om cancerdiagnosen var det ofta närstående som överförde informationen 

till patienten eftersom de ville avhålla sig från att prata om döden (Dong et al., 

2015; Hilding et al., 2018; Strang et al. 2013). Sjuksköterskorna uttryckte 

svårigheter i att samtala med flera personer samtidigt för att dessa inblandade inte 

talade öppet med varandra om sjukdomssituationen (Hilding et al., 2018). 

Sjuksköterskorna upplevde även en utmaning i att försöka hitta en balans mellan 

patienters och närståendes tillfredsställande samt driva fram en kontinuerlig 

kommunikation. Dessutom hade sjuksköterskorna kännedom om patientens 

önskningar så att hen kunde få en fin sista tid i livet.  

“…there are these last wishes and these last desires that you want to be 

able to satisfy … so we spend a lot of time just talking about: what does it 

mean? What’s happening? What do you need?” (Daines et al., 2013, s. 

596) 

Vidare uttryckte sjuksköterskorna svårigheter i att kommunicera med patienter 

som hade en annan kultur för att det kunde uppkomma missförstånd. 

Sjuksköterskorna försökte anpassa sig till sina patienters kulturella normer och 

religiösa övertygelser (Canzona et al., 2018). Sjuksköterskorna uppfattade att 
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patienter med andra kulturer och religioner kunde ha olika syn på döden och 

accepterade döden på olika sätt. De beskrev att deras perspektiv på liv och död 

underlättade kommunikationen mellan döende patienter, vilket ökade deras 

förståelse inom den palliativa vården (Dong et al., 2015 & Rodenbach et al., 

2016). Sjuksköterskorna upplevde att kommunikation blev okomplicerad när 

patienter kunde acceptera sin situation och döden. De ansåg att religion och 

andlighet kunde förbättra patienternas symtomhantering samt gav meningsfullhet 

och hoppfullhet till patienter. Tvärtom om dessa religiösa och andliga behov var 

ouppfyllda kunde detta resultera i att patienterna upplevde ångest, oro och rädsla, 

vilket ytterligare försvårade interaktionen mellan sjuksköterskorna och de döende 

patienterna (Dong et al., 2015). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

För att utvärdera studiens kvalitet kommer styrkor och svagheter att diskuteras 

utifrån Shentons (2004) fyra kvalitetsbegrepp. Dessa kvalitetsbegrepp är 

tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet.  

Tillförlitlighet handlar om ifall studie stämmer överens med det de ansåg att 

undersöka svarar på syftet eller inte (Shentons, 2004). Studien baserades på en 

undersökning med kvalitativ design som används vid studier kring upplevelser 

och erfarenheter (Dahlborg Lyckhage, 2017). Tillförlitligheten i studien stärktes 

genom att metoden som användes var anpassad för studien syfte (Shentons, 2004). 

Tre olika databaser användes för att få fram artiklarna som svarade på syfte, vilket 

stärker studiens tillförlitlighet (Henricsson, 2017). Genom att använda 

trunkeringar, frassökning i Cinalh och PsycINFO databas och fem sökblock med 

flera olika synonymer hittades relevanta artiklar som besvarade syftet. Därmed 

kombinerades sökning med ämnesord och fritextord för att öka sökträffar 

(Karlsson, 2017). Resultatet speglar endast sjuksköterskors upplevelser av 

kommunikation med cancerpatienter inom palliativ vård. Högskolan Kristianstads 

granskningsmall användes för att granska artiklarnas trovärdighet, vilket stärker 

tillförlitligheten (Blomqvist et al., 2016). Några citat av artiklarna presenterades, 
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vilket stärker tillförlitlighet genom att bekräftar att resultatet utgår från det som 

sjuksköterskan har berättat (Shentons, 2004). Bristande språkkunskaper kan vara 

en begränsande faktor eftersom artiklarna som användes till studien var på 

engelska och engelska ej är författarens modersmål (Polit & Beck, 2012). 

Verifierbarhet handlar om ifall litteraturstudien är beskriven på ett sätt som 

möjliggör för läsaren att göra om studien (Shentons, 2004). Verifierbarheten 

stärktes av att studiens analysprocess tydligt beskrivits steg för steg, vilket också 

presenterades som en figur. Då analysprocessen tydligt beskrevs kan denna enkelt 

följas och göras om, vilket stärker studiens verifierbarhet. Sökscheman till varje 

databas finns bifogat i studien vilket innebär att litteratursökning går att 

genomföra en liknande (Shentons, 2004).  

Pålitlighet handlar om ifall fynden härstammar från de ingående vetenskapliga 

studierna och inte från egna fördomar och förförståelse. Det handlar också om 

resultat från de ingående originalstudierna har hanterats rättvist (Shentons, 2004). 

Pålitligheten stärks av att förförståelsen är beskriven samt förförståelsen skrevs 

innan artikelsökningen för att inte påverkas av innehållet i artiklarna. 

Förförståelsen påverkas ofta på resultatet och genom att skriva ner förförståelsen 

innan resultatet kan det minska påverkan (Henricson, 2017). Studien har fått 

granskat av medstudenter, handledare och examinator vid flera seminarier vilket 

stärker pålitligheten (Henricson, 2017). Majoriteten av artiklarna var även peer-

reviewed. Pålitligheten sänks i resultatet där inte alla artiklarna var etiskt 

granskade och hade fått etiskt godkännande. Slutligen sänks pålitligheten då 

analysen gjordes av en författare vilket kan påverka resultatanalys. 

Överförbarhet handlar om i vilka verksamheter och till vilka grupper resultatet 

från litteraturstudien går att tillämpa (Shentons, 2004). Överförbarheten stärks av 

att resultatet baserades på artiklar från sju olika länder i tre kontinenter. Dessa var 

Europa, Nordamerika och Asien, vilket gör att resultatet speglar en bred kontext. 

Dock var majoriteten av studierna genomförda i industriländer där tre av tolv 

artiklar kom från USA och visar lika resultat, vilket ökar överförbarheten. 

Studiens överförbarhet sänks eftersom det var enbart ett fåtal studien per 
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kontinent som omfattas, vilket blir svårt att veta om studien i varje kontinent visar 

lika resultat. 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka sjuksköterskors upplevelser av 

kommunikation med cancerpatienter inom palliativ vård. Resultatet presenterades 

i tre kategorier som speglar sjuksköterskors upplevelser. Därför är 

resultatdiskussion uppdelad i tre olika fynd utifrån resultat från varje kategori: 

utbildning och erfarenheter, en god arbetsmiljö och att vara troende.  

Att sjuksköterskan behöver mer utbildning och erfarenheter kring kommunikation 

inom palliativ vård framgår av resultatet. Ett fynd visar att sjuksköterskorna 

upplevde en viss osäkerhet och rädsla i patientsamtal på grund av bristande 

kunskaper och erfarenheter. Detta göra att kommunikationen mellan 

sjuksköterskan och patienten blir svår och komplicerad. Keall et als. (2014) studie 

stöder detta resultat då de visar att sjuksköterskans kunskaper ökar med utbildning 

och erfarenhet. Dessutom visar de att kunskaper kunde reducera rädsla hos 

sjuksköterskorna samt underlättade kommunikationen mellan sjuksköterskorna 

och patienterna om existentiella frågor. En annan studie visar att kunskap och 

attityder är viktigt inom palliativ vård. De beskriver att kunskap och utbildning 

kan öka medvetenheten hos sjuksköterskorna då det gav sjuksköterskan ett mer 

reflekterande förhållningssätt. Även att sjuksköterskornas självkännedom kan bli 

bättre genom fortlöpande utbildning och erfarenhet (Wilson, Avalos & Dowling, 

2016). Palliativ vård kräver medvetenhet och fortlöpande utbildning för att 

förbättra sjuksköterskans deltagande genom reflektion. Socialstyrelsen (2016) 

påstår att fortbildning, handledning och reflektion är viktigt för att kunna erbjuda 

en god palliativ vård till patienter. Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd 

vid prioriteringar och ger vägledningar om vilka behandlingar och metoder som 

olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på. För att följa upp 

utvecklingen och kvaliteten i vården och omsorgen tar Socialstyrelsen fram 

målnivåer och utvärderingar, med utgångspunkt från de nationella riktlinjerna 

(Socialstyrelsen, 2021). Exempelvis på nationella riktlinjer för palliativ vård 

innefattar bland annat vägledning, rekommendationer, handledning, indikationer 
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och kommunikation för hälso- och sjukvårdpersonal (Socialstyrelsen, 2013). 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor beskriver att sjuksköterskan har ansvar att 

utveckla sina kunskaper och färdigheter för att uppvisa sin professionell (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Författaren ansågs att kommunikationen är något 

mer än vad vi säger utan att det handlar också om hur vi säger. Patienterna känner 

sig ofta delaktiga och nöjda med sin vård när de känner sig uppmärksammade och 

hörda för sin egen skull. Validering är tillämpbar i kommunikation och i svåra 

situationer för att kunna förstå begripligt utifrån personens situation. Enligt 

Linehan (1993) refererad i Gušić & Söndergaard (2019) beskriver att valideringen 

består av sju nivåer. Valideringens sju nivåer kan använda i ett samtal för att 

bygga förtroende och en god vårdrelaterad, bilda till ömsesidig kommunikation 

och ge själv respekt hos patienten. Exempel på hur de sju nivåer använda i ett 

samtal är såsom första nivå innebär att lyssna aktivt och uppmärksamt. Den andra 

nivå handlar om att bekräfta det som hörs och stämma av med personen om 

uppfattningen är rätt. Alla valideringens nivåer göra att samtalet bli tydligt och 

kunna undvika missförstå och missnöjd hos patienten och vårdgivare, även att alla 

valideringens nivåer inte lyfta upp i diskussionen (Linehan, 1993 refererad i Gušić 

& Söndergaard, 2019). 

Att sjuksköterskan har en god arbetsmiljö främjar kommunikationen mellan 

sjuksköterska och patient. I litteraturstudien framkommer det att sjuksköterskorna 

upplevde att kommunikation mellan de och patienterna blev mer effektiv när det 

fanns tid till kommunikation eftersom de då hade tid att vara aktiv lyssnare samt 

kunde reflektera och diskutera med patienterna. Dessutom upplevde 

sjuksköterskorna att en god kommunikation krävde en planering innan samtalet. 

Moores (2005) studie visade att organisationen eller arbetsplatsen spelar en stor 

roll för att skapa en miljö som i hög grad kan påverka kommunikationen mellan 

sjuksköterska och patient. En annan studie visade att brist på stöd för holistisk 

omvårdnad hämmade kommunikationen (Tay, 2012). En vårdmiljö kan både bidra 

till lidande och lindra lidande (Martins & Lima Basto, 2011). Ytterligare beskrivs 

Smeds Alenius et al. (2014) att kommunikation är en viktig faktor i arbetsmiljö 

eftersom det kan påverka patientsäkerhet. Patientsäkerheten handlar om att 

patienten inte skadas och sjukvården arbetar med kvalitet som skapar en god vård. 
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Patientsäkerhetslag (2010:659) syftar till att främja en hög patient-säkerhet i att 

skydda patienterna från vårdskador i hälso- och sjukvården (Sverige riksdag, 

2010). Författare anser att det krävs tid och resurser för att sjuksköterskan ska 

kunna utföra sitt arbete på en trygg och jämlik vård, vilket eftersträvar 

Socialstyrelsen en god och jämlik vård. Tiden är en viktig resurs för 

sjuksköterskan för att kunna vara närvarande och visa engagemang när 

kommunikationen sker. Utöver detta kommer sjuksköterskan kunna ha tillräcklig 

med tid för att kunna reflektera över sin handling, vilket kan resultera i en bättre 

kompetens (Socialstyrelsen, 2019). Det är inte alla sjuksköterskor som har starka 

karaktärsdrag, är modiga och vågar handla rätt i svåra situation eller 

kommunikation. Därför kan sjuksköterskorna genom reflektion lära sig hur de ska 

tänka och handla rätt, vilket underlättar deras bemötande i framtiden (Sandman & 

Kjellström, 2018). En bra arbetsmiljö gör arbetet mer effektivt. Utöver de goda 

förutsättningarna som bidrar till att förbättra kommunikationen mellan patienter 

och sjuksköterskor finns det en sak som förbättrar kommunikationen, vilket är 

kommunikationsmodeller. Inom vården användas kommunikationsmodeller för att 

förstå samtal mellan patienter och vårdgivare (Baggens & Sandén, 2019). En 

modell som användas är överföringsmodellen av Fiske (2001). Modellen ses som 

”en överföring eller en transport av ett budskap från en sändare till en mottagare”. 

Med hjälp av modellen kan vården överföra information till patienten och 

närstående inom att fokusera på patientens önskemål, exakt och effektivt. Att 

modellen visar förståelse för hur information från en sändare till en mottagare 

sprider sig, hur ska det gå till och hur mottagaren tolka (Baggens & Sandén, 

2019). Detta överföringen kan ske vid olika sätt såsom via telefon, bild eller en 

annons. Ett exempel är att sjuksköterska informera patienten om omvårdnadsplan 

och behov på ett sätt som patienten kan förstå och enklat motta information. En 

annan modell är Orlando teorin som används det för att undvika missförstånd, 

genom att betona och bekräfta det som ses och hörs att det stämmer. Detta gör att 

kommunikation blir effektiva och involverar patienten (Buber, 1994,1997; 

Orlando, 1961, refererad i Beck & Blomqvist, 2017). Till exempel på detta är att 

sjuksköterskor reflekterar över vad jag ser, hör, tänker och känner. Även att 
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kommunikationsmodellen kan öka förståelse hos vårdare och vårdgivare men 

ibland förekommer också försvarsmekanismer.  

Att vara troende kan förmildra den palliativa processen. I litteraturstudien fanns 

det artiklar som diskuterade troende patienter. I dessa studier ansåg 

sjuksköterskorna att det fanns en tendens till att dessa patienter hade lättare för att 

förstå och acceptera sin situation. Därutöver ansågs sjuksköterskorna att patienter 

från en annan kultur eller som har en religion generellt känner sig mer hoppfulla. 

En studie av Hang (2009) beskriver att kulturell medvetenhet och kunskaper är en 

viktig faktor för patienters omvårdnad inom palliativ vård eftersom det kan visa 

lyhörd och empatisk hos vårdpersonal. En annan studie visar att religion och tron 

på gud är centralt för lindrat spirituellt och existentiellt lidande. Det visar även att 

thailändare som lider av cancersjukdom har troende om sin religion eftersom det 

kan lindra deras lindande, ge hopp och kunna acceptera den oundvikliga döden 

och gå vidare. Lidandet gör att patienter försöker hitta sitt sätt för att kunna gå 

eller leva vidare med sin sjukdom. Därför är det viktigt för ansvariga 

sjuksköterskor att vara lyhörd och anpassa vård efter patienters religiösa tro 

(Nilmanat et al., 2015). Som sjuksköterskan är det viktigt att kunna bemöta och 

behandlar patienter lika och rättvis. Enligt den etiska principen bör sjuksköterskan 

ha ansvar att behandlas alla människor med jämlikhet i enlighet med mänskliga 

rättigheter, oavsett vilket ras, kultur, religion, ålder och individuell status personen 

ha. Detta gäller både patienter och deras närstående (Sandman & Kjellström, 

2018). Närhetsetiken är mötet med andra människa för att förhandla etiska 

korrekt. Det anses att människan är ömsesidigt beroende av varandra. Därför är 

det viktig för sjuksköterskor att kunna överse sina bekanta värderingar och våga 

göra saker annorlunda för att se den andra personen som en helhet (Sandman & 

Kjellström, 2018). Detta kan göras med hjälp av Bubers teori (Jag-du relation) 

som tidigare nämnts i bakgrunden. Det visar hur sjuksköterskor kan förhålla sig 

och inbjuda patienter till den andre relationen. Dessutom det för att alla ska känna 

sig inkluderade och förstådda inom vården och inte minst i sin egen vård bör 

vårdgivaren arbeta med personcentrerad vård. Att patienten inte upplever av 

kränkande. Att möta alla människor lika och varje enskild individ som en unik 

person. Att respektera vems personen är, vilka kultur de har och behandlar alla 
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lika. Alla har ju olika kulturer och ursprung som beroende också på socialt 

mönster som överförs från generation till generation (Jirwe, 2019). Etiska koden 

beskriver att sjuksköterskan har ansvar att informera patienter på ett kulturellt 

anpassat sätt vilket gör att patienten blir mer delaktighet i sin vård. Utöver det bör 

sjuksköterskan främja mänskliga rättigheter och respektera patienters värderingar, 

sedvänjor och trosuppfattningar (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Enligt 

McCormack & McCances modell om personcentrerad vård antar de att personen 

och personalen är centralen av modellen. Där yttre består av fem 

huvudkomponenter som samhällsperspektiv, förutsättningar för personcentrerad 

vård, vårdandet sammanhang, personcentrerade processer och personcentrerade 

resultat. Komponenterna har målet att patienten ska få en positiv upplevelse av 

vården och känna sig involvera i vården. En ytterligare modell är Ekmans modell 

som består av tre begrepp; patientens berättelse, partnerskap att samarbeta, och 

dokumentation. Dessa begrepp leder till tillit, ger trygghet och ger bättre 

förutsättningar för egen vård (Ekman m.fl. 2011; McCormack & McCances, 2016, 

2017, Refererad i Blomqvist, 2017; Blomqvist & Beck, 2017). McCormack & 

McCances och Ekmans modeller bygger på ett humanistiskt synsätt, ger 

möjligheten att förstå och kunna se en tydlig bild på personcentrerad vård.  

Utifrån resultatet anser författaren att kommunikation och relation är centralt för 

sjuksköterskans yrke. Litteraturstudiens resultat har betydelse för omvårdnadens 

utveckling samt för att öka kunskap och förståelse kring palliativ vård hos 

oerfarenheter sjuksköterskor då det belyser sjuksköterskors upplevelser av 

kommunikationen med cancerpatienter inom palliativ vård. Detta kan i sin tur 

underlätta och förbättra sjuksköterskans kommunikationsförmåga i sitt möte med 

patienter inom palliativ vård. 

Slutsats 

Utifrån undersökningen uppstår många upplevelser hos sjuksköterskan vid 

kommunikationen med patienter. Majoriteten av sjuksköterskorna som ingick i 

denna studie upplevde att kommunikationen mellan cancerpatienter som vårdats 

palliativt var komplicerad. De hade svårt för att hantera sina känslor vid 

bemötande med patienter under svåra situationer. De upplevde att aktivt lyssnande 
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och en god arbetsmiljö kunde främja kommunikationen mellan patienten, 

närstående och den ansvarig sjuksköterska. Sjuksköterskorna sågs inom vården 

som individer som hade i uppgift att inge hopp och positiv energi till patienterna. 

Dessutom upplevde sjuksköterskorna att de genom att anpassa kommunikationen 

efter patienternas kulturella bakgrund eller religiösa tro kunde göra så att patienten 

kände sig mer trygg. 

Litteraturstudiens resultat visar enbart hur sjuksköterskor i allmänhet upplever 

kommunikationen med cancerpatienter inom palliativ vård. Men det visar inte 

tydligt om skillnaden mellan erfarna sjuksköterskors och oerfarna sjuksköterskors 

upplevelser i detta fall. Därför föreslår författaren att vidare undersökning kring 

detta område bör genomföras för att kunna få en djupare bild och förståelse kring 

sjuksköterskors upplevelser inom palliativ vård. Författaren anser att en vidare 

undersökning skulle kunna uppvisa tydligare likheter och olikheter, vilket är 

kunskapsfynd som kan användas till att vidare utveckla och förbereda framtida 

sjuksköterskor som arbetar eller skulle vilja arbeta inom palliativ vård.  
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Bilaga 1. Sökschema 

Databas: PubMed 

Datum: 2022/04/25 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka sjuksköterskors upplevelser av kommunikation med 

cancerpatienter inom palliativ vård. 

 

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1. Sjuksköterska Nurses [MeSH] OR 
Nurs* [Title/Abstract] 

468,077  

2. Upplevelser Job Experience [MeSH] OR 

Experience* [Title/Abstract] OR 

Attitude* [Title/Abstract] OR 

”Qualitative studies” [Title/Abstract] OR 
Interview* [Title/Abstract] OR 

Perception* [Title/Abstract] 

2,336,151  

3. Kommunikatio
nen 

Communication [MeSH] OR 
Conversation* [Title/Abstract] 

357,522  

4. Cancerpatienter Cancer Patients [MeSH] OR 
“cancer patient*” [Title/Abstract] OR 

“cancer client*” [Title/Abstract] 

1,822,465  

5. Palliativ vård Palliative Care [MeSH] OR 
Palliative [Title/Abstract] 

113,812  

6.  1 AND 2 AND 3 AND 4 AND 5 113,812  

Begränsningar Forskningsartikel, engelska, Publiceringsdatum: 

2011/01/01-2022/12/31 

267 5 
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Bilaga 2. Sökschema 

Databas: Cinalh 

Datum: 2022/04/25 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka sjuksköterskors upplevelser av kommunikation med 

cancerpatienter inom palliativ vård. 

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1. Sjuksköterska Nurses [MH] OR 

Nurs* [fritext] 

1,001,705  

2. Upplevelser Job Experience [MH] OR 
Experience* [fritext] OR 

Attitude* [fritext] OR 

”Qualitative studies” [fritext] OR 

Interview* [fritext] OR 
Perception* [fritext] 

1,033,793  

3. Kommunikationen Communication [MH] OR 

Conversation* [fritext] 

106,560  

4. Cancerpatienter Cancer Patients [MH] OR 

“cancer patient*” [fritext] OR 
“cancer client*” [fritext] 

91,753  

5. Palliativ vård Palliative Care [MH] OR 

Palliative [fritext] 

57,598  

6.  1 AND 2 AND 3 AND 4 AND 5 105  

Begränsningar Forskningsartikel, engelska, Peer-reviewed, 
Publiceringsdatum: 2011/01/01-2022/12/31 

56 5 
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Bilaga 3. Sökschema 

Databas: PsycINFO 

Datum: 2022/04/25 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka sjuksköterskors upplevelser av kommunikation med 

cancerpatienter inom palliativ vård. 

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1. Sjuksköterska Nurses [Thesaurus] OR  

Nurs* [fritext] OR  
“Nurse experience” [fritext] OR  

“Nurse attitudes” [fritext] 

191,575  

2. Upplevelser  "Job Experience Level" [Thesaurus] OR 
Experience* [fritext] OR 

Attitude* [fritext] OR  

“Qualitative studies” [fritext] OR  

Interviwe* [fritext] OR 
Perception* [fritext] 

1,778,692  

3. Kommunikationen Communication [Thesaurus] OR  

Conversation [fritext] OR  
Communicative[fritext] OR  

Information [fritext] 

1,087,481  

4. Cancerpatienter Neoplasms [Thesaurus] OR  

“Cancer patients” [fritext] OR 
“Cancer clients” [fritext] 

65,503  

5. Palliativ vård “Palliative Care” [Thesaurus] OR 

Palliative [fritext] OR 

“Terminal care” [fritext] OR 
“End of life care” [fritext] 

30,990  

6.  1 AND 2 AND 3 AND 4 AND 5 410  

Begränsningar Forskningsartikel, engelska, Peer-reviewed, 

Publiceringsdatum: 2011/01/01-2022/12/31 

252 2 
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Bilaga 4. Artikelöversikt (kvalitativ) 

Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Dong. F et al. 

 

Caring for dying cancer 

patients in the Chinese 

cultural context: A 

qualitative study from the 

perspectives of physicians 

and nurses 

 

Kina, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att utforska 

erfarenheterna från 

kinesiska läkare och 

sjuksköterskor som tar 

hand om döende 

cancerpatienter i sitt 

praktiska arbete. 

Semi-strukturerade intervjuer 

Studie baserades på 

fenomenologistudie metoden. 

Inklusionskriterierna var: deltagarna 

ha arbetat med och varit utsatt för 

döende cancerpatienter i minst ett 

halvår; var över 18 år gammal; gav 

samtycke; och tala kinesiska. 

15 läkare deltog i denna studie, där 

medelålder var 34,56 år; den yngsta 

var 27 år och den äldsta var 54. Det 

genomsnittliga antalet år av klinisk 

erfarenhet av läkarna var 8,31; den 

maximala erfarenheten var 25 år 

och den lägsta var 1 år. 22 

sjuksköterskor rekryterades där 

medelåldern var 29,34 år; den 

yngsta var 24 år och den äldsta var 

49. Det genomsnittliga antalet års 

klinisk erfarenhet av 

sjuksköterskorna var 7,47; den 

maximala längden av klinisk 

erfarenhet var 27 år, och minimum 

var 0,5 år. 

 Forskningsetiskt tillstånd fanns. 

  

Intervjufrågorna testades innan. 

Muntlig och skriftlig info och 

informerat samtycke. Studien var 

anonym. 

  

Intervjulängd 30–60 min på en plats 

som deltagare välja av en forskare. 

Intervjufrågorna handlar om känslor 

och personliga upplevelser 

angående vård av döende 

cancerpatienter. 

Spelades in och 

transkriberades. 

Samtliga förf. deltog i analysen. 

Kvalitativ innehållsanalys 

 

Resultatet presenteras i fem teman: 

- Starka känslor av förpliktelse och 

kris 

- Hopp och ande upprätthållande 

- Förbättring av livskvalitet 

- Främjande av familjens funktion 

- Dilemman under EOL-stadiet. 

I kinesiska traditionell och kulter är 

det tabu att ge information om 

döden och cancer till döende 

cancerpatienter, vilket detta 

påverkar sjuksköterskans 

kommunikation med döende 

patienter i livets slutskede. 

Kommunikationsmetoder och stöd 

behöver förbättra i vården med 

patienter i livets slutskede av 

kinesiska läkare och sjuksköterskor. 

  

Citat finns 

Tillförlitlighet stärks av: 

Urvalet är varierat, teman 

svarar på syftet, citat som 

visar djup 

  

Verifierbarhet stärks av: 

Beskrivning av intervjuerna 

finns, vedertagen analys 

beskrivs 

  

Pålitlighet stärks av: mer än 

en person i analysen. 

  

Överförbarhet stärks av: 

Abstraktionsnivå fångar upplevelser, 

kontext-beskrivning möjliggör 

bedömning av resultatets 

överförbarhet 

Seyedfatem. N et al. 

 

Iranian nurses’ perceptions 

of palliative care for 

patients with cancer pain 

 

Iran, 2014 

Syftet med denna studie 

var att identifiera iranska 

sjuksköterskors 

uppfattningar om 

palliativ vård för 

patienter med 

cancersmärta. 

Kvalitativ studie. Semi-

strukturerade intervjuer. 

Ändamålsenligt urval. Studien 

utfördes i canceravdelningar som 

erbjuder palliativ vård till 

cancerpatienter i Iran. 

Etikkommittén fanns. 15 

sjuksköterskor tillfrågades, alla 

deltog i studie. 11 kvinnor och 4 

män. Ålder var från 26–49. 10 av 

sjuksköterskorna var gifta; resten 

singel. Sjuksköterskornas 

arbetslivserfarenhet var från 4–18 

år. Tre vårdpassen (dagar, kvällar 

och nätter) 

Forskningsetiskt tillstånd fanns. 

Kvalitativ innehållsanalys 

Muntlig och skriftlig info och 

informerat samtycke. 

Intervjulängd 30–45 min. 

Spelades in och 

transkriberades. 

Huvudfråga var: "Vad är din 

uppfattning om palliativ vård av 

smärta hos cancerpatienter?" 

När kategorier hade identifierats 

och datamättnad uppnåtts avbröts 

intervjuerna 

Feedback från deltagarna. 

Samtliga förf. deltog i analysen. 

Resultatet presenteras i två 

huvudteman och två 

underkategorier: 

- Hantering av fysisk smärta: vikten 

av kommunikation och 

smärtlindring med droger 

- Psykologisk Empowerment: 

stödjande beteende och 

nödsänkning 

  

Citat finns 

Tillförlitlighet stärks av: 

Urvalet är varierat, teman 

svarar på syftet, citat som 

visar djup. Sänks av: intervjuerna korta. 

Verifierbarhet stärks av: 

Beskrivning av intervjuerna 

finns, vedertagen analys 

beskrivs 

Pålitlighet stärks av: mer än 

en person i analysen. 

Överförbarhet stärks av: 

Abstraktionsnivå fångar upplevelser, 

kontext-beskrivning möjliggör 

bedömning av resultatets 

överförbarhet 
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Mclennon. S et al. 

 

Oncology nurses’ 

experiences with 

prognosis-related 

communication with 

patients who have 

advanced cancer 

 

USA, 2013 
 

 
 

 

 

 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

erfarenheter av prognos 

relaterad kommunikation 

med patienter som har 

framskriden cancer. 

Intervjustudie 

En kvalitativ deskriptiv design. 

Användes tematisk analys 

Inklusionskriterier var: legitimerade 

sjuksköterskor med minst 1 års 

erfarenhet av onkologisk 

omvårdnad, är närvarande arbetar i 

en onkologisk miljö. 

  

Deltagare var mellan 21–61 år 

gammal, 25 kvinnor och 2 män. 

Informationsblad delades ut av 

enhetschefer och pedagoger, 

deltagarna frivilligt anmälde sig och 

kontakta tillbaka (har den önskade 

egenskaper). 

Deltagarna intervjuades en gång. 

Alla intervjuer spelades in 

transkriberades. 

Intervjuer skedes på en privat plats 

nära deras arbetsområde. 

Ett datum, tid och plats för intervjun 

bestämdes. 

Muntlig och skriftlig info och 

informerat samtycke. 

Vid datamättnad uppnåtts avbröts 

intervjuerna 

Intervjulängd ca 36 min. 

Kvalitativ innehållsanalys 

Samtliga förf. deltog i analysen 

Resultatet presenteras i sex teman: 

- Att vara i mitten 

- Bedömning av situationen 

- Hinder för prognos relaterad 

kommunikation 

- Sjuksköterskans handlingar 

- Fördelar med prognosförståelse 

- Negativa resultat 

Tillförlitlighet stärks av: 

Urvalet är varierat, teman 

svarar på syftet, citat som 

visar djup 

Sänks av: saknas hur många som 

tillfrågades, intervjuerna korta. 

  

Verifierbarhet stärks av: 

Beskrivning av intervjuerna 

finns, vedertagen analys 

beskrivs 

  

Pålitlighet stärks av: mer än 

en person i analysen. 

  

Överförbarhet stärks av: 

Abstraktionsnivå fångar upplevelser, 

kontext-beskrivning möjliggör 

bedömning av resultatets 

överförbarhet 
Hilding. U et al. 

 

Striving for a balance 

between leading and 

following the patient and 

family – nurses’ strategies 

to facilitate the transition 

from life-prolonging care 

to palliative care: an 

interview study. 

 

Sweden, 2018 
 

 

 
 

Syftet med denna studie 

var att undersöka 

strategier som 

legitimerade 

sjuksköterskor (RN) 

använder för att 

underlätta övergången 

från livsförlängande vård 

till PC för patienter med 

obotlig sjukdom. 

Deskriptiv designs 

  

15 tillfrågades av enhetschef, 14 

deltog i studien. 1 man och 13 

kvinnor, ålder är mellan 27 – 64 år. 

  

Inklusionskriterierna var 

legitimerade sjuksköterskor med 

erfarenheter av forskningsfrågan, 

minst ett år arbetserfarenhet inom 

palliativ vård. 

  

Semistrukturerade intervjuer 

(halvstrukturerade intervjuer) 

De som tackade ja gav informerat 

samtycke. Använder en 

intervjuguide utformad efter 

studiens syfte. 

Intervjuade skede under 

schemalagda tid på arbetsplats. 

Intervjuerna spelades in på ljud och 

varade mellan 20 och 60 minuter. 

Alla intervjuer transkriberades 

ordagrant. 

Samtliga förf. deltog i analysen. 

  

Kvalitativ innehållsanalys 

 

Resultatet visar under ett tema, 

Sträva efter en balans mellan att 

leda och följa patienten och 

familjen. Teman uppdelade i fyra 

kategorier, att lära känna patienten 

och skapa en relation, att ge stöd, 

anpassa sig till individers behov och 

aktiverar konversationer. 

  

Citat finns 

Tillförlitlighet stärks av: 

Urvalet är varierat, teman 

svarar på syftet, citat som 

visar djup 

   

Verifierbarhet stärks av: 

Beskrivning av intervjuerna 

finns, vedertagen analys 

beskrivs 

  

Pålitlighet stärks av: mer än 

en person i analysen. 

  

Överförbarhet stärks av: 

Abstraktionsnivå fångar upplevelser, 

kontext-beskrivning möjliggör 

bedömning av resultatets 

överförbarhet 
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Strang. S et al. 

 

Communication about 

existential issues with 

patients close to death—

nurses’ reflections on 

content, process and 

meaning. 

 

Sverige, 2013 
 

 
 

 

Syftet med denna studie 

var att beskriva 

sjuksköterskors 

reflektioner kring 

existentiella frågor i 

kommunikation med 

patienter nära döden. 

Randomiserad/slumpmässigt urval 

  

Inklusionskriterierna var patienter 

som lider av cancer, är från tre 

hospices på sjukhus (sex 

onkologiska avdelningar) och två 

palliativa hemvårdsteam. 

  

102 personer tillfrågades och 98 

personer deltog i studie. Det var 

98% kvinnor. Ålder var mellan 24–

64 år. De palliativa 

hemvårdsteamen var från 

landsbygden och onkologiska 

kliniken och hospicen i tätort. 

Intervjustudie med reflektioner i 

grupp (4–8 SSK) 

Intervjuerna genomfördes fem 

gånger i 90 minuter på 8 veckor. 

Spelades in och 

transkriberades. Intervju bestod av 

reflektion om existentiella frågor. 

 

Kvalitativ innehållsanalys. 

 

Textinnehållet under analysen 

delades till 3 domäner med 9 teman. 

Excel och sorteringsfunktioner i 

Visual Basic, användes i 

kodningsprocessen. 

 

Forskningsetiskt tillstånd fanns. 

De som tackade ja gav informerat 

samtycke där de fick både muntligt 

och skriftlig information innan. 

Resultatet presenteras i tre områden 

och nio teman: 

Innehållet i det existentiella 

samtalet 

- Att leva och dö 

- Med tanke på relationer 

Processen för existentiell 

konversation 

- Öppnar upp konversationer 

- Att vara närvarande och 

tillmötesgående 

- Att vara känslig och bekräftande 

- Använda ord och tystnad 

Betydelsen av existentiella samtal 

för sjuksköterskor 

- Att känna sig hedrad och vara 

professionell 

- Att vara belastad 

- Kräver externa förutsättningar 

I gruppreflektionerna framkom en 

tydlig medvetenhet om värdet av 

känslighet och stödjande 

konversationer. 

 Citat finns 

Tillförlitlighet stärks av: 

Urvalet är varierat, teman 

svarar på syftet, citat som 

visar djup 

  

Verifierbarhet stärks av: 

Beskrivning av intervjuerna 

finns, vedertagen analys 

beskrivs 

  

Pålitlighet stärks av: mer än 

en person i analysen. 

  

Överförbarhet stärks av: 

Abstraktionsnivå fångar upplevelser, 

kontext-beskrivning möjliggör 

bedömning av resultatets 

överförbarhet 

Daines, P et al. 

 

Nurses’ experiences caring 

for patients 

and families dealing with 

malignant 

bowel obstruction 

 

Storbritannien, 2013  

 

Syftet med denna artikel 

var att undersöka 

sjuksköterskors 

erfarenheter av att ta 

hand om patienter med 

maligna 

tarmobstruktioner. 

 

Kvalitativ studie. Semi-

strukturerade intervjuer. 

Inklusionskriterierna var 

sjuksköterskor som hade vårdat 

för patienter med MBO under de 

senaste 6 månaderna. 

Intervjuer genomfördes med 15 

sjuksköterskor. De flesta av 

deltagarna hade 11 eller fler års 

erfarenhet av att ta hand om 

cancerpatienter. Majoriteten var 

kvinnor och medelåldern var 56. De 

fick tre olika frågor som de skulle 

svara på. 

 

Intervjuer som varade mellan 22–60 

minuter. Öppna frågor ställdes och 

det gavs rum för diskussion. 

Intervjuerna spelades in och skrevs 

av.  

 

En kvalitativ deskriptiv metod 

användes för analys av intervjuerna. 

NVIVO användes som hjälpmedel.  

 

Studien är etisk godkänd.  

 

Man kom fram till att 

sjuksköterskor har en viktig och 

privilegierad roll som innebär att 

man måste ha förmågan att 

identifiera MBO-tecken och 

symtom tidigt. Dessutom är det 

viktigt att dessa har kunskap om 

behandling och symtomhantering 

och hjälpa patienterna att gå från en 

kurativ till palliativ vård när det är 

indicerat.  

Tillförlitlighet: stärks av: urvalet är 

varierat, teman svarar på syfte, citat som 

visar djup 

 

Verifierbarhet: stärks av: beskrivning 

av intervjuerna finns, vedertagen analys 

beskrivs 

 

Pålitlighet: stärks av: mer än en person 

i analysen 

 

Överförbarhet:  stärks av: 

Abstraktionsnivå fångar upplevelser, 

kontext-beskrivning möjliggör 

bedömning av resultatets 

överförbarhet  
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Pfeil, T.A et al.  

 

What Keeps Oncologists 

From Addressing Palliative 

Care Early on With 

Incurable Cancer Patients? 

An Active Stance Seems 

Key 

 

Tyskland, 2015. 
 

Syftet var att undersöka 

vad som gör att 

onkologer inte adresserar 

palliativ vård tidigt hos 

patienter med icke-

botbar cancer. 

Kvalitativa djupintervjuer 

genomfördes med 12 läkare (4 män 

och 8 kvinnor) och 6 sjuksköterskor 

som arbetar på 

Hematologi/Onkologi 

departementet i München, 

Tyskland.  

 

Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes baserat på 

forskningsfrågor, fältarbete och 

forskares erfarenheter utöver 

befintlig litteratur.  

  

Intervjuerna analyserades genom 

teorimetodik och diskuterades från 

ett medicinskt etiskt perspektiv.   

 

Studien är etisk godkänd.  

 

Onkologerna menade på att 

patienter med orealistiska 

förväntningar var en utmaning för 

EOL-kommunikation som är 

särskilt framträdande i omfattande 

cancer centra. Det måste finnas en 

balans mellan läkarens medicinska 

perspektiv och det emotionella som 

både två är involverat.  

 

Tillförlitlighet: stärks av: urvalet är 

varierat, teman svarar på syfte, citat som 

visar djup 

 

Verifierbarhet: stärks av: beskrivning 

av intervjuerna finns, vedertagen analys 

beskrivs 

 

Pålitlighet: stärks av: mer än en person 

i analysen 

 

Överförbarhet:  stärks av: 

Abstraktionsnivå fångar upplevelser, 

kontext-beskrivning möjliggör 

bedömning av resultatets 

överförbarhet 
Torres-Virgil, I et al.  

 

 

The role of empathic 

nursing telephone 

interventions with 

advanced cancer 

patients: A qualitative 

study 

 

USA, 2021.  

 

Syftet var att beskriva 

nyckelelementen av 

terapuetiska samtal som 

gjorts av sjuksköterskor 

till avancerade 

cancerpatienter för att 

förstå vad som kan ha 

tidigare bidragit till 

förbättring hos patienter 

som fått intervention.  

 

Samtal genomfördes till 190 

patienter. Av dessa 190 patienter 

mottog 95 samtal från en 

sjuksköterska och 95 från en icke-

sjuksköterska. Patienter mellan 29 

till 84 år med en median på 59. 65 

procent kvinnor och 35 procent män 

Samtalen genomfördes mellan 1–6 

gånger över en 2 veckors period. Av 

de 95 personer som mottog samtal 

från en sjuksköterska fick 45 

methylphenidate och 50 hade 

placebo.  

 

Riktlinjer för tematiska analyser 

från “Braun och Clark” användes 

för att analysera ordagranna 

avskrifter. Varje samtal 

analyserades induktivt och 

ämnesområde märktes.  

 

Studien är etisk godkänd. 

Det övergripande temat för dessa 

samtal som genomfördes var att 

stödja patienter med empati. Empati 

i dessa konversationer handlade om 

sjuksköterskors ansträngningar att 

förstå patienternas upplevelser. 

Problemlösning och stödgivning var 

det viktiga i den empatiska 

kommunikationen. 

Tillförlitlighet: stärks av: urvalet är 

varierat, teman svarar på syfte, citat som 

visar djup 

 

Verifierbarhet: stärks av: beskrivning 

av intervjuerna finns, vedertagen analys 

beskrivs 

 

Pålitlighet: stärks av: mer än en person 

i analysen 

 

Överförbarhet:  stärks av: 

Abstraktionsnivå fångar upplevelser, 

kontext-beskrivning möjliggör 

bedömning av resultatets 

överförbarhet  
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Rodenbach, R.A et al. 

 

Relationships between 

personal attitudes about 

death and 

communication with 

terminally ill patients: 

How oncology clinicians 

grapple with mortality 

 

USA, 2015 
 

Syftet med denna studie 

är att se vårdpersonalens 

attityder till döden och 

hur kan detta påverka 

kommunikationen samt 

vård av döende patienter.  

 

Semistrukturerade intervju med 

kvalitativa metod. N=33 

25 oncology läkare, 7 ssk och 1 

läkarassistent. 14 kvinnor och 19 

män 

Det användes bekvämlighetsurval. 

Deltagarna rekryterades genom 

mail, Det gjordes individuella 

intervju med deltagare som varade 

mellan 20–60 minuter. Intervjuerna 

spelades in.  

Inspelningarna var sedan skrivet ord 

för ord och dessa analyserades av 2 

studentgrupper och en oncology 

forskare grupp.  

  

Resultatet visar att de flesta 

vårdpersonalen hade en acceptans 

för döden. Flera av vårdpersonalen 

tyckte att deras attityder har 

påverkats av att ta hand om döende 

patienter och detta hjälper dem med 

att ge vård till döende patienter 

framöver. 

Tillförlitligheten höjs då studien svarar 

på syftet, citat som visar djup. 

 

Verifierbarheten höjs då studiens 

metod, urval, granskning och analys är 

tydligt beskrivet och går att göras om.  

 

Tillförlitligheten höjs då analysen 

gjordes av 3 olika grupper av forskare 

samt studenter.  

 

Överbarhet höjs då kontexten är 

välskriven och studien kan överföras till 

andra sammanhang.  

 
Canzona, M. R et al. 

 

“Operating in the dark”: 

Nurses’ attempts to help 

patients and families 

manage the transition from 

oncology to comfort care 

 

Storbritannien, 2018 

 

Syftet med denna studie 

var att undersöka de 

utmaningar som 

sjuksköterskor står inför 

när de tillhandahåller 

vård för 

onkologipatienter som 

övergår från den botande 

till den palliativa fasen 

av cancerkontinuum och 

att identifiera 

möjligheter till 

utbildning och stöd för 

sjuksköterskor i dessa 

kliniska miljöer. 

Semi-strukturerade intervjuer. 

Totalt 28 sjuksköterskor som deltog 

i studien, arbeta inom onkologi (14) 

och palliativ vård (14). Olika 

erfarenhetsår 1–5, 5–10 och över 10 

år. 

Intervjuer genomfördes via telefon. 

Intervjulängd ca 32 min. 

Intervjuer skedde med öppna frågor 

som fokuserade på sjuksköterskors 

erfarenheter. Dataanalysprocesser 

pågick samtidigt med 

datainsamlingen. 

Intervjuer transkriberades med ett 

kodsystem. 

Datainsamlingen var mellan januari 

2017 och oktober 2017. 

Skriftlig info och informerat 

intervjuprocessen. 

Analys genomfördes med koder till 

urval av texten. Sedan utvecklas 

teman för att skapa ytterligare 

koder. 

Intervjumanus pilottestades. 

Citat finns 

Fyra teman framkom som 

kännetecknar onkologi och palliativ 

vård sjuksköterskors erfarenheter: 

a) hantera interprofessionella 

kommunikationsfel under 

övergången 

b) svara på patient/familjs 

reaktioner på felkommunikation om 

vårdmålen 

c) navigera känslomässig anslutning 

till patienter 

d) anpassning till sociokulturella 

faktorer som påverkar 

informationsutbytet 

Tillförlitlighet stärks av: 

Urvalet är varierat, teman 

svarar på syftet, citat som 

visar djup 

Sänks av: intervjuerna korta. 

  

Verifierbarhet stärks av: 

Beskrivning av intervjuerna 

finns, vedertagen analys 

beskrivs 

  

Pålitlighet stärks av: mer än 

en person i analysen. 

  

Överförbarhet stärks av: 

Abstraktionsnivå fångar upplevelser, 

kontext-beskrivning möjliggör 

bedömning av resultatets 

överförbarhet 
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Rivolta, M. M etal. 

 

Communication of the 

death of a patient in 

hospices and nursing 

homes: A qualitative study 

 

Italien, 2014  

 

Syftet med denna studie 

är att beskriva hur 

hospice och NH-

personal hanterar 

kommunikation kring 

patienters död, och om 

denna kommunikation 

uppfattas som ett 

problem och 

implementerade 

strategier. 

 

55 styckena sjukhuspersonal 

intervjuades i form av 

semistrukturerade intervjuer från två 

olika sjukhus samt två olika 

vårdboenden i Turin, Italien (26 

sjuksköterskor och 29 

undersköterskor). Kvalitativ 

studiedesign användes. Av dessa 55 

var 47 kvinnor och 8 män.  

 

Genomförande: Löpande intervjuer 

med arbetarna på de två olika 

sjukhusen och de två olika 

vårdboendena i Turin. Protokoll 

användes. 

Analys: Utgick från “Colaizzi´s 

phenomenological method”. Varje 

intervju analyserades igenom flera 

gånger.  

 

Resultaten identifierades i 6 olika 

teman som delades in i två → “to tell 

the truth or not” och “the need for 

sharing”. ⅔ av deltagarna (38 

personer) ansåg att det var viktigt att 

informera varandra om en patients 

död 

Tillförlitlighet: stärks av: urvalet är 

varierat, teman svarar på syfte, citat som 

visar djup.  Sänks av: ej beskrivs om 

intervjuers tid  

Verifierbarhet: stärks av: beskrivning 

av intervjuerna finns, vedertagen analys 

beskrivs 

Pålitlighet: stärks av: mer än en person 

i analysen 

Överförbarhet:  stärks av: 

Abstraktionsnivå fångar upplevelser, 

kontext-beskrivning möjliggör 

bedömning av resultatets 

överförbarhet 

Tarberg, A. S et al. 

 

Nurses’ experiences of 

compassionate care in the 

palliative  

Pathway 

 

Storbritannien, 2020 
 
 

 

Syftet var att undersöka 

hur sjuksköterskor 

upplever medkännande 

vård för patienter med 

cancer och 

anhörigvårdare i olika 

faser av den palliativa 

vägen 

Kvalitativ studiedesign med 

fokusgrupp. 

 

Fyra fokusgrupper med 3–7 

kvinnliga sjuksköterskor i varje 

grupp. Sjuksköterskor åldern var 

mellan 28 och 60 år (medelålder = 

45 år). Sjuksköterskor var från 

primärvården, äldreboenden, stad 

och landsbygd som hade 

erfarenheter av olika faser av 

palliativ vård. Arbeta i olika 

kommun. 

Inklusionskriterier var 

sjuksköterskor som arbetat inom 

palliativ vård i mer än tre år och 

som kunde tala flytande norska. 

Administrativa sjuksköterskor 

exkluderades. 

Följde COREQ:s riktlinjer 

Följd kvalitativ checklista. 

Sjuksköterskor rekryterades ansikte 

mot ansikte av kontaktpersoner i 

kommunerna. Frågorna användes 

var öppen frågor som utvecklades 

från studiesyfte och tidigare 

forskning. Den första författaren var 

moderator och den andra var en 

assistent – tog fältanteckningar och 

sammanfattade vad sjuksköterskor 

sa i slutet av intervjuerna. 

Fokusgrupperna, genomförda på 

norska, varade mellan 60 och 90 

min. Alla intervjuer spelades in 

transkriberades. Data samlades in 

under 2018, tills ingen väsentligt ny 

information erhölls från den sista 

gruppen. Datainsamling och analys 

gick hand i hand. Alla författarna 

läser intervjuerna. Samtliga förf. 

deltog i analysen. Citat, underteman 

och teman presenteras. Muntlig och 

skriftlig info och 

informerat samtycke. Studien var 

anonym. Ingen etiskt godkännande 

men dataskyddsombudet för 

forskning godkände denna studie. 

Tre teman som uttrycker 

medkännande omsorg relaterade till 

olika faser av vägen identifierades: 

a) information och dialog 

b) skapa ett utrymme för att dö och 

c) familjevårdares acceptans av 

döden. 

Tillförlitlighet stärks av: 

Urvalet är varierat, teman 

svarar på syftet, citat som 

visar djup 

  

Verifierbarhet stärks av: 

Beskrivning av intervjuerna 

finns, vedertagen analys 

beskrivs 

  

Pålitlighet stärks av: mer än 

en person i analysen. 

  

Överförbarhet stärks av: 

Abstraktionsnivå fångar upplevelser, 

kontext-beskrivning möjliggör 

bedömning av resultatets 

överförbarhet 

Sänks av: ej etiskt godkänd 


