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SAMMANFATTNING 
 
 
En stor och viktig del av den palliativa vården är kommunikation med patienter och dess 
närstående. Sjuksköterskan finns närvarande runt patienten och dennes familj genom alla 
vårdinstanser och kan få frågor av olika karaktär i alla möjliga situationer. Svåra samtal kan 
exempelvis vara existentiella eller prognosrelaterade samt handla om döden. Vård i livets slut 
sker i varierande utsträckning inom de flesta vårdinstanser. Samtal om och kring döden kan 
vara känsligt för samtliga deltagare då det berör vår existens på djupet.  
 
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelser av svåra samtal med patienter 
och närstående inom palliativ vård. Litteraturöversikt var den metod som ansågs bäst svara på 
syftet genom att undersöka kunskapsläget inom området. Då studien undersöker upplevelser 
valdes endast kvalitativa artiklar till översikten. Innehållsanalys av resultaten användes för att 
undersöka likheter och skillnader mellan artiklarna med syftet att belysa sjuksköterskornas 
upplevelser. En förförståelse kring erfarenhetens påverkan fanns med genom hela studiens 
gång. Patricia Benners teori Från Novis till Expert ansågs därför lämplig som den teoretiska 
referensramen. Materialet analyserades även förutsättningslöst för att inte värdefullt material 
skulle missas. 
 
Resultaten visade att sjuksköterskorna upplevde de svåra samtalen som både utmanande och 
givande. De påverkades både personligt och professionellt. Hur sjuksköterskorna berördes av 
samtalen påverkades i hög grad av tidigare erfarenhet, vilket var den viktigaste faktorn för att 
sjuksköterskorna skulle uppleva trygghet med att hålla svåra samtal. Osäkerhet lyftes som det 
största hindret för att en vårdande relation och således svåra men meningsfulla samtal skulle 
kunna uppstå. Osäkerheten kunde resultera i att sjuksköterskorna till och med försökte 
undvika de svåra men nödvändiga samtalen. 
 
Slutsatsen av studien var att svåra samtal i palliativ vård både berör och utvecklar 
sjuksköterskan som människa samt i sin profession. Erfarenhet var det som gav 
sjuksköterskorna störst trygghet i de svåra situationerna medan osäkerhet var det största 
hindret. Med tanke på hur viktigt samtalen är för att bland annat lindra existentiellt lidande är 
det av största vikt för utbildning och arbetsgivare att förbereda sjuksköterskestudenter 
respektive nyanställda för att minska osäkerheten i möjligaste mån. Stöd och utbildning för 
alla som möter patienter med svår sjukdom både inom specialiserad och allmän palliativ vård 
är av vikt. 
 
 
Nyckelord: Svåra samtal, palliativ vård, sjuksköterskors upplevelser, erfarenhet, osäkerhet 



  
  
   
 

 

ABSTRACT 
 
An important part of palliative care is communication with patients and their families. 	
The nurse is close to the patient and their family wherever healthcare is provided and can 
receive different types of questions in any situation. Difficult conversations may contain 
spiritual distress or concerns related to prognosis and death. End of life care is conducted in 
varying extent within most places where care is provided. Discussions about death and dying 
can affect all members participating in the conversation on a deeper level. 	
	
The aim of the study was to illustrate nurses experiences of difficult conversations with 
patients and their families in palliative care. The chosen method for the study was a literature 
review, as it was considered the best way to examine the current knowledge within the area. 
Since the focus of the study was on experiences, only articles based on a qualitative approach 
were included in the review. Content analysis of the results was used to discover similarities 
and differences between the articles to highlight nurses experiences. The authors had a 
preunderstanding that work experience would influence the nurses’ experiences and 
perceptions of difficult conversations. Patricia Benner's theory, From Novice to Expert, was 
therefore seen as an appropriate theoretical framework for the study. The material was also 
analyzed with an open mind with the aim of minimizing the risk of leaving out other valuable 
information.	
	
The results revealed that the nurses perceived the difficult conversations as both challenging 
and enriching, affecting the nurses both professionally and personally. How the nurses were 
affected by the conversations, was highly influenced by previous experience. Previous 
experience was the main factor enabling the nurses in feeling secure and comfortable enough 
to take part in difficult conversations. Insecurity was the most common barrier against 
creating caring relationships and dealing with difficult conversations. Insecurity could in the 
worst case lead to avoidance of difficult but important conversations.	
	
The conclusion of the study was that difficult conversations in palliative care both affect and 
develop the nurse as a person and in her profession. To what degree the nurses were affected 
was highly dependent on their previous experiences. Previous work experience gave a higher 
sense of security in the difficult situations whereas insecurity could lead to avoidance.	
Considering how important conversations can be to alleviate spiritual distress as well as other 
difficult issues, it is of great importance for nursing education and employers to be aware of 
situations affecting nurses. Better preparation by education and workplace introduction is vital 
for reducing uncertainty. Support and education for all personnel working with patients in any 
form of palliative care is of importance.	
	

Keywords: Difficult conversations, palliative care, nurse’s experience, work experience, 
insecurity	
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BAKGRUND 

Palliativ vård 

World health organisation [WHO] (2017) definierar palliativ vård som ett förhållningssätt 
vars syfte är att förbättra livskvaliteten för patienter och familjer som drabbas av problem som 
kan uppstå vid livshotande sjukdom. De viktigaste delarna av en väl fungerande palliativ vård 
anses vara symtomlindring, teamarbete, kommunikation och relation samt stöd till närstående 
(Regionala cancercentrum i samverkan, 2016). Det övergripande målet är att främja 
välbefinnande och understödja värdighet i livets slutskede. Värdighet, helhet, kunskap och 
empati sammanfattar den palliativa vårdens värdegrund. Enligt Svensk Sjuksköterskeförening 
(2016) strävar personcentrerad vård till att synliggöra hela personen och prioriterar att 
tillgodose andliga, existentiella, sociala och psykiska behov i lika hög utsträckning som 
fysiska behov. I den palliativa vården där frågor rörande värdegrund ofta står i centrum har 
den personcentrerade vården en naturlig plats (Willman, 2013). 	
Övergången från kurativ till palliativ behandling är ofta svårt för patienten, familjen och de 
som erbjuder vården enligt Lewis (2013). Det kan upplevas som ett misslyckande av vården 
som inte lyckats med behandling och för patienten en känsla av de själva gett upp. Enligt 
Ekman och Norberg (2013) kan övergången mellan olika faser under sjukdomsperioden 
beskrivas med begreppet transition. Den slutliga transitionen står människan inför vid livets 
slut. Döendeprocessen kan vara kort eller långvarig, linjär eller som en berg och dalbana 
vilket kommer att påverka det behov av stöd som uppstår. Genom att tidigt diskutera med 
patienten om önskemål kring vård i livets slut kan transitionen underlättas för alla inblandade 
(Lewis, 2013). Förutsättningar för en god död enligt Wallerstedt och Andershed (2007) är 
symtomkontroll och optimerad livskvalitet för patient och stöd för närstående.  

Palliativ vård i Sverige	

Vård i livets slut sker i varierande grad inom de flesta vårdinstanser enligt Wallerstedt och 
Andershed (2007). Under senare år har antalet svårt sjuka som fått vård i hemmen eller på 
vård och omsorgsboenden ökat vilket sätter nya krav på personal och familj. Enligt Törnquist, 
Andersson och Edberg (2013) utvecklades den palliativa vården till en början för 
cancerpatienter i behov av hospicevård men har nu tillämpats vidare för att inkludera andra 
kontext med patienter i olika åldrar och med varierande diagnoser. Den palliativa vården i 
Sverige har delats upp i allmän och specialiserad palliativ vård enligt Regionala 
cancercentrum i samverkan (2016). Allmän palliativ vård ges till patienter vars behov kan 
tillgodoses av personal med grundläggande kunskap och kompetens i palliativ vård. Allmän 
palliativ vård och omsorg ska bedrivas inom olika vårdformer såsom akutsjukhus och 
kommunala vård- och omsorgsboenden. Specialiserad palliativ vård ges till patienter med 
komplexa symtom eller vars livssituation medför särskilda behov, och som utförs av ett 
multiprofessionellt team med särskild kunskap och kompetens i palliativ vård. En 
specialiserad palliativ verksamhet kan erbjuda patienten specialiserad palliativ vård. Vården 
kan även ges inom en verksamhet som bedriver allmän palliativ vård men som har stöd från 
ett palliativt konsultteam. Enligt Socialstyrelsen (2013) finns många likheter men också 
många skillnader med den palliativa vården riktad till minderåriga jämfört med den som riktas 
till myndiga patienter.  
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Etik och lag kring självbestämmande, sätt att kommunicera och förstå situationen och 
närståendes ofta mer aktiva roll i vården av den minderåriga patienten är några exempel. 
 

Sjuksköterskans roll i den palliativa vården 

Sjuksköterskor inom sjukhusmiljö och i hemsjukvården möter döende patienter och 
konfronteras med situationer relaterade till lidande, döendet och döden enligt Karlsson, Kasén 
och Wärnå-Furu (2017). Enligt Barnard, Hollingum och Hartfiel (2006) kan sjuksköterskan 
hjälpa patienten se och förstå sina egna behov och på så sätt öka deras livskvalitet. Lewis 
(2013) menar att sjuksköterskor har en viktig roll i att underlätta patientens övergångar mellan 
olika faser i den palliativa vården. Förutom att själva erbjuda vård ingår det i sjuksköterskans 
roll att utbilda, samordna samt agera som patientens advokat. Sjuksköterskor utvecklar 
vårdande relationer genom att befinna sig på patientens sida under processens gång (Barnard 
et al., 2006)	
 
Sjuksköterskor inom primärvård har uttryckt utmaningar vid vård av patienter i hemmen med 
palliativa vårdbehov enligt Törnquist et al. (2013). Exempel som angavs var oklarheter kring 
vem som har yttersta ansvaret vid försämring, speciellt om patienten fått aktiva behandlingar 
på sjukhus. Multisjuka äldre har ofta flera vårdinstanser inblandade i patientens vård och 
sjuksköterskorna upplevde att brist på stöd från läkare och chefer var ett återkommande 
problem. De upplevde även att deras kompetens inte togs på allvar. Enligt Wallerstedt och 
Andershed (2007) finns höga ambitioner hos sjuksköterskor som jobbar med allmän palliativ 
vård på sjukhus, boende och i hemmet att erbjuda döende patienter och deras familjer vård av 
god kvalitet. Däremot hindras sjuksköterskorna av brist på bra stöd, samarbete, tid och 
resurser. Tillfredsställelse i vården kom från mötet med patient och familj, bra kollegialt stöd 
samt den egna utveckling och kunskapen som erhållits genom denna vård (Wallerstedt & 
Andershed, 2007). 

Kommunikation med patienter och närstående i palliativ vård 

Behovet av god kommunikation finns inom alla omvårdnadssituationer men blir än mer viktig 
i samband med svår sjukdom och vid livets slutskede (Malloy, Virani, Kelley & Munévar, 
2010). Kozlowska och Doboszynska (2012) menar att personer som kan kommunicera 
skickligt lyckas ge information på ett bra sätt men kan samtidigt ta emot och förstå 
innebörden av det som har blivit sagt. Personer med god förmåga att kommunicera anpassar 
sig till varje individ och har lättare att hantera situationer med kommunikationsbarriärer som 
kulturella eller språkliga skillnader. Lyckad kommunikation i palliativ vård ger möjlighet till 
patienter och närstående att bli sedda och lyssnade till i en av livets krissituationer. Malloy et 
al. (2010) menar att effektiv kommunikation med medkänsla är grunden till palliativ 
omvårdnad. Kliniskt bedömning kring symtom både fysisk och psykisk, sorgeuttryck, 
existentiella funderingar m.fl är alla beroende av god kommunikation. 	

Regionala cancercentrum i samverkan (2016) menar att kontinuerlig dialog med svårt sjuka 
personer är en förutsättning för att få kännedom om personens egna förhoppningar, 
föreställningar, farhågor och ställningstaganden. Enligt Fineberg (2010) är det nödvändigt för 
personalen som bedriver palliativ vård att förstå familjestrukturen kring patienten samt kunna 
kommunicera effektivt med familjen.  
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Liknande menar McIntyre och Lugton (2005) att sjuksköterskan inom palliativ vård ofta har 
en närmare kontakt med patienten och dess närstående vilket ger den en unik position att lära 
känna patienten och familjestrukturen omkring dem och stödja deras individuella behov. 	

Enligt Montgomery (2013) innebär effektiv kommunikation i palliativ kontext lämplig och 
noggrann information vilket är given lägligt, känsligt och på ett förståeligt sätt till patienter 
och närstående. Kommunikation har identifierats som en kritisk del i relationen mellan 
sjuksköterska och patient. Förklaringen till detta kan enligt Montgomery (2013) vara att via 
kommunikation skapas tillit och kontinuitet i vårdrelationen. Kommunikation kan även 
definieras som en mångsidig process där människor är beroende av verbala och ickeverbala 
interaktioner med varandra och processen är byggt på kulturella och samhälleliga normer 
(Montgomery, 2013). Kommunikation mellan sjuksköterska och patient och dess närstående 
fyller olika funktioner som att ge stöd, informera, utveckla vårdrelation, motivera och lindra 
(Sandberg, 2014). 	

Patientens och närståendes upplevelser av stöd i palliativ vård 

Avgörande faktorer för god kommunikation från patientens perspektiv innefattar ärlighet, 
tydlighet, och empati enligt Rosenzweig (2012). Att portionera ut informationen i hanterbara 
doser, ge tid för att ta in informationen, samt finnas kvar upplevs viktigt för patient och 
närstående. Att få veta prognos samt förmedla hopp genom sjukdomens olika faser upplevdes 
också viktiga för patienterna (Rosenzweig, 2012). Att få ärlig information av personalen på en 
palliativ vårdavdelning upplevdes av närstående till en döende familjemedlem vara en 
stödjande handling (Lundberg, Olsson & Furst, 2013). Bristen på öppenhet i dialogen 
lämnade närstående istället med en känsla av uppgivenhet. Ångest, osäkerhet, nedvärdering, 
och skuld var känslor som rapporterats från närstående när stödet saknats till de och patienten 
som befunnit sig i livets slutskede. Läkare och sjuksköterskor som visade empati och 
flexibilitet efter närståendes behov upplevdes som stödjande enligt Lundberg et al. (2013). 
Stödet till närstående och god vård av patienten resulterade i känslor som värdighet, styrka 
och trygghet. Sjuksköterskans bemötande har betydelse för hur patienter upplever vården. 
Medkänsla och empati bidrar till ett gott bemötande och de hjälper patienter att känna sig 
hörda, förstådda och bekräftade (Sinclair et al., 2017). Conner, Allport, Dixon och 
Somervielle (2008) undersökte patienters upplevelser av möten i palliativ vård, vilket visade 
på patienternas behov av att bli bemötta och sedda som individer. Kommunikationen ansågs 
viktig och 90 procent av patienterna hade uppmärksammat vårdpersonalens sätt att 
kommunicera.  

Svåra samtal inom palliativ vård  

Svåra samtal med patienter och närstående är en stor och viktig del inom den palliativa vården 
(Sektionen Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad & Svensk Sjuksköterskeförening [SFPO], 
2008). Svåra samtal kring död, symtom etc kan upplevas påfrestande för samtliga inom 
vården. Enligt Sand och Strang (2013) är det svårt att vara opåverkad av att möta en person i 
kris. Med svåra samtal anses samtal om existentiella dimensioner som symtomlindring, livets 
sista tid, medicinska problem, döendet och döden (Friedrichsen, 2013). I den palliativa vården 
är det dock inte nödvändigtvis endast existentiella samtal som kan upplevas svåra. Samtal om 
eller kring döden berör djupt vår existens, vilket gör att ämnet kan i hög grad vara känsligt för 
alla deltagare i samtalen (Friedrichsen, 2013).  
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Svåra samtal kan definieras med känslomässigt utmanande upplevelser om ett samtal mellan 
vårdgivare och vårdtagare i palliativ kontext. 	

Breaking bad news är ett begrepp som återfinns i litteratur gällande svåra besked som ges av 
läkare men även av sjuksköterskor (Baile et al, 2000; Rosenzweig, 2012). Dessa samtal är 
dock ofta i viss mån planerade och kan på något sätt förberedas inför mötet med patienten 
eller närstående. Att ge svåra besked är en komplex uppgift som påverkar patientens 
uppfattning, nöjdhet med vården samt hopp (Kirk, Kirk, och Kristjanson, 2004). Svåra besked 
kan innebära allt som påverkar en persons framtid på ett negativt sätt. Det är patienten och 
inte vårdgivaren som avgör vad som är dåliga besked för denne. Läkare har länge ansetts vara 
den yrkesgrupp som behöver bemästra konsten i att ge tunga besked enligt Rosenzweig 
(2012). Malloy et al. (2010) nämner också den övervägande litteraturen som finns kring svåra 
samtal och besked är fokuserad till läkare-patient relationen samtidigt som sjuksköterskan är 
den profession som finns närvarande runt patient och dennes familj genom alla vårdinstanser. 
Svåra samtal där sjuksköterskan är delaktig handlar inte nödvändigtvis endast om att 
information ges enligt Warnock, Buchanan och Tod (2017). Att lyssna, reda ut missförstånd 
och stötta patienter och närstående med hantering av svåra besked är andra exempel. När 
patientens tillstånd förändras, vid planerad utskrivning, samt i samband med livets slut är 
några exempel på situationer där signifikant information lämnas av sjuksköterskan.	

Alla som erbjuder vård råkar ut för situationer där svåra samtal kan uppstå enligt Rosenzweig 
(2012). Samtal som upplevs svåra kan dyka upp i alla möjliga situationer i vården och kan 
inte alltid planeras eller förberedas. Enligt Montgomery (2013) är sjuksköterskor ofta bland de 
första av hälso- och sjukvårdspersonal som identifierar svårt sjuka patienters svårigheter som 
till exempel konflikter mellan patienter och närstående. Enligt Randall och Downie (2006) 
kan exempel på konflikter mellan patient och närstående röra sig om var patienten önskar 
avlida. Patienten kan ha en önskan om att få avlida hemma medan närstående inte vill eller 
förmår vårda i hemmet eller kanske inte vill leva kvar i samma hem som dess närstående har 
avlidit i. Arbetet med svårt sjuka är känslomässigt krävande och palliativ vård innebär mera 
att vara med patienten än att utföra vårdinsatser för patienten enligt Barnard et al. (2006). 
Palliativ omvårdnad kan vara både givande men också medföra emotionell stress enligt 
Tunnah, Jones och Johnstone (2012). Stöd från teamet och kollegor samt reflektion motverkar 
stress. 	

Enligt kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom palliativ vård ska sjuksköterskan kunna 
initiera och genomföra svåra samtal med patienter och deras närstående samt ha fördjupad 
kunskap om samtalskonst kring livet, döendet och döden (SFPO, 2008). 	

Faktorer som kan påverka de svåra samtalen	
Faktorer som påverkar vårdpersonal med hur svåra samtal sker enligt Warnock et al. (2017) är 
situationen i vilket samtalen hålls, individuella resurser hos den som håller i samtalet, 
organisatoriskt stöd samt patientens och/eller de närståendes resurser och reaktioner. En 
förtroendefull relation mellan sjuksköterska och patient skapas av god kontinuitet, ärlighet, 
öppenhet och bör byggas upp under längre tid men måste ibland skapas i stunder (Regionala 
cancercentrum i samverkan, 2016). En trygg vårdrelation mellan sjuksköterskan och patienten 
möjliggör samtal även om svåra ämnen. Samtal får olika dimensioner i svåra situationer och 
kräver ytterligare färdigheter och kunskap från sjuksköterskan.  
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Miljö, patientens fysiska och psykiska situation samt förmågan att kommunicera bidrar till hur 
kommunikation sker mellan patient och sjuksköterska exempelvis i livets slut skede enligt 
Sandberg (2014). Sjuksköterskans arbetsmässiga och personliga förutsättningar inverkar 
också på samtalen. Att lämna svåra besked kräver tålamod, energi samt att vara professionell 
enligt Rosenzweig (2012). Utgången av samtalen påverkas av förmågan att hitta rätt ord som 
patient och närstående förstår, vara förberedd, samt kunna förutse och anpassa sig efter 
reaktioner som kan uppstå under samtalet. Hinder mot samtal i palliativ vård kan även 
innebära att inte kunna identifiera när livets slut närmar sig för patienten (Lewis, 2013). 	

Från novis till expert 

Omvårdnadsteoretikern Patricia Benner (2001) presenterar sin modell för sjuksköterskans 
utveckling med teorin “Från novis till expert”. Den beskriver hur sjuksköterskan utvecklas 
genom följande fem stadier i sin yrkesroll med ny kunskap och ökad praktisk erfarenhet: 1. 
novis, 2. avancerad nybörjare, 3. kompetent, 4. skicklig och 5. expert. Novisen saknar 
erfarenhet av de situationer den möter och förlitar sig på regelverk och riktlinjer. Det 
regelstyrda beteendet hindrar möjligheten att vara flexibel då nya situationer uppstår. Den 
kompetenta sjuksköterskan saknar expertens snabbhet men har förmåga att prioritera, tänka 
kritiskt och hantera situationer som uppstår. Enligt modellen når sjuksköterskan expertnivå då 
den kan snabbt få en djup förståelse av den totala situationen och kan snabbt fokusera på det 
centrala.	

Problemformulering 

En stor och viktig del av den palliativa vården är svåra samtal med patienter och närstående. 
För sjuksköterskan som jobbar nära patienten kan samtalen dyka upp i alla möjliga 
situationer. Svåra frågor kommer inte nödvändigtvis bara under inplanerade möten. Utgången 
av samtalen påverkas av sjuksköterskans förmåga att kommunicera och bemöta patient och 
närstående samt hantera de reaktioner som kan uppstå. Om sjuksköterskan kan bli bekväm i 
situationen förbättras kommunikationen. Samtal om och kring döden kan vara känsligt för 
samtliga deltagare då det berör vårt existens på djupet. Det krävs ett stort personligt 
engagemang av sjuksköterskan för att samtalen ska bli bra och ingen går oberörd från ett 
samtal med någon som befinner sig i kris.	

I dagsläget finns inte mycket utforskat kring sjuksköterskors upplevelser av att genomföra 
svåra samtal. Genom att få en förståelse för sjuksköterskors upplevelser av svåra samtal i 
palliativ vård kan utbildning och stöd till sjuksköterskor förhoppningsvis utformas på ett sätt 
som har bäst inverkan på sjuksköterskan och följaktligen patient och dess närstående. Svåra 
samtal förs med patienter och närstående inom samtliga vårdinstanser, och inte bara av 
sjuksköterskor och läkare. Resultat från studien bör därför kunna tillämpas även utanför den 
palliativa kontexten.	

Centrala begrepp 
För denna studie är de centrala begreppen: Svåra samtal, palliativ vård, sjuksköterskors 
upplevelser, kommunikation, erfarenhet. 
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SYFTE 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelser av svåra samtal med patienter 
och närstående inom palliativ vård. 

Frågeställningar 
Hur påverkas sjuksköterskor av svåra samtal? 
Hur påverkar sjuksköterskors erfarenhet upplevelsen av svåra samtal? 

METOD 

Ansats 

En förförståelse och antagande som finns hos författarna vilket påverkat analysen under 
studiens gång var att erfarenhet underlättar upplevelsen av svåra samtal. Patricia Benners 
(2001) teori “Från novis till expert” ansågs därför passa in som teoretisk referensram. Studier 
som utgår från teori har en deduktiv ansats enligt Priebe och Landström (2017). Fenomenet 
rörande sjuksköterskors upplevelser av svåra samtal inom palliativ vård sammanställdes dock 
så gott det gick även förutsättningslöst för att minimera risken att eventuellt nya fenomen 
skulle missas. Enligt Priebe och Landström (2017) är det vanligt att forskare pendlar mellan 
teoretiska och empiriska kunskaper under studiens gång. En rörelse mellan induktiv och 
deduktiv ansats benämns av Lundman och Hällgren Graneheim (2017) som en abduktiv 
ansats. 

Design 

Den datainsamlingsmetod som valdes till att svara på syftet var litteraturöversikt. För att ha 
underlag för att bedriva evidensbaserad vård behövs en bild av forskningsläget, vilket är syftet 
med att göra en litteraturöversikt (Rosén, 2017). Litteraturöversikten utfördes i tydliga steg 
med strävan att söka, granska och sammanställa all relevant litteratur enligt Kristensson 
(2014). Studien syftade till att fånga sjuksköterskors upplevelser av svåra samtal inom 
palliativ vård, inte i detta skede ta fram evidensbaserad metod, däremot önskades en bättre 
förståelse inom området genom sammanställning av befintliga studier. Kunskapsintresset var 
med andra ord explorativt.  

Urval 

Eftersom syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelser av svåra samtal valdes 
endast kvalitativa artiklar. Ålder på artiklar begränsades till de senaste 10 åren. Palliativ vård 
av minderåriga har särskilda utmaningar och andra förutsättningar, därför har artiklar rörande 
sjuksköterskor som jobbar med denna patientgrupp exkluderats för att få en mer homogen 
samling av data. Däremot möter sjuksköterskor inom övrig palliativ vård barn som närstående 
så artiklar rörande kommunikation med närstående barn inkluderades. 	

Inklusionskriterier: 
Artiklar med enbart kvalitativ metod. Artiklar som bedömdes som vetenskapliga, dvs har 
granskats av andra forskare före publicering så kallad Peer Review (Karlsson, 2017).  
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Inkluderade artiklarna bedömdes vara av hög eller medelhög kvalitet enligt den 
granskningsmall rekommenderat av Sophia Hemmet Högskola (2016) (Bilaga I). Artiklarna 
skulle vara skrivna på engelska och publicerade från tidigast år 2007. Riktlinjer från 
Sophiahemmet Högskola (2016) är att endast originalartiklar skall finnas med i granskning. 
Artiklarna fanns tillgängliga i Fulltext samt hade Abstrakt. Polit och Beck (2017) menar också 
att originalartiklar ger bäst information för litteraturöversikter. Sjuksköterskorna skulle som 
lägsta utbildningsnivå vara legitimerade, på engelska Registered Nurses. Studierna hade fått 
tillstånd från etisk kommitté eller noggranna etiska övervägande hade gjorts. Artiklar från 
både allmän och specialiserad palliativ vård inkluderades.  

Exklusionskriterier: 
Artiklar rörande vård av minderåriga barn inom palliativ vård exkluderas samt artiklar vilka 
var icke generaliserbara på grund av för stora kulturella skillnader. Kulturella skillnader 
kunde vara den syn kring döden i landet som påverkar sjuksköterskornas förhållningssätt och 
ärlighet i samtalen. Kulturella skillnader upptäcktes även kring svåra samtal rörande döende 
patienter inom intensivvård. 	

Genomförande 

Datainsamling 
Vetenskapliga artiklar har sökts med sökmotorer som enligt Forsberg och Wengström (2016) 
är relevanta för omvårdnadsforskning. Cumulative Index of Nursing and Allied Health 
(Cinahl) är en databas som täcker omvårdnad och angränsande områden. Databasen Pubmed 
täcker områden som omvårdnad, medicin och odontologi. Databaserna har enligt Karlsson 
(2017) egna system av ämnesord. I Cinahl kallas systemet Cinahl Headings. Motsvarande 
system i Pubmed kallas Medical Subject Headings (MeSH). Även sökningar i fritext har 
utförts. Rekommendation för lämpliga söktermer hämtades från Karolinska Institutet 
Bibliotek (2013). Manuell sökning har inneburit att söka artiklar från annat än databaser som 
exempelvis referenser hittade i redan uppsökta artiklar (Karlsson, 2017). Första steget i 
sökstrategin var att göra om sökfrågan till sökord. Trunkering av sökorden utfördes för att få 
med sökordens alla böjningsformer (Östlundh, 2017). Sökningarna med dess resultat återfinns 
i Tabell 1. För att utöka eller begränsa sökorden kombinerades de med booleska termerna 
AND, OR och NOT. De sökord/söktermer som slutligen prövades i olika kombinationer var 
Nurse-patient relations, Hospice and palliative nursing, nurs*, experience, palliativ*, 
communic*, end of life, difficult conversation, dying, terminal care, perception, existential, 
significant news, breaking bad news, challenging. De tre sista söktermerna genererade inga 
nya artiklar till resultatet. 	
 
Sökningarna utfördes i december 2017. Sökningen uppdaterades under projektets gång så att 
inte nytillkomna studier missades enligt rekommendation av Rosén (2017). Tillgången till 
samtliga artiklar kom från Sophia Hemmet Högskolas Bibliotek, Karolinska Institutets 
Bibliotek samt Luleå Universitetsbibliotek. Författarna fick tag på samtliga artiklar som 
behövdes i fulltext. Trots många träffar vid de initiala sökningarna var det få artiklar som 
enbart svarade på studiens syfte. Övervägande artiklar fokuserade på upplevelsen av att vårda 
döende patienter inom palliativ vård, men inte fokusera på själva samtalen specifikt. Flera av 
artiklarna berörde dock kommunikation på något sätt. Runt hälften av artiklarna kom från 
specialiserad palliativ vård. 	
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Den första exkluderingen av artiklar skedde redan då det av titeln framgick tydligt att artikeln 
inte var en kvalitativ studie. Andra artiklar som sållats bort baserade på titel var artiklar som 
tydligt rörde sig om vård av barn, artiklar med fokus på patientens upplevelse eller 
sjuksköterskans praktiska handling vid kommunikation men ej upplevelser.  
Metod och utvärdering av diverse utbildningar i kommunikation valdes också bort. Efter 
genomläsning av Abstract sållades ytterligare artiklar bort då de inte stämde överens med 
valda inklusions och exklusionskriterier. Alla artiklar som inte sållades bort efter 
genomläsning av Abstract kodades för att författarna snabbt skulle kunna hitta genom vilka 
sökningar artiklarna kommit fram. Vissa artiklar sållades bort först vid genomläsning av hela 
artikeln då det exempelvis i Abstract inte var tydligt om det rörde sig om en ren kvalitativ 
studie eller om exempelvis studenter undersökts.	
 
Resultat på den systematiska sökningen framgår av Tabell 1. Fler sökningar gjordes än de 
som redovisas i tabellen men dessa genererade inga nya artiklar som användes i resultatet. De 
första sökningarna utfördes med Söktermer från Cinahl Headings i Cinahl och med 
Meshtermer i Pubmed. Tips på lämpliga sökord kom fram under arbetets gång från artiklar 
som funnits i de första sökningarna. Sökning med fritext genererade många fler träffar jämfört 
med sökning av Cinahl Headings. Många artiklar kunde dock förkastas redan efter 
genomläsning av titel, samtidigt kom nya artiklar fram som kunde användas i resultat som inte 
hade upptäckts utan fritextsökning. Vissa artiklar som handlade om sjuksköterskans 
erfarenheter av svåra samtal har förkastats då de varit allt för sjukdomsspecifika (patienter i 
livets slutskede med grav psykisk sjukdom, svår förståndshandikapp m.fl). En artikel 
förkastades efter början till analys på grund av att övervägande resultat kring samtal var 
kopplad till en metod. 	
 
Tre artiklar förkastades efter genomläsning då det bedömdes att den kulturella skillnaden 
mellan sjuksköterskans roll inom palliativ vård inte gick att generaliseras med svenska 
förhållanden. Den sista utgallringen som gjordes på artiklar som hade samlats och uppfyllt 
inklusionskriterier blev att utesluta artiklar där sjuksköterskorna arbetade på 
intensivvårdsavdelning. Efter att bägge författarna läst igenom artiklarna nåddes en samsyn 
kring att trots återkommande möten med döende patienter och dess familjer inom 
intensivvården var den övriga skillnaden i arbetssätt, förhållanden och kultur för stor för att 
kunna generalisera med det tänkta syftet. Svåra samtal och situationer dyker tydligt upp inom 
intensivvården och flera likheter kunde ses men skillnaderna var i slutändan för stora. Fyra 
artiklar förkastades av denna anledning. 	
 
Fyra artiklar som ingår i resultatet kom från manuell sökning där de rekommenderas från 
Pubmed som så kallade Similar articles när andra artiklar sökts fram. Dessa artiklar kom inte 
fram genom någon av de andra sökningarna. En artikel hittades från en annan artikels 
referenslista. En artikel tillkom till resultatet under studiens gång vid uppdaterad sökning 
(Croxon, Deravin & Anderson, 2018). De 20 artiklar som gick vidare för analys efter 
kvalitetsgranskning redovisas i Bilaga II. Hälften (24/44) av artiklarna som lästes igenom i 
fulltext har således förkastats och redovisas i Bilaga III. 
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Tabell 1. Presentation av databassökning i Pubmed och Cinahl 
Sökdatum 
Databas/ 
söktermer 

Sökord Avgränsningar Antal 
träffar 

Förkastade Använda i resultat 

2018-01-27 
Cinahl/ 
Cinahl 
Headings 
  

nurse-patient 
relations AND 
Communi* AND 
Palliativ* 
NOT Pediatric Nurse 
Practitioners 

Abstract Available; 
Published Date: 
20070101- Peer 
Reviewed, Research 
Article, Full text, 
English 

74 * 32 
**25 
***11 
F2, F23, F1, 
F5, F6, F7, 
F10, F17, 
F18, F21, F3 

6 st 
 
R6, R7, R10, R19, 
R17, R20, 
 

2018-01-27 
Cinahl/ 
Fritext 
  

communic* AND 
end of life AND 
nurs* AND 
experienc* 

Full Text; Abstract 
Available; Published 
Date: 20070101-; 
Peer Reviewed; 
Research Article, 
English 

123 *74 
**35 
***9 
F15, F2, F6, 
F7, F8, F10, 
F14, F18, F13 

5 st 
 
R19, R15, R16, 
R5, R3 
  
 

2018-01-27 
Cinahl/ 
Fritext 

nurses' experiences 
AND palliative care 
AND dying AND 
existential 

Full Text; Abstract 
Available; Published 
Date: 20070101-; 
Peer Reviewed; 
English 

1   1st 
 
R18 

2018-01-26 
Pubmed/ 
Meshtermer 

nurse-Patient 
relations AND 
communication 
AND palliative care 

Full text, abstract, 
10 år 

128 *83 
**29 
***10 
F4, F7, F9, 
F12, F16, F2, 
F23, F20, 
F24, F19 

6 st 
 
R2, R4, R5, R13, 
R10, R20 
  
 

2018-01-26 
Pubmed/ 
Fritext 

nurses perception 
AND palliativ* 
AND communic* 

10 år 23 *22 
**1 

inga 

2018-01-26 
Pubmed/ 
Fritext 

nurses experienc* 
AND terminal* 
AND communi* 

10 år 25 *15 
**5 
***2 
F11, F16 

3 st 
 
R13, R20, R12 

2018-01-26 
Pubmed/ 
manuell sökning 
 

Rekommendationer Pubmed 
similar article från 
ovanstående sökning efter 
påtitt av Abstrakt 

2 st 
R9, R11 

2018-01-26 
Pubmed/ 
manuell sökning 

Rekommendationer Pubmed 
similar article   

2 st 
R1: Rekommenderad från (F16) 
R8: Rekommenderad från (Tunnah 
et. al (2012)) 
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2018-01-26 
Manuell sökning 

Från referenslista 1 st 
R14 (Hittades från (Tunnah et. al 
(2012)) 

*Antal förkastade efter läsning av titel. 
**Antal förkastade efter läsning av abstrakt. 
***Antal förkastade efter läsning av artikel och kvalitetsgranskning 
R = Resultat artikel, finns i Bilaga II 
F= Förkastad artikel, finns i Bilaga III 

Dataanalys 

Det samlade materialet analyserades med Kvalitativ innehållsanalys efter Lundman och 
Hällgren Graneheim (2017). Syftet med analysen var att finna mönster i materialen med 
likheter mellan studierna men även resultat som inte är gemensam samt där det kan saknas 
resultat. Analysen i en litteraturöversikt påminner om analys i kvalitativa studier enligt Polit 
och Beck (2017). Målet var att objektivt sammanfatta och kritiskt granska relevant evidens 
inom det valda området. Bägge författare granskade samtliga artiklar och resultaten 
jämfördes. Författarna reflekterade kontinuerligt över sin förförståelse i ämnet.	
Artiklarna som ingick i analysen kodades R1, R2 etc. Dessa koder följde med texten under 
hela analysprocessen för att möjliggöra för författarna att återgå till originalartikeln vid behov. 
Varje artikel utgjorde en egen analysenhet. Meningsbärande enheter från resultatdelen i 
artiklarna vilka svarade på studiens syfte klipptes över till ett analysschema där den fortsatta 
analysen skedde. Analysschemat som skapades var utifrån tabell ur Lundman och Hällgren 
Graneheim (2017, s.215). Exempel på schemat och analysprocessen finns i Tabell 2. Allt 
material analyserades i ordbehandlingsdokument i Google Drive. På det sättet kunde 
författarna jämföra material och samarbeta kring materialet. 	
 
Meningsenheterna färgkodades utifrån studiens forskningsfrågor. Det framkom under 
analysen att en av forskningsfrågorna som fanns med från början “Vilka samtal upplevs 
svåra?” inte genererade material som svarade på studiens syfte. Text som svarade på syftet 
men inte föll under någon av forskningsfrågorna fick en egen färgkod. Syftet med detta vara 
att inte missa väsentlig information med målet att kunna tolka materialet förutsättningslöst. 
All material som var kopplat till sjuksköterskornas erfarenhet i förhållande till upplevelserna 
kodades blått. På så sätt integrerades det deduktiva ramverket genom analysen. Texten behöll 
sin färg genom hela arbetet vilket var nödvändigt då många upplevelser av samtal framkom 
med och utan koppling till erfarenhet. Meningsenheterna kondenserades för att göra texten 
kortare och mer lätthanterlig utan att förlora den centrala innebörden. 	
 
Efter kondensering skapades koder av texten. Vid kodning sker enligt Lundman och Hällgren 
Graneheim (2017) en abstraktion av texten för att lyfta materialet till en högre logisk nivå. 
Koderna jämfördes mellan författarna och det visade sig att kodningen hade hög 
överensstämmelse med varandra. Bägge författare använde vid behov koder som var lite av 
beskrivande karaktär för att lättare särskilja innehållet och betydelsen bakom koden. 	
Koder med liknande innehåll grupperades i kategorier. Kategorierna delades sedan upp i 
underkategorier. Namnen på kategorier och underkategorier ändrades under hela 
analysprocessen tills allt material bedömdes av bägge författare hamna på rätt plats. Vid 
oklarhet om kodernas innebörd gick författarna tillbaka till ursprungsmaterialet för att 
försäkra sig om att ingen kod hamnat fel eller att texten misstolkats.  



  
  
   
 

11 
 

Författarna gick fram och tillbaka till texten under hela analysprocessen för att vara säker på 
att ingen misstolkning skett. Slutligen hamnade alla koder inom tre kategorier med totalt sex 
underkategorier. Inga teman skapades. Materialet analyserades för det mesta textnära, dvs. 
manifest, men eftersom viss tolkning och abstraktion krävs vid kondensering och kodning 
skedde även viss latent analys av materialet. Samtliga artiklar var skrivna på engelska. 
Författarna valde att behålla engelskan under analysprocessens första delar där 
meningsbärande enheter och kondensering skedde för att inte riskera fel i översättning. 
Kodning av materialet skedde sedan på svenska. 	
	
Tabell 2. Exempel på analysarbete av inkluderade studier. 	
Meningsenheter Kondenserad 

meningsenheter 
Kod Under- 

kategori 
Kategori 

Being ‘‘with’’ patients, but not 
having the ability to change 
the patients’ life situation, was 
underlined as an emotional 
challenge. Strong words and 
expressions were used by 
nurses in describing this 
challenge. (R8) 

Not being able to 
change the patient's 
situation when being 
with them is an 
emotional challenge 

Känslomässig 
utmaning 

Utmanande 
upplevelser av 
samtal 

Samtalens 
påverkan på 
sjuksköterskan 

In some situations, nurses 
relied on their intuition. They 
talked about being able to 
know something immediately 
without any conscious use of 
reasoning. This was also 
expressed as having learned to 
follow“gut feelings” as a 
metaphor for intuition. 
Through this experience, the 
nurses could recognize when a 
person was about to die. The 
nurses used such intuitive 
knowledge to inform, counsel, 
instruct, and prepare family 
members for the approaching 
death: (R9) 

Nurses sometimes rely 
on intuition, gut feeling 
the patient is about to 
die and thereafter 
inform and prepare 
family 

Följa intuition Erfarna 
Sjuksköterskor 

Sjuksköterskans 
erfarenhet och 
dess påverkan 
på upplevelsen 

Many nurses expressed that 
constantly being confronted 
with death and their own 
mortality had an impact in 
their own lives. They 
experienced the work as ‘‘life-
confirming,’’ and that their 
lives had become more intense 
than they were before they 
started hospice work. (R8) 

They experienced the 
work as ‘‘life-
confirming,’’ and that 
their lives had become 
more intense than they 
were before they 
started hospice work. 
 

Livs-
bekräftande 
 

Positiva 
upplevelser av 
samtal 

Samtalens 
påverkan på 
sjuksköterskan 

Forskningsetiska övervägande 

En bra litteraturöversikt ska följa vissa principer som minskar risken för att slumpen eller 
godtycklighet påverkar resultatet (Rosén, 2017).  
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Metoden ska vara transparent med tydliga inklusions och kvalitetskriterier. Vid icke 
systematiska översikter finns risken att författaren endast väljer ut studier som stödjer de egna 
åsikterna. Trovärdigheten för studien ökas därför om granskningen skett systematiskt. Det är 
oetiskt att presentera resultat som endast stöder forskarens egna åsikt (Forsberg & 
Wengström, 2016). Eftersom endast originalartiklar som genomgått Peer Review ingått, bör 
artiklarna som granskats ha genomgått etisk granskning. En inklusionskriterie följer 
rekommendation från Forsberg och Wengström (2016) att endast granska studier som fått 
tillstånd från etisk kommitté eller där noggranna etiska överväganden har gjorts. Enligt 
Vetenskapsrådet (2017) visar en forskningsrapport dålig forskningsetik om den har 
vetenskapliga brister, om den bland annat använder felaktig metod, saknar precision i 
frågeställningen eller systematiskt utelämnar observationer som inte överensstämmer med 
forskarens tes. Dålig forskningsetik innebär vidare att människors tid har använts i onödan 
och resurser som kunnat användas bättre har slösats bort.	
	
Eftersom en litteraturöversikt inte krävde tid eller delaktighet från den gruppen som skulle 
undersökas, bedömdes metoden vara etiskt försvarbart utifrån ovanstående resonemang. 
Fördjupning inom området var av intresse för författarna och därför ansågs det av värde att 
inför kommande studier först ha gjort en noggrann genomsökning av redan publicerad 
forskning. En grundläggande fråga i forskningsetisk bedömning handlar om avvägning mellan 
risk och vinst (Vetenskapsrådet, 2017). Den metod som väljs ska var den som ger minsta 
möjliga skada på människan men som ändå kan svara på forskningsfrågan. Författarna till 
denna litteraturöversikt arbetar inom specialiserad palliativ vård samt har erfarenhet av att 
arbeta med allmän palliativ vård. Erfarenhet finns hos bägge av samtal med patienter och 
närstående i olika faser inom palliativ vård. Författare KZ har arbetat som sjuksköterska sedan 
2010 varav de senaste fyra åren på Specialiserad palliativ vårdavdelning. Författaren AT har 
arbetat som sjuksköterska sedan 2009 varav två år inom Specialiserad hemsjukvård. Enligt 
Lundman och Hällgren Graneheim (2017) kommer författarens förförståelse att sätta sin 
prägel över analysen och bör redovisas.	

RESULTAT 

Analysen av materialet resulterade i tre kategorier och sex underkategorier. Dessa finns 
representerade i Tabell 3.  
	
Tabell 3. Kategorier och underkategorier	
Kategori Underkategori 

Samtalens påverkan på sjuksköterskan - Positiva upplevelser av samtal 
- Utmanande upplevelser av samtal 

Sjuksköterskans erfarenhet och dess påverkan 
på upplevelsen 

- Novisen 
- Erfarna Sjuksköterskor  

Faktorer som påverkar upplevelsen - Yttre faktorer  
- Sjuksköterskans förhållningssätt  
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Samtalens påverkan på sjuksköterskan	

Positiva upplevelser av samtal	
Positiva upplevelser hos sjuksköterskorna rörande mötet med allvarligt sjuka patienter och 
dess närstående har beskrivits som givande, stimulerande samt att känna sig behövd	
(Andersson, Salickiene & Rosengren, 2016; Devik, Enmarker & Hellzen, 2013; Iranmanesh, 
Häggström, Axelsson & Sävenstedt, 2009). Sjuksköterskorna upplevde meningsfullhet över 
den tillit patienterna visade genom att anförtro sig med sina existentiella bekymmer (Devik et 
al., 2013; Tornøe, Danbolt, Kvigne & Sørlie, 2015). Detta gav en trygg och säker känsla samt 
ökade välbefinnandet hos sjuksköterskorna. Genuina samtal beskrevs som ett privilegium och 
gav en känsla av medmänsklighet (Devik et al., 2013; Holmdahl, Sävenstedt & Imoni, 2014; 
Ingebretsen & Sagabakken, 2016). Enligt McLennon, Lasiter, Miller, Amlin, Chamness & 
Helft (2013a) upplevdes det tillfredsställande för sjuksköterskorna att hjälpa patienter genom 
svåra tider, vilket enligt Iranmanesh et al. (2009) bidrog till att de kände sig kompetenta i sin 
yrkesroll. Sjuksköterskorna blev bekräftade som människor och yrkespersoner i 
vårdrelationen till allvarligt sjuka patienter (Devik et al., 2013; Holmdahl et al., 2014; 
Ingebretsen & Sagabakken, 2016; Reinke et al., 2010). Sjuksköterskorna såg hur vård av 
döende patienter bidrog till deras personliga utveckling (Andersson et al., 2016; Devik et al., 
2013; Ingebretsen & Sagabakken, 2016; Iranmanesh et al., 2009; Mishelmovich, Arber & 
Odelius, 2016). Självförtroendet växte hos sjuksköterskor som vågade vara kvar hos 
patienterna genom det svåra enligt Iranmanesh et al. (2009). Sjuksköterskorna upplevde 
arbetet som livsbekräftande då de behövde konfronteras med sin egen mortalitet (Ingebretsen 
& Sagabakken, 2016). 	
 
Samtal med patienter och närstående beskrevs som givande men också utmanande i flera 
artiklar (Andersson et al., 2016; Ingebretsen & Sagabakken, 2016; Iranmanesh et al., 2009; 
McLennon et al., 2013a; Tornøe et al., 2015; Walker & Waterworth, 2017). Att bevittna 
någons lidande resulterade i medlidande hos sjuksköterskor men skapade samtidigt solidaritet 
(Walker & Waterworth, 2017).	

Utmanande upplevelser av samtal	
Känslomässiga utmaningar kunde uppstå i situationer där patientens ångest inte gick att lindra 
och ingen tröst eller stöd hjälpte (Ingebretsen & Sagabakken, 2016). Att inte kunna lindra 
existentiellt lidande resulterade i känslor av maktlöshet, hjälplöshet och otillräcklighet hos 
sjuksköterskorna (Tornøe et al., 2015). Känslan av maktlöshet och otillräcklighet kom även 
fram i samtal om döden (Devik et al., 2013). Sjuksköterskor kunde känna sig ledsna och 
berörda av patientens situation (Andersson et al., 2016; Iranmanesh et al., 2009). Om 
patientens lidande berörde sjuksköterskorna för djupt skapades ibland distans enligt 
Ingebretsen och Sagabakken (2016). Ett sätt att skapa distansen var genom att vara ytlig eller 
försöka se upptagen ut. Sjuksköterskorna kunde använda ursäkter som tid- och personalbrist 
för att undvika existentiella samtal med patienter (Tornøe et al., 2015). Det kunde upplevas 
som en för stor utmaning att ta emot de starka känslorna. Några sjuksköterskor försökte 
undvika svåra samtal eftersom de själva blev ledsna eller upplevde ångest (McLennon et al., 
2013a). Det kunde även finnas en oro inför patientens reaktion. 
 
Sjuksköterskor upplevde det komplicerat när de kunde identifiera sig med patienten 
(Ingebretsen & Sagabakken, 2016; Mishelmovich et al., 2016).  
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Speciellt svårt och även ångestskapande var det om patienten befann sig i samma ålder 
(Mishelmovich et al., 2016). Att lämna svåra besked till unga patienter med eller utan familj 
upplevdes känslomässigt ansträngande (Andersson et al., 2016; Mishelmovich et al., 2016; 
Tornøe et al., 2015). Kommunikationen med svårt sjuka patienter upplevdes svårt då 
sjuksköterskorna blev påminda om sin egen och sina närståendes mortalitet (Ingebretsen & 
Sagabakken, 2016; Tornøe et al., 2015).  
 
Känslan av frustration kunde orsakas av olika anledningar (Andersson et al., 2016; Devik et 
al., 2013; Iranmanesh et al., 2009; McLennon et al., 2013a; McLennon, Lasiter, Miller, 
Amlin, Chamness & Helft, 2013b; L. Verschuur, Groot & van der Sande, 2014). En anledning 
var om sjuksköterskorna upplevde att patienten eller familjen inte blivit tillräckligt 
informerade av andra i vårdteamet (Iranmanesh et al., 2009; Reinke et al., 2010; L. Verschuur 
et al., 2014). Frustration var inte alltid så renodlat, besvikelser och sorg kunde uttryckas 
genom frustration (Devik et al., 2013). Sjuksköterskor kände sig frustrerade med känslan av 
att ha “händerna bundna” blandat med ånger och ilska då falskt hopp givits till patient eller 
familj enligt Keall, Clayton & Butow (2014). Sjuksköterskorna kunde uppleva osäkerhet 
kring huruvida det verkligen var deras ansvar att ge prognosrelaterad information (McLennon 
et al., 2013b; Reinke et al., 2010), speciellt om information behövdes lämna till patienter i ung 
ålder eller med familj (Devik et al., 2013). En annan källa till osäkerhet var att inte veta vad 
patient och närstående visste om sin situation (McLennon et al., 2013a; McLennon et al., 
2013b). En rädsla för att göra fel eller att negativt påverka patientens hopp bidrog också till 
sjuksköterskans osäkerhet (Ingebretsen & Sagabakken, 2016; McLennon et al., 2013b). 
Känslan av att vara otillräcklighet kunde komma fram i situationer när familjens reaktioner 
var svåra att hantera (Holmdahl et al., 2014).  
 
En känsla av ensamhet framkom hos sjuksköterskor då de upplevde sig ensamt bära ansvaret 
för patienterna, speciellt om stora beslut behövdes tas utan stöd från läkarna (Holmdahl et al., 
2014). Ensamheten kunde övergå i ångest om sjuksköterskorna var rädda att ta hoppet från 
patienten och dess närstående (McLennon et al., 2013b). Sjuksköterskor kunde känna 
otillräcklighet och rädsla för att förvärra situation för patienten (Keall et al., 2014; Somerville, 
2007; Tornøe et al., 2015).  
 
Sällsynta men speciellt känslomässigt krävande situationer var att hantera ilska och frustration 
från närstående samt situationer med inslag av hot och våld (Devik et al., 2013). 
Underminering och förödmjukelse från närstående var också svårt för sjuksköterskorna att 
hantera.  

Sjuksköterskornas erfarenhet och dess påverkan på upplevelsen	

Novisen	
Brist på erfarenhet ansågs av sjuksköterskorna vara en viktig orsak till den osäkerhet de 
upplevde kring sin roll och ansvar rörande svåra samtal (Broom, Kirby, Good & Lwin, 2016; 
Croxon et al., 2018; McLennon et al., 2013a). Det upplevdes svårt för nyutexaminerade 
sjuksköterskor att veta sitt ansvar i det stöd som skulle ges (Andersson et al., 2016). 
Nyutexaminerade sjuksköterskor har uttryckt det som ytterligare svårt att möta familjer och 
patienter som var förkrossade och uttryckte meningslöshet (Broom et al., 2016). 	
 
Sjuksköterskorna uttryckte att en brist på kommunikationsfärdigheter kring att hantera svåra 
samtal resulterade i att de ibland försökte undvika dessa situationer (Keall et al., 2014). 
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Nyutexaminerade sjuksköterskor kände sig oförberedda på hur de skulle kommunicera med 
familjer som kunde visa svårigheter med att se patienten närma sig livets slutskede (Croxon et 
al., 2018). Nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde det svårt att beskriva döendeprocessen 
och kände sig oförberedda på att förklara för patient och närstående (Andersson et al., 2016; 
Croxon et al., 2018; Walker & Waterworth, 2017). Att känna sig otillräcklig och obekväm 
ökade på osäkerheten. Professionellt kände sjuksköterskor frustration över sin egen brist på 
kunskap och erfarenhet, särskilt när de var nya i sin roll (Andersson et al., 2016).	

Erfarna sjuksköterskor	
Erfarenhet var nyckeln till att känna sig trygg i situationen och att våga utsätta sig för de svåra 
samtalen (Holmdahl et al., 2014; Iranmanesh et al., 2009; Keall et al., 2014; McLennon et al., 
2013b; Mishelmovich et al., 2016). Sjuksköterskor med erfarenhet kände sig mer trygga i 
vetskapen att vården kunde förbättras trots svåra besked (Gilstrap & White, 2015; 
Mishelmovich et al.,2016). Erfarna sjuksköterskor har beskrivits som mer villiga att gå in i 
existentiella samtal och ansågs vara bättre rustade att bära patientens ångest (Tornøe et al., 
2015). Kunskap, erfarenhet och självkännedom gav sjuksköterskorna en tryggare känsla och 
mod att diskutera (Reed, Fitzgerald, & Bish, 2017; Holmdahl et al., 2014). Självkännedom 
kom från erfarenhet och sjuksköterskan lärde sig från svåra situationer och samtal 
(Mishelmovich et al., 2016). Modet att gå in i mötet och en vilja att bli berörd förekom oftare 
för sjuksköterskorna med mer klinisk erfarenhet (Devik et al., 2013; Ingebretsen & 
Sagabakken, 2016; Iranmanesh et al., 2009; Tornøe et al., 2015). Erfarenhet gav trygghet i 
samtal kring livets slut genom att exempelvis veta vad som kunde efterfrågas (Keall et al., 
2014; McLennon et al., 2013b). Kommunikationsfärdigheter beskrevs som en lärandeprocess 
som till största del kom från arbetserfarenhet (Andersson et al., 2016; Broom et al., 2016; 
Reed et al., 2017; Somerville, 2007; Walker & Waterworth, 2017).	
 
Specialistsjuksköterskor menade att tidigare erfarenhet gav en bättre uppfattning av nya 
situationer och mer erfarenhet fick de att känna sig tryggare i svåra samtal som att ge 
information (McLennon et al., 2013b; Mishelmovich et al., 2016). Specialistsjuksköterskor 
hade dessutom förmågan att baka in svåra prognosrelaterade samtal kring frågor om 
livskvalitet (Reinke et al., 2010). Att följa intuitionen var något som byggdes upp över tid 
genom klinisk erfarenhet vilket ansågs vara en hjälp att få bättre uppfattning om och 
förmågan att hantera nya och ofta svåra situationer (Broom et al., 2016; Ingebretsen & 
Sagabakken, 2016; Iranmanesh et al., 2009; Mishelmovich et al., 2016; Reed et al., 2017). 
Den professionella utvecklingen ansågs komma från erfarenhet (Holmdahl et al., 2014; 
Iranmanesh et al., 2009; Keall et al., 2014; Walker & Waterworth, 2017). Vidare menade 
Walker och Waterworth (2017) att intuitionen användes som guide för att uppmärksamma 
existentiell ångest. Erfarna sjuksköterskor hade förmågan att se negativ feedback som 
utvecklande (Iranmanesh et al., 2009). 	
 
Även erfarna sjuksköterskor har upplevt det svårt med vissa samtalssituationer (Walker & 
Waterworth, 2017). Erfarna sjuksköterskor upplevde situationer som komplexa då osäkerhet 
kring patientens och familjens förväntningar på relationen fanns (Broom et al., 2016).	
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Faktorer som påverkade upplevelsen 

Yttre faktorer 	
Sjuksköterskor upplevde att de svåra samtalen underlättades om det fanns en acceptans hos 
familjen kring situationen och en tillåtelse för patienten att dö (Hjelm, Hartwig, & Berterö, 
2007). När familjen inte ville acceptera situationen blev samarbetet lidande och en riktig 
utmaning för sjuksköterskan kom när familjen inte ville att sjuksköterskan skulle vara ärlig 
med patienten (Gilstrap & White, 2015; Hjelm et al., 2007; McLennon et al., 2013b). 
Kommunikation med patienterna försvårades om patienten inte kunde eller ville prata om sin 
prognos (Keall et al., 2014; L. Verschuur et al., 2014). Konflikter inom familjen försvårade 
kommunikationen exempelvis om hur patientens vård skulle fortsätta (Holmdahl et al., 2014; 
Pavlish & Ceronsky, 2009). Brist på tid för att skapa en relation och kommunicera effektivt 
berördes av flera artiklar (Broom et al., 2016; Gilstrap & White, 2015; Keall et al., 2014; 
Tornøe et al., 2015; L. Verschuur et al., 2014). Hjelm et al. (2007) menar dock att mera tid 
inte var någon garanti för att meningsfulla samtal skulle ske.	
 
Kulturella skillnader samt att inte kunna kommunicera på samma språk upplevdes försvåra 
kommunikationen (McLennon et al., 2013a; McLennon et al., 2013b; Somerville, 2007). Det 
fanns en rädsla att råka förolämpa personer från andra kulturer (Keall et al., 2014; Somerville, 
2007). Etiska konflikter kring vård i livets slut kunde uppstå vid vård av personer med annan 
språk, kultur och religion (McLennon et al., 2013b).	

Sjuksköterskans förhållningssätt	
Sjuksköterskorna upplevde att en vårdande relation med patienten var grunden för att djupare 
samtal skulle uppstå (Holmdahl et al., 2014; Keall et al., 2014; McLennon et al., 2013b; 
Walker & Waterworth, 2017). En förutsättning för att en vårdande relation mellan 
sjuksköterska och patient skapades var tillit (Andersson et al., 2016; Holmdahl et al., 2014; 
Iranmanesh et al., 2009; Keall et al., 2014; McLennon et al., 2013b; Mishelmovich et al., 
2016; Reed et al., 2017; Reinke et al., 2010; Tornøe et al., 2015; Walker & Waterworth, 
2017). 	
 
Existentiellt lidande kunde framkomma spontant exempelvis i omvårdnadssituationer (Tornøe 
et al., 2015). Förmågan att kunna identifiera dessa stunder när patienten ville och behövde 
prata ansågs av sjuksköterskorna vara en nödvändig färdighet även om det kunde upplevas 
svårt (Iranmanesh et al., 2009; L. Verschuur et al., 2014). Att fånga stunder och spontana 
uttryck av existentiellt lidande var ett sätt att vara lyhörd på (McLennon et al., 2013b; Tornøe 
et al., 2015). Sjuksköterskorna menade att meningsfulla samtal kom fram genom att vara 
lyhörda för känslor och önskemål samt genom att visa sig tillgänglig och redo att lyssna 
(Andersson et al., 2016; Broom et al., 2016; Gilstrap & White, 2015; Iranmanesh et al., 2009; 
Keall et al., 2014; McLennon et al., 2013a; McLennon et al., 2013b; Pavlish & Ceronsky, 
2009). Det upplevdes viktigare att vara äkta och närvarande än att kunna lösa existentiella 
problem eller ha alla svar (Tornøe et al., 2015; Keall et al.,2014). Liknande visade Walker & 
Waterworth (2017) att genom äkta närvaro och en genuin vilja att vara där, skapades tillit och 
relationen ansågs nödvändig för att kunna identifiera existentiell ångest. Tornøe et al., (2015) 
beskrev hur sjuksköterskor försökte ge existentiellt stöd trots svårigheterna med att hjälpa 
patienten få frid och ro samt nå en acceptans om döden. 	
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Respekt för patient och närstående genom ärlighet, öppenhet och flexibilitet upplevdes lägga 
grunden för god kommunikation (Devik et al., 2013; Gilstrap & White, 2015; Iranmanesh et 
al., 2009; Keall et al., 2014; Pavlish & Ceronsky, 2009; Reed et al., 2017). Sjuksköterskorna 
ville göra det bästa för patienten även om det kunde kännas obekvämt (McLennon et al., 
2013a). Denna vilja kunde hjälpa sjuksköterskorna att ge svår information som de ansåg var 
nödvändig för patienten att få.	
 
Att kunna stödja patienter och närstående i den palliativa vården upplevdes viktigt av 
sjuksköterskorna (Andersson et al., 2016; Broom et al., 2016; Devik et al., 2013; Gilstrap & 
White, 2015; Hjelm et al., 2007; Mishelmovich et al., 2016; Pavlish & Ceronsky, 2009; Reed 
et al., 2017; Reinke et al, 2010; Tornøe et al., 2015; L. Verschuu et al., 2014). 
Sjuksköterskorna upplevde det som viktigt att kunna förbereda patienten och närstående inför 
döden genom samtal, guidning och stöd (Andersson et al., 2016; Broom et al., 2016; Gilstrap 
& White, 2015; Hjelm et al., 2007; Iranmanesh et al., 2009; Pavlish & Ceronsky, 2009; 
Walker & Waterworth, 2017). Att använda rätt ord och tillåta tystnad upplevdes som kärnan i 
existentiell kommunikation (Walker & Waterworth, 2017). Att ha förmåga att anpassa 
informationen upplevdes nödvändig för den vårdande relationen och för att kunna erbjuda 
stöd (Broom et al., 2016; Gilstrap & White, 2015; McLennon et al., 2013b; Mishelmovich et 
al., 2016; Pavlish & Ceronsky, 2009; L. Verschuur et al., 2014; Walker & Waterworth, 2017).	

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Den valda metoden litteraturöversikt ansågs lämplig eftersom studien hade ett explorativt 
syfte. Med litteraturöversikt kunde flera sjuksköterskors upplevelser nås och det fanns större 
utrymme att få fram upplevelser och situationer som inte hade kommit fram i exempelvis 
egna intervjuer. Med litteraturöversikt nåddes sjuksköterskor från både allmän och 
specialiserad palliativ vård och på så sätt kunde resultaten jämföras över likheter och 
skillnader i upplevelsen av samtal beroende på kontext. Förförståelsen hos författarna kring 
hur upplevelsen av samtal påverkas av erfarenhet, följde med som en röd tråd genom hela 
studiens gång, från val av sökord till diskussion av resultaten. Bägge författarna anser att 
genom att vara medveten och använda sin förförståelse genom forskningsprocessen har det 
gett utrymme att upptäcka ny kunskap samt få en djupare förståelse vilket även beskrivs av 
Lundman och Hällgren Graneheim (2017).	
	
Artiklarna till denna studie kom från flera olika sökkällor. Förutom användning av 
sökmotorer, hittades artiklar via referenslistor samt genom rekommendation från Pubmed. 
Kombinationer av söktermer utfördes för att fånga all relevant litteratur som svarar på syftet 
utifrån de inklusions- och exklusionskriterier som sattes. Relevant litteratur kan ha missats 
beroende på termer och kombinationer av termer som förbisetts. Att ta hjälp av bibliotekarie 
vilket föreslås av Karlsson (2017) hade kunnat vara behjälplig och ökat validiteten i 
sökningen. Enligt Karlsson (2017) handlar informationssökning om att hitta bra balans mellan 
hög sensitivitet och hög specificitet, en balans mellan hanterbar mängd material utan att 
riskera att missa intressant material. Sökningar utfördes i Google Scholar men det resulterade 
i en ohanterbar mängd träffar och de första sidorna genererade artiklar som redan hade hittats 
vi sökmotorerna Cinahl och Pubmed. Vissa artiklar återkom i flera olika sökningar vilket 
påverkar sökningens sensitivitet och därmed trovärdighet (Henricson, 2017).  
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Specificiteten vid processen ökades enligt Henricson (2017) genom att förutom 
kombinationer av databasernas egna ord utfördes fritextsökning. Samtliga studier som 
uppfyllde urvalskriterierna granskades utifrån kvalitet med granskningsmall från Sophia 
Hemmet Högskola (Bilaga I).	

Studiens giltighet påverkas bland annat av strategier för val av deltagare vilket i denna studie 
berör val av artiklar. Eftersom kvalitativ innehållsanalys fokuserar på variation i innehåll bör 
det finnas tillräckliga data för att täcka variationer enligt Lundman och Hällgren Graneheim 
(2017). I denna studie inkluderades sjuksköterskor från både allmän och specialiserad 
palliativ vård vilket enligt författarna ger en ökad variation av situationer och upplevelser. Det 
som diskuteras kring vid svåra samtal i Sverige och i Norden sätter sin kulturella prägel vilket 
kan begränsa hur vi ser på fenomenet. Sjuksköterskans roll samt synen på döden ser dock 
olika ut runt om i världen mellan olika kulturer vilket i hög grad påverkar samtalen. Tre 
artiklar exkluderades då de inte upplevdes av författarna vara generaliserbara till ett 
västerlänskt synsätt. I artikeln från Kina visade det sig att sjuksköterskorna kunde medvetet 
ljuga för patienten kring hur sjuk denne var. Förklaringen var att det fanns ett tabu enligt 
kulturen kring att prata om döden. I Iran försökte sjuksköterskorna avråda patienterna från att 
använda opioider som smärtlindring. En anledning var bristen på tillgång till opioider i landet. 
Författarna bedömde att om artiklarna från andra kulturer inkluderats skulle resultaten inte 
kunnat generaliseras och eventuellt tillämpas i den palliativ vård som bedrivs i Sverige. 
Tillgången till läkare på plats dygnet runt på intensivvårdsavdelningar var en av de stora 
skillnaderna från övrig palliativ vård vilket gjorde att dessa artiklar exkluderades innan 
analys. Eftersom studiens syfte var att undersöka sjuksköterskornas upplevelser föll det sig 
naturligt att exkludera artiklar med andra yrkeskategorier. Däremot var det olyckligt att 
behöva exkludera vissa då flera artiklar av god kvalitet även hade med sjuksköterskors 
upplevelser.	

Många artiklar berörde hur erfarenhet påverkade upplevelsen men endast ett fåtal artiklar var 
specifikt fokuserade på erfarenhet och dess betydelse. Det underlättade under processen att 
behålla samma färgkod på allt material som tydligt berörde erfarenhet i artiklarna. På detta 
sätt gick det att tydliggöra det material som analyserades deduktivt gällande Patricia Benners 
teori “Från Novis till Expert”. Eftersom all övrig text rörande sjuksköterskornas upplevelser 
av svåra samtal i möjligaste mån tolkades förutsättningslöst anser författarna att nya fenomen 
kunde växa fram i analysen. Som avsett skedde därmed en abduktiv ansats genom processen 
då författarna rörde sig mellan induktiv och deduktiv ansats (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2017). 	

Kategorier och underkategorier byttes ut flera gånger under analysprocessen. Innehållet i 
kategorierna ska enligt Krippendorff (2013) inte kunna passa in i någon annan kategori och 
det skall heller inte finnas material som svarar på syftet men som hamnar utanför de valda 
kategorierna. Lundman och Hällgren Graneheim (2017) menar att det kan vara en utmaning 
att inte låta innehållet i kategorierna kunna tillhöra olika kategorier eller att något material 
faller mellan kategorier då materialet rör sig om upplevelser, då upplevelser kan sammanflätas 
mellan flera kategorier. Detta var något bägge författare upplevde som komplicerat under 
analysens gång. 	

Det framkom mycket material från artiklarna rörande samtal men vid närmare analys 
exkluderas stora mängder data som i slutändan inte svarade specifikt på syftet, det vill säga 
sjuksköterskornas upplevelser av samtalen.  



  
  
   
 

19 
 

Många artiklar fokuserade på upplevelsen att vårda döende patienter i palliativ vård. En 
utmaning i analysprocessen var att leta fram det material som endast berörde själva samtalen. 
En möjlig förklaring till detta är att kommunikation är en så integrerad och vital del av den 
palliativa vården eller som beskriven av Malloy et al. (2010) effektiv kommunikation med 
medkänsla är grunden till palliativ omvårdnad. Bägge författare granskade och analyserade 
samtliga artiklar och resultaten jämfördes och diskuterades kontinuerligt, vilket enligt 
Henricson (2017) stärker studiens reliabilitet.	

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelser av svåra samtal med patienter 
och närstående inom palliativ vård. Frågeställningarna som följt med genom arbetets gång 
“Hur påverkas sjuksköterskor av svåra samtal?” och “Hur påverkar sjuksköterskors 
erfarenhet upplevelsen av svåra samtal?” överlappade varandra till viss del. Erfarenhetens 
påverkan på upplevelsen av svåra samtal hade som förväntat en betydande roll för 
sjuksköterskan. Patricia Benners Teori “Från Novis till Expert” (Benner, 2001) passade 
således väl som teoretisk referensram.  

Resultaten från denna studie visar att sjuksköterskornas interaktioner med patienter och 
närstående i palliativ vård kunde upplevas som givande men samtidigt utmanande. Känslan av 
tillfredsställelse framkom när sjuksköterskorna upplevde att de kunde hjälpa patienten genom 
svåra situationer. Resultaten visade även att de svåra samtalen sjuksköterskorna deltar i kunde 
bidra till personlig och professionell utveckling. Självförtroendet ökades vilket underlättade 
samtalssituationen för sjuksköterskor. Att bevittna död och döende påminner oss om vår egen 
dödlighet och berör oss djupt samt utmanar oss till att möta våra egna känslor. Resultaten 
visar att upplevelsen samtidigt kan beskrivas som livsbekräftande då erfarenheten bidrog till 
en högre uppskattning av sjuksköterskornas egna liv. Liknande beskriver Pennbrant, 
Tomaszewska & Lorentzson Penttilä (2015) hur sjuksköterskor inom palliativ vård upplever 
tillfredsställelse i sitt arbete trots utmaningen med att dagligen möta döende patienter.  
 Sjuksköterskorna kände sig enligt studiens resultat privilegierade av de genuina samtal som 
kunde uppstå med patienterna vilket bidrog till att arbetet upplevdes stimulerande. Detta är 
något författarna själva upplevt i den kliniska verksamheten. 
 
Sjuksköterskorna fanns som personer bakom sina professioner i interaktionen med patienter 
och blev personligt berörda. Liknande reflekterar Karlsson et al. (2017) kring denna utmaning 
för sjuksköterskor att arbeta med vård i livets slut då det kräver en balans att hantera 
uppkomna känslor både som professionell och som människa. När det inte gick att lindra 
existentiellt lidande kändes det svårt för sjuksköterskorna och känslor av otillräcklighet kunde 
väckas. Resultatet från denna litteraturstudie stöds bland annat av Peterson et al. (2010a) som 
menar att sjuksköterskor upplever stress vid samtal med döende patienter och möter känslor 
som obehag och ångest i diskussion med patienter om livets slut. Denna studies resultat visade 
att särskilt känslomässigt utmanande situationer uppkom då sjuksköterskorna identifierade sig 
med patienten eller då patienterna var unga eller hade unga familjer. Enligt Pennbrant et al., 
(2015) kan sjuksköterskans egna rädsla och känslor om döden göra att hen undviker svåra 
samtal med patienter.  
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Undvikande av svåra samtal uppmärksammades även i denna studie, där sjuksköterskornas 
osäkerhet eller rädsla för egna eller patientens känslor angavs som skäl. Strang, Henoch, 
Danielsson och Melin-Johansson (2013) presenterade liknande fynd där sjuksköterskor 
skyllde på tidsbrist för att undvika svåra samtal som var känslomässigt dränerande. 
Undvikande av nödvändiga samtal kan resultera i att patienten inte blir sedd samt inte får 
chans att öppna sig. Enligt Lundberg et al. (2013) kan obesvarade frågor om sjukdomen och 
behandling leda till långvariga känslor av osäkerhet hos patienten.  

Närheten till patienten kan diskuteras från olika synvinklar. Resultaten visar att vårdande 
relationer byggs på tillit och sjuksköterskans äkta närvaro men relationen kan samtidigt 
påverka sjuksköterskans välbefinnande på arbetet. I resultatet belyses behovet av att skapa 
distans om patienten berörde sjuksköterskorna för djupt. Liknande menar Peterson et. al 
(2010a) att genom att hålla känslor skilda från vårdarbetet kunde sjuksköterskor klara sig 
effektivare. Att göra skillnad mellan arbete och privatlivet har visat sig vara källan till 
sjuksköterskors välbefinnande och emotionella balans (Pennbrant et al., 2015). 	

Sjuksköterskans tidigare erfarenhet hade stor inverkan på upplevelsen av svåra samtal även 
om det inte gick att direkt urskilja de fem stegen som presenteras i Patricia Benners teori 
“Från novis till expert”. Den nyutexaminerade sjuksköterskan som novis, saknade klinisk 
erfarenhet och upplevde därmed svårigheter med att anpassa sig till nya situationer. Känslor 
av otillräcklighet och osäkerhet var mer framträdande hos novisen jämfört med de mer erfarna 
sjuksköterskorna. Nyutexaminerade sjuksköterskor utan klinisk erfarenhet var utifrån 
resultatet speciellt utsatta för att uppleva svårigheter att genomföra samtal med allvarligt sjuka 
patienter. Resultatet stöds av Pennbrant et al. (2015) som menar att nyutexaminerade 
sjuksköterskor med liten eller ingen erfarenhet  av att vårda patienter i palliativt skede kunde 
speciellt känna sig ensamma och otillräckliga i möte med patienter och dess närstående. Flera 
studier berörde erfarenhet som nyckeln till att känna sig trygg i situationen och våga utsätta 
sig för de svåra samtalen. Minton, Isaacson, Varilek, Stadick och O'Connell-Persaud (2018) 
menar liknande att sjuksköterskan behöver känna sig kompetent och säker för att våga ta upp 
existentiella frågor med patienter och närstående. Sjuksköterskans osäkerhet däremot 
påverkade relationen till patienten genom att inte kunna nå en nivå där meningsfulla samtal 
kunde äga rum. Moir, Roberts, Martz, Perry och Tivis (2015) resonerar också hur 
sjuksköterskornas förmågor och kunskaper kring att genomföra svåra samtal utvecklas med 
erfarenhet. Erfarenheten medverkar till att sjuksköterskor känner sig bekvämare i diskussioner 
rörande livets slut, och det motsvarande att sjuksköterskor med mindre erfarenhet istället 
kunde uppleva obehag av liknande situationer. Även Strang et al. (2013) lyfter fram den 
utsatthet nyutexaminerade sjuksköterskor upplever då de saknar verktyg för att möta 
existentiella samtal. 	

Resultat från litteraturöversikten visar att erfarna sjuksköterskor kunde förlita sig på den 
intuition som byggts upp av tid och erfarenhet. Trots svåra besked kunde erfarna 
sjuksköterskor se att vården kunde förbättras och kunde därför vara mer villiga att gå in i 
existentiella samtal. Ökad erfarenhet hjälpte sjuksköterskorna att identifiera existentiell ångest 
samt gav mod att gå in i svåra samtal. När sjuksköterskorna upplevde kompetens kring vad de 
skulle prata om, exempelvis att förbereda på döendeprocessen, upplevdes ökad trygghet i en 
samtalssituation. Liknande menar Rosenzweig (2012) att kommunikationen med patienter och 
närstående förbättras om sjuksköterskan kan bli mer bekväm i situationer där svåra samtal kan 
uppstå. 	
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Författarnas kunskap kring och förmåga att föra svåra samtal har erhållits av erfarenhet. 
Varken grundutbildningen eller utbildning från arbetsgivare har varit speciellt inriktade på hur 
man kan förhålla sig vid svåra samtal samt vilka frågor som vanligtvis dyker upp. Förmågan 
att anpassa information var en återkommande faktor i studien som påverkade relationen till 
patient och närstående och vidare möjligheten till att ge stöd. Kommunikationsfärdigheter 
beskrevs av flera sjuksköterskor som en lärandeprocess som till största del kommer från 
arbetserfarenhet. Enastående kommunikation med närstående i palliativ vård kan inte magiskt 
lösa långvariga familjeproblem, svåra omständigheter eller smärtsamma situationer enligt 
Fineberg (2010). Målet är istället att minska lidandet och förhoppningsvis stödja familjen att 
förbättra sin inbördes kommunikation. Förträfflig kommunikation från vårdpersonal har en 
enorm effekt på hur familjer tar sig igenom perioder av sjukdom och förlust och hur de 
fortsatt genom livet ser tillbaka till den upplevelsen samt hur de möter nya förluster. Malloy et 
al. (2010) lyfter också att sjuksköterskor inom palliativ vård behöver övning i skicklig 
kommunikation för att kunna möta behoven av stöd gällande fysiska symptom, psykosociala 
problem, lidande, sorg, etiska samt existentiella funderingar. Sjuksköterskan har en central 
roll som den yrkeskategori som är närmast patienten och familjen då de möter svåra 
sjukdomar, övergår till palliativ vård samt möts av svåra beslut. Relationen mellan 
sjuksköterskor och patienter och dess närstående är många gånger mera personligt jämfört 
med andra professioner (Peterson et al. 2010b). 	

Sjuksköterskornas förhållningssätt påverkade upplevelsen av samtalen och den relation som 
skapades till patient och närstående. Resultat från studien visar att sjuksköterskorna upplevde 
att en förutsättning för att meningsfulla och ofta svåra samtal skulle ske byggde på att en 
vårdande relation hade skapats. Den vårdande relationen i sig grundades på en bas av tillit, 
respekt, ärlighet och en genuin önskan att vara där. Genom att känna patienten upplevdes det 
lättare för sjuksköterskan att veta när det kunde vara läge att ta upp känsliga ämnen. 
Sjuksköterskans förhållningssätt genom närvaro och äkta vilja att vara där upplevdes viktigare 
i den svåra samtalen än att ha alla svar. Strang et al. (2013) menar likande att 
sjuksköterskornas uppgift inte är att kunna lösa varje problem eller en komplex livssituation, 
utan istället att stödja patienten och dess närstående genom att vara en aktiv lyssnare. 	

I en studie av Johnston och Smith (2006) framkom en överensstämmelse från både patienter 
och sjuksköterskor inom palliativ vård att de viktigaste egenskaperna hos en expert palliativ 
sjuksköterska var interpersonella färdigheter och kvaliteter som vänlighet, värme, medkänsla 
och äkthet. Under studiens gång blev det tydligt för bägge författarna att den gemensamma 
värdegrund som växte fram ur sjuksköterskornas upplevelser av svåra samtal passade väl in i 
begreppet personcentrerad vård. Vårdgivarens egenskaper som attityder mot patienter, 
exempelvis empati, respekt, ärlighet, självreflektion samt kompetens utgör enligt Scholl, Zill, 
Härter & Dimaier (2014) en viktig dimension i personcentrerad vård. Tidsbrist var ett 
återkommande problem som upplevs försvåra möjligheten till god kommunikation, samtidigt 
som det har lyfts att just tid inte var någon garanti för att meningsfulla samtal skulle ske. 
Författarna i denna studie menar dessutom att en vårdande relation kan skapas under så kort 
tid som ett arbetspass och det är den äkta närvaron som är mer avgörande för relationen än 
tiden. 	

En reflektion som kom fram under studiens gång var att sjuksköterskornas upplevelser av 
svåra samtal i det stora inte gjorde någon åtskillnad mellan specialiserad och allmän palliativ 
vård utan den gemensamma faktorn som påverkade mest var erfarenhet. Sjuksköterskor kan 
möta döende patienter och dess närstående i de flesta vårdsammanhang.  
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Upplevelsen av dessa möten kan som studien visar ha stor inverkan på patienten, dess 
närstående och sjuksköterskan. Förberedelse genom utbildning och stöd menar författarna 
därför vara av största vikt redan under sjuksköterskans grundutbildning.  

Peterson et al. (2010b) skriver att kraftig stress och ångest kan förekomma om sjuksköterskor 
saknar kompetens och stöd vid komplicerad sorg och förlust. Ångesten har visat sig även 
kunna ökas med ökad arbetserfarenhet. Enbart klinisk erfarenhet räcker således inte för att 
hjälpa sjuksköterskan att hantera det krävande arbetet. Utbildning, stöd från kollegor och 
arbetsgivare samt avsatt tid för reflektion är betydelsefullt. Författarna anser att 
specialistsjuksköterskor med sin kompetens har möjlighet att stötta och utbilda kollegor i 
dessa utmanande situationer. Enligt Hommel, Idvall och Andersson (2013) skall 
specialistsjuksköterskor förutom att tillföra organisationen kunskap inom sitt 
specialistområde, vara en tydlig förebild i det professionella mötet med patienterna.	

Slutsats 

Syftet med denna studie var att belysa sjuksköterskors upplevelser av svåra samtal med 
patienter och närstående i palliativ vård. Resultatet visade att sjuksköterskor blev berörda men 
samtidigt utvecklades, både personligt och professionellt av mötet med allvarligt sjuka 
patienter och dess närstående. Speciellt utmanande var svåra samtal med unga vuxna patienter 
med familj, patienter i samma ålder eller patienter som på annat sätt skapade hög igenkänning 
hos sjuksköterskan. Autenticitet upplevdes viktigare än att ha alla svar. Osäkerhet framkom 
som det största hindret för att en relation och följaktligen meningsfulla samtal skall kunna ske. 
Erfarenhet var det som gav sjuksköterskorna störst trygghet i de svåra situationerna. Med 
tanke på hur viktigt samtalen är för att bland annat lindra existentiell ångest är det av största 
vikt för utbildning och arbetsgivare att förbereda sjuksköterskestudenter respektive 
nyanställda sjuksköterskor med kunskap och stöd för att minska osäkerheten i möjligaste mån.  

Klinisk tillämpbarhet 

Målet med resultatet från denna litteraturstudie var att lättare kunna stötta framförallt 
nyutexaminerade sjuksköterskor som av naturliga skäl ej haft mycket erfarenhet av svåra 
samtal. Med den ökade förståelsen från denna studie kring vad som specifikt upplevs svårt 
och vilka hinder respektive förutsättningar som finns för att samtalen skall underlättas, kan 
utbildning både i högskolan men även på arbetsplatsen utvecklas. Det är värdefullt för både 
sjuksköterskestudenter och nyanställda sjuksköterskor att veta sin roll och ansvar gällande 
svåra samtal då detta var en stor källa till osäkerhet. Det kan vara värdefullt att tidigt i 
karriären veta att det viktigaste inte är att ha alla svar, utan att våga vara närvarande och 
lyssna. Genom att förstå vilka situationer som upplevs som svåra kan introduktion på 
arbetsplatser utformas för att minska på sjuksköterskornas osäkerhet och förhoppningsvis 
även förebygga arbetsrelaterade problem. En sammanställning av befintliga metoder som 
undersökts för att leverera svåra besked är av intresse för att se om någon kan vara 
tillämpbara i de egna verksamheterna. Många aspekter av samtal är utmanande för 
sjuksköterskor men nödvändiga för patienten. 

Förslag på framtida studier 
Ytterligare forskning behövs kring sjuksköterskornas copingstrategier i hur de hanterar svåra 
samtal utan att riskera egen psykisk ohälsa. Att sammanställa strategier kan vara värdefullt i 
diskussioner kring förebyggande av arbetsrelaterade problem.  
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Ett annat område som anses av vikt att studera vidare är vilka konsekvenser som kan finnas 
för patient och närstående i de fall svåra samtal undvikits bland annat på grund av osäkerhet 
hos vårdpersonal. Bägge författarna blev utifrån sina förförståelser förvånade 
över att ingen av studierna lyfte svårigheterna med att kommunicera med barn som närstående 
då det upplevs vara en av de större utmaningarna i den palliativa vården. Vidare forskning 
inom området anses därför värdefullt. 
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Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ        
metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 
KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 
 I = Hög kvalitet II = 

Medel 
III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 
controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 
jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller 
flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 
multicenterstudie med adekvat beskrivning av 
protokoll, material och metoder inklusive 
behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 
tillräckligt stort för att besvara 
frågeställningen. 
Adekvata statistiska metoder. 

 
 
 
* 

Randomiserad studie med få 
patienter/deltagare och/eller för många 
delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk 
styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, 
otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 
trial ( CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 
mellan kontrollgrupp och en eller flera 
experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 
adekvat beskrivning av protokoll, material 
och metoder inklusive behandlingsteknik. 
Antalet patienter/deltagare tillräckligt 
stort för att besvara frågeställningen. 
Adekvata statistiska metoder. 

 
 
* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 
otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 
tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 
utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 
patienter/deltagre och adekvata statistiska 
metoder. 

 
* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 
otillräckligt beskriven, brister i genomförande 
och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 
material som relateras till något som redan har 
inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för 
att besvara frågeställningen. Väl planerad och 
välgenomförd studie med adekvat 
beskrivning av protokoll, material och 
metoder.  

 
* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 
otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 
tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 
där avsikten är att studera fenomen eller tolka 
mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 
utforskades perspektiv. Avvsikten kan också vara 
att utveckla begrepp och begreppsmässiga 
strukturer (teorier och modeller). 
 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 
Motiverat urval. Välbeskriven urvals-process; 
datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 
och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 
reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 
och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 
 
* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 
Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 
Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 
resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet
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Artikelmatris 
Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet/
Typ 

R1  
*Andersson, E., 
Salickiene, Z., & 
Rosengren, K. (2016). 
Sverige 
 
 

To be involved - A 
qualitative study of 
nurses' experiences of 
caring for dying 
patients 

Syftet var undersöka 
erfarenheter av ssk 
med mindre än 2 års 
erfarenhet på 
kirurgavdelning och 
möten med döende 
patienter på 
kirurgavdelning. (Dvs 
syftet inte enbart 
kommunikation) 

Individuella intervjuer, 
 Manifest kvalitativ 
innehållsanalys. 
Ssk med mindre än 2 års 
erfarenhet.  
Etiskt godkännande från 
chefer men hänvisning till 
att ingen annan etiskt 
godkännande behövdes 
enligt svenska riktlinjer. 
Etisk resonemang har dock 
förts. 
 

6 ssk Sköterskor blev personligt 
påverkade och upplevde sig 
otillräckligt beredda på att möta 
döende patienter pga. bristande 
kunskap om palliativ vård. 
Upplevs svårt för oerfarna ssk att 
diskutera död och döende samt 
brist på kunskap kring etiska 
situationer. Svårt att erbjuda stöd 
till närstående. Använde Trial 
and error i samtalen. Viktigt att 
vara tillgänglig och närvarande, 
inte nödvändigtvis prata. 

Hög 
kvalitet (I)  

R2  
*Broom, A., Kirby, 
E., Good, P., & Lwin, 
Z. (2016). Australien 
 

Nursing futility, 
managing medicine: 
Nurses’ perspectives 
on the transition from 
life-prolonging to 
palliative care. 

Syfte undersöka ssk 
upplevelser av vård 
där behandling 
övergår från kurativ 
till palliativ. 

Etiskt godkänd. Strategiskt 
urval. Kommunikation var 
studiens fokus 

20 ssk, 
blandade 
specialiteter 
men ej IVA 

Svåra situationer som efter att 
dåligt besked givits. Många ssk 
ville att information hade varit 
mer ärlig som patienten fått av 
läkare. Svårigheter med unga 
föräldrar. 

Hög 
kvalitet (I) 

R3 
 *Croxon, L., 
Deravin, L., & 
Anderson, J. (2018). 
Australien 
 

Dealing with end of 
life-New graduated 
nurse experiences.  

Syftet var att 
undersöka 
nyutexaminerade ssk 
uppfattning om sin 
förberedelse att möta 
döende patienter och 
döden 1-2 år efter 
examen.  

Semistrukturerade 
intervjuer. Ssk 1-2 år efter 
examen. Strategiskt urval. 
Intervju fortsatte tills 
saturation av materialet 
uppnåtts. Fått etiskt 
godkännande. 

7 ssk Novis ssk kände sig otillräckligt 
förberedda för att hantera 
kommunikation med patient och 
närstående hos patienter som 
närmar sig livets slut. Ssk 
önskade både mer utbildning 
kring hur man hantera svåra 
samtal/situationer samt verktyg 
för hur man skyddar sig själv 

Medelhög 
kvalitet (II) 

R4  
*Devik, S.A., 
Enmarker, I, & 
Hellzen, O. (2013) 
(Norge) 

When expressions 
make impressions-
nurses' narratives 
about meeting 
severely ill patients in 

Syftet var att belysa 
och tolka ssk 
upplevelser av att 
möta svårt sjuka 
patienter i behov av 

Strategisk och 
bekvämlighetsurval. 
Narrativa intervjuer av 
sjuksköterskor i 
hemsjukvård som möter 

10 ssk (4–36 
års erfarenhet) 

Resultatet visar den emotionella 
utmaningen hos ssk. Om hur 
patienternas uttryck påverkar ssk 
och den kommunikation och tillit 

Hög 
Kvalitet (I) 
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 home nursing care: a 
phenomenological-
hermeneutic approach 
to understanding. 

palliativ vård i 
hemmet 

döende patienter. Narrativa, 
öppna frågor. 
Fenomenologisk.hermeneuti
sk tolkning av texten. Etiskt 
godkänd och tydlig 
beskrivning av etik 

som skapas de emellan. 
Medmänsklighet. 

R5  
*Gilstrap, C. M., & 
White, Z. M. (2015). 
USA. 
 
 

 Interactional 
Communication 
Challenges in End-of-
Life Care: Dialectical 
Tensions and 
Management 
Strategies 
Experienced by Home 
Hospice Nurses 

Undersöka vilka 
spänningar 
(Dialectical tensions) 
ssk i hemsjukvård 
(hospice) möter i 
hemmen med döende 
patienter och dess 
närstående. 

Etiskt godkänd. Tydlig 
metodbeskrivning samt 
begränsningar. Strategiskt 
urval 

24 ssk i 
Hospice i 
hemmet 
(Hemsjukvård) 

Om svåra situationer i hemmet 
där svåra samtal kan uppstå. 
Visar tydligt hur länge ssk 
arbetat m.a.p. Benners teori. SSK 
har ett ansvar att stödja och 
förbereda patient + närstående. 
Viktigt att vara tillgängligt. 
Erfarenhet gav säkerhet. 

Hög 
Kvalitet (I) 

R6   
*Hjelm, E., Hartwig, 
K., & Berterö, C. 
(2007). Sverige 
 

An inevitable journey 
by train 

Studiens syfte var att 
undersöka vårdande 
relation utifrån 
berättelser från ssk 
som jobbar inom 
palliativ hemsjukvård.  

Intervju. Narrativ fokus. 
Etiskt resonemang har förts. 
Ej sökt om godkännande 
men hänvisa till svensk 
författning. Hermeneutisk 
narrativ analysmetod. Ingen 
åtskillnad på hur 
arbetslivserfarenhet 
påverkat. De 22 berättelser 
analyserade som en helhet 

11 ssk, minst 2 
års erfarenhet 

En del om kommunikation och 
vikten av stödjande relation till 
patienten och familj för att ska 
förtroende genom alla faser. 
Beskriven som en tågresa. Ssk 
blir konduktör som antingen 
följer med patient och familj 
(som ett team) eller åker separat. 
Ofrivillig resa för patienten 
Relationen bygger på 
kommunikation. 

Medelhög 
kvalitet (II) 

R7  
*Holmdahl, S., 
Sävenstedt, S., & 
Imoni, R. (2014).  
Sverige 
 
 

Parenteral nutrition in 
home-based palliative 
care: Swedish district 
nurses experiences. 
 

Beskriva 
distriktssköterskors 
upplevelser vårda 
patienter med 
parenteral nutrition i 
palliativ vård i 
hemmet.  

Semistrukturerad intervju  
1-24 års erfarenhet som dsk. 
Kvalitativ innehållsanalys. 
Etiska funderingar, etiskt 
godkännande 

12 distirikt ssk 
från primärvård 

Diskuterar svårigheter med att 
diskutera när dropp sak avslutas 
samt ssk ensamhet. Vårdrelation 
grunden till samtal, tillit var en 
förutsättning till relation. 
Erfarenhet hjälpte att stanna kvar 
i svåra samtal. Kunskap + 
självkännedom lyftes fram. 

Hög 
kvalitet (I) 
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R8  
*Ingebretsen, L. P., & 
Sagabakken, M. 
(2016). Danmark 
 

Hospice nurses' 
emotional challenges 
in their encounters 
with the dying. 

Syftet var undersöka 
sjuksköterskor 
emotionella 
utmaningar av vårda 
döende patienter i 
hospice 

Strategiskt urval, 
individuella djupintervjuer 

10 ssk Om utmaning att jobba nära 
döden, tar upp en del specifikt 
kring sjukdom. Använda 
personliga egenskaper i mötet 
med patienter. Följa intuitionen, 
byggs med erfarenhet.  

Hög 
Kvalitet (I)  

R9 
*Iranmanesh,  
S., Häggström, T., 
Axelsson, K., & 
Sävenstedt, S. (2009). 
Sverige.  
 
 

Swedish nurses' 
experiences of caring 
for dying people: a 
holistic approach 

Syftet att belysa ssk 
erfarenhet av att vårda 
döende patienter i 
hemmet och på 
palliativ 
vårdavdelning. 
 

Strategiskt urval. 
Ostrukturerad Intervju. 
Etiskt resonemang men 
hänvisar till svensk lag om 
att ingen etiskt godkännande 
behövs. 
Minst två års erfarenhet. 

8 ssk 7-27 års 
arbetserfarenhe
t med döende 
patienter. 4 ssk 
från 
hemsjukvård, 4 
från palliativ 
avd. 

Mycket om kommunikation, 
relation, tillit, ärlighet och svåra 
situationer. SSK hjälper patienter 
förberedda sig inför döden. 
Teamarbete ska fungera. 
Konflikter i familjen kan göra 
svårt att få kontakt. Om 
kommunikation inte lyckas har 
den påverkan till relation.  

Hög 
Kvalitet (I) 

R10  
*Keall, R., Clayton, 
J.M. & Butow. P. 
(2014). Auatralien. 
 
 

How do Australian 
palliative care nurses 
address existential 
and spiritual 
concerns? Facilitators, 
barriers and 
strategies. 

Syfte var att 
undersöka resurser, 
hinder och strategier 
vilka Australienska 
palliativ vård 
sjuksköterskor kunde 
identifiera vid 
erbjudande av 
existentiella och 
andligt stöd. 

Semistrukturerade 
intervjuer.  

20 ssk Sjuksköterskor i palliativ vård 
har ett utmärkt bra tillfälle att 
bjuda existentiella och andlig 
stöd/vård till svårt sjuka 
patienter. Vidare utbildning om 
kommunikation lyfts upp som 
viktig faktor.  

Hög 
Kvalitet (I)  

R11  
*McLennon, S. M., 
Lasiter, S., Miller, W. 
R., Amlin, K., 
Chamness, A. R., & 
Helft, P. R. (2013). 
USA. 
  
 

Oncology nurses' 
experiences with 
prognosis-related 
communication with 
patients who have 
advanced cancer. 

Undersöka ssk 
upplevelser av samtal 
kring prognos hos 
patienter med 
avancerad 
cancersjukdom. 

Intervju. Alla som hörde av 
sig med intresse 
intervjuades. Urval var 
arbetat minst ett år på 
onkologisk avd. Etiskt 
godkänd. Saturation 
uppnåddes i materialet. 

27 ssk 
onkologisk 
vårdavd. 
2-34 års 
erfarenhet som 
ssk 

Mycket om vikten av att lyssna 
in situationen, vara uppmärksam 
på ledtrådar när patienten kan 
vara villig att prata om svåra 
saker. Hinder för att prata kring 
prognos kunde vara osäkerhet, 
vara oense med läkare om hur 
mycket information patienten 
borde ha, rädsla att göra mer 
skada än nytta etc. Flera bra 
exempel på svåra situationer r.t. 
Svåra samtal. 

Hög 
Kvalitet (I) 
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R12  
*McLennon, S. M., 
Lasiter, S., Miller, W. 
R., Amlin, K., 
Chamness, A. R., & 
Helft, P. R (2013). 
USA 

Oncology Nurses’ 
Narratives About 
Ethical Dilemmas and 
Prognosis-Related 
Communication in 
Advanced Cancer 
Patients 

Syftet att beskriva hur 
ofta och vilka typer av 
etiska dilemman som 
uppstår, sammanfatta 
kommentarer kring 
upplevelser av samtal 
relaterade till prognos 
med patienter med 
avancerad 
cancersjukdom 

Innehållsanalys från 
kvalitativ enkät 

137 ssk Flera bra exempel på svåra 
situationer r.t. samtal. Att lyssna, 
försöka förstå patient. Anpassa 
information. Erfarenhet bidrog 
till trygghet. Oerfarna SSK 
kände sig inte trygga att utföra 
samtal. Olika språk upplevdes 
svåra. Diverse känslor, 
frustration ensamhet.  

Hög 
kvalitet (I) 

R13  
*Mishelmovich, N., 
Arber, A., & Odelius, 
A. (2016). 
Storbritannien. 
 

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

Specialistsjukskötersk
ors upplevelser av att 
leverera 
signifikant/svåra 
nyheter till patienter 
med avancerad 
cancer. 

Kvalitativ, fenomenologisk 
studie. Intervjuer.  

10 ssk Trots utbildningar upplevs 
erfarenheten vara det som gör 
ssk bekväma med att ha svåra 
samtal. 

Hög 
Kvalitet (I)  

R14  
*Pavlish, C., & 
Ceronsky, L. (2009). 
(USA) 
 
 

Oncology nurses' 
perceptions of nursing 
roles and professional 
attributes in palliative 
care. 

Undersöka 
sjuksköterskor som 
jobbar inom 
onkologin vilken 
uppfattning de har av 
sin roll i palliativ 
vård.  

Etiskt godkänd. 
Fokusgruppsintervjuer. 
Tydlig metod. Har granskats 
oberoende för att motverka 
bias  

9 fokus- 
grupper, totalt 
33ssk 

Ssk upplevde att det var viktigt 
med kunskap för att guida och 
informerar patienter och dess 
familjer vid val av behandling 
eller att avstå. Kunna svara på 
frågor kring symtomlindring 
samt hur ångest och oro lindras. 
Att vara ärlig visade på respekt 
för familj och patient och var 
viktigt för att få förtroende, 

Hög 
Kvalitet (I)  

R15  
*Reed, F. M., 
Fitzgerald, L., & 
Bish, M. R. (2017). 
Auatralien  
 
 

Rural District Nursing 
Experiences of 
Successful Advocacy 
for Person-Centered 
End-of-Life Choice.  

Syftet var undersöka 
upplevelser av 
distriktssk i 
Australien, hur de 
lyckats hjälpa 
patienter i livets slut 
att nå sina mål. 

Strategiskt urval. Först 
narrativa berättelser från en 
positiv erfarenhet, ssk skrivit 
ner. Därefter intervju kring 
materialet. 

7 ssk med flera 
års 
erfarenhet.  1 
av ssk hade 
palliativ 
vidareutbildnin
g 

En del kring kommunikation, bli 
delaktig i patientens situation, 
skapa förtroende etc.  

Hög 
Kvalitet (I)  

R16  
*Reinke, L., Shannon, 
S., Engelberg, R., 
Young, J., Curtis, J., 
Reinke, L. F., & ... 

Supporting hope and 
prognostic 
information: nurses' 
perspectives on their 
role when patients 

Beskriva ssk 
perspektiv av att möta 
patienters behov av 
hopp och information 
om sjukdom samt 

Individuella intervjuer. 
Grounded theory. 
Strategiskt urval. Läkare 
eller patient föreslog ssk.  

22 ssk Handlar om hur ssk stödjer 
patient och närstående, förstå 
hopp och fokusera på 
livskvalitet. Skapa förtroende. 

Hög 
kvalitet (I) 
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Curtis, J. R. (2010). 
USA  
 

have life-limiting 
prognoses.  

erbjuda förslag på 
passande 
interventioner. 
 

Ger information och tar reda på 
vad patienten vet 

R17  
*Somerville, J. 
(2007).  
 
 

The paradox of 
palliative care nursing 
across cultural 
boundaries  
 

Belysa sjuksköterskor 
upplevelser i palliativ 
vård och utmaningen 
med att jobba med 
olika kulturer. 

Individuella 
Intervjuer.  Semistrukturerad
e. Grounded theory ansats- 
Strategiskt urval. Etiskt 
godkännande och etisk 
resonemang. 

10 ssk, 5 från 
hospice, 5 från 
hemsjukvård 

En utmaning i svåra samtal när vi 
möter olika kulturer. Erfarenhet 
var primära källan till kunskap. 
För och nackdelar med tolk och 
även att ha familjen som tolk. 
Vad missförstås pga 
språkförbistring och vad 
missförstås pga kulturskillnad. 

Hög 
kvalitet (I) 

R18  
*Tornøe, K. A., 
Danbolt, L. J., 
Kvigne, K., & Sørlie, 
V. (2015). Norge.  
 
 

 The challenge of 
consolation: nurses 
experiences with 
spiritual and 
existential care for the 
dying-a 
phenomenological 
hermeneutical study. 

Syftet i studie var att 
belysa ssk upplevelser 
av att stödja patienters 
spirituella och 
existentiella behov 
vid livets slut. 

Individuella narrativa 
intervjuer. Hermeutisk-
fenomenologisk tolkning. 
Urval: första 6 ssk på 
avdelningen som anmälde 
sig. 
Fått etiskt godkännande.  

6 ssk van vid 
möte av döende 
patienter. 9-21 
års erfarenhet 

Sjuksköterskor upplevde att 
patienters andligt och 
existentiellt lidande dök upp 
subtilt och förstärkte fysiskt, 
emotionellt, relationellt, andligt 
och existentiell smärta.    
 

Hög 
kvalitet (I) 
 
 
 

R19  
*L. Verschuur, E. M., 
Groot, M. M., & van 
der Sande, R. 
(2014).Holland.  
 
 

Nurses’ perceptions 
of proactive palliative 
care: a Dutch focus 
group study. 
 

Syftet var att utforska 
ssk uppfattning och 
upplevelser av att 
proaktivt tillgodose 
patienters behov inom 
palliativ vård. 

Fokusgrupp intervjuer, 2 
grupper. Forskarna 
inkluderade sjuksköterskor 
med erfarenheter att vårda 
palliativa patienter inom 
kommunal vård eller på 
sjukhus. 
Enligt författarna krävdes 
inget etiskt godkännade för 
studien i Holland. 

2 fokus 
grupper, 10st + 
6 st ssk 

Alla ssk ansåg kommunikation 
som viktigt men många tyckte 
det var svårt, speciellt i tidigt 
skede och än mer om patient inte 
ville höra. Svårt också med 
samtal med närstående ibland 
kring nutrition etc. Ssk kunde 
uppleva frustration som 
patientens advokat.  

Medelhög 
kvalitet (II) 
 

R20  
*Walker, H., & 
Waterworth, S. 
(2017).  
Nya Zealand. 
 
 

New Zealand 
palliative care nurses 
experiences of 
providing spiritual 
care to patients with 
life-limiting illness. 
 

Studies syfte var att 
belysa palliativa 
sjuksköterskors 
upplevelser att ger 
stöd i andliga frågor 
till patienter med 
livshotande sjukdom 

Semistrukturerad intervjuer 
analyserad med tematisk 
innehållsanaly. Inlkuderade 
erfarna hospice 
sjuksköterskor utan 
exklusionskriterier, 
forskarna ville fånga alla 
som ville prata om andlighet 
inom palliativ vård.  

9 ssk inom 
hospice (3-22 
års erfarenhet) 

Det finns utmaningar i att 
upptäcka patienters existentiella 
obehag. Det finns koppling 
mellan hur bekväm 
sjuksköterskan kände sig och hur 
sjuksköterskan bedömde 
patientens andliga/existentiella 
behov. Poängteras individuella 
bemötande och en god relation  

Medelhög 
kvalitet 
(11) 
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Fått etiskt godkännande. 
Källa. Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006, sid 84). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.  
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Bilaga III Förkastade artiklar 
Författare 
 

Titel Syfte Anledning till att vi förkastade samt lite resultat 

F1 
**Balasubramanian, 
S., & Read, S. (2012).  
 

Hospice nurses' 
perceptions of caring 
for patients with a 
non-malignant 
diagnosis: a single-
site case study 
 

SSK i palliativ vård upplevelser av ickemaligna 
sjukdomar “The overall aim was to explore nurses’ 
percep- 
tions of caring for patients with a non-malignant 
“disease in the hospice setting. 

Motsvarar inte syfte. Inte tillräcklig fokus på upplevelser av 
samtal  

F2 **Barrere, C., & 
Durkin, A. (2014)  

Finding the Right 
Words: The 
Experience of New 
Nurses after ELNEC 
Education Integration 
Into a BSN 
Curriculum. 

Syftet var undersöka nyutexaminerade 
sjuksköterskors (jobbat ett år) upplevelser av att ha 
vårdat döende patienter. Blandade avdelningar. 
Grundutbildningen hade genomgående haft End of 
Life Care tankegång. 

Förkastas då vissa av ssk jobbar med barn, och några på IVA. Bra 
om novice nurse. Återkommande hur svårt det var att hitta rätt ord 
att stödja patient och familj, lite om risk med utbrändhet etc. Svårt 
också kombinera bra kommunikation kring livets slut samtidigt 
som försöker hantera praktiska ssk uppgifter. 

F3 **Boot, M., & 
Wilson, C. (2014). 
Storbritannien. 

Clinical nurse 
specialists' 
perspectives on 
advance care planning 
conversations: a 
qualitative study 

Syftet var belysa upplevelser av specialistssk i att 
föra samtal hos patienter i palliativ vård kring sista 
tiden (advanced care planning) 

Fokus i artikel ligger på ACP verktyg 

F4 **Boyd, D., 
Merkh, K., Rutledge, 
D. N., & Randall, V. 
(2011). 

Nurses' Perceptions 
and Experiences With 
End-of-Life 
Communication and 
Care. 

 Kvantitativ, framgick inte så tydligt av abstrakt om metoden var 
ren kvalitativ eller kvantitativ. 

F5 **Daines, P., 
Stilos, K., Moura, S., 
Fitch, M., McAndrew, 
A., Gill, A., & 
Wright, F. (2013). 

Nurses' experiences 
caring for patients and 
families dealing with 
malignant bowel 
obstruction. 

Syftet var undersöka sjuksköterskor erfarenheter av 
vårda patienter med MBO och deras familjer, utöka 
förståelse av fenomenet 

Förkastas då för lite fokus kring samtal. Sjukdomsspecifik artikel. 
 

F6 **Ellington, L., 
Reblin, M., Ferrell, 
B., Puchalski, C., 
Otis-Green, S., 

The Religion of “I 
Don’t Know” 

Syftet var att identifiera naturligt förekommande 
spirituella samtal och utmanande situationer för ssk 
som vårdar patienter i palliativt skede i hemmen. 

Inte ssk upplevelser av samtal. De har spelat in samtal mellan ssk 
och patienter i hemmet, så handlar mer om innehållet kring 
existentiella samtal.  
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Handzo, G.,... 
Clayton, M. F. (2015)  
F7 **Ferrell, B., Otis-
Green, S., Baird, R. 
P., & Garcia, A. 
(2014) 

Nurses' responses to 
requests for 
forgiveness at the end 
of life 

Få förståelse för sjuksköterskors erfarenheter av att 
möta döende patienter med ånger och som söker 
förlåtelse 

Inte tillräcklig fokus kring samtal. Mer om hur de bevittnat önskan 
om förlåtelse från närstående men ibland att patient önskat stöd 
från ssk innan de dör. Finns stycke om ssk önskan om mer stöd. 

F8 **Gallagher, A., 
Bousso, R. S., 
McCarthy, J., Kohlen, 
H., Andrews, T., 
Paganini, M. C.,... 
Padilha, K. G. (2015) 

Negotiated 
reorienting: A 
grounded theory of 
nurses’ end-of-life 
decision-making in 
the intensive care unit 

Studies syfte var förstår IVA ssk:ors proseccer för 
beslutstagande i livets slut skede i olika kulturella 
kontext 

Förkastas pga IVA-vård. För stor kulturell skillnad. En del om ssk 
upplevelser av kommunikation med familj då patienten på väg att 
dö. 

F9 **Hawthorn, M. 
(2015).  
 

The importance of 
communication in 
sustaining hope at the 
end of life 

 Framgår först tydligt efter genomläsning fulltext att det är en 
review artikel. 

F10 **Holms, N., 
Milligan, S., & Kydd, 
A. (2014).  
 

A study of the lived 
experiences of 
registered nurses who 
have provided end-of-
life care within an 
intensive care unit. 

SSKors erfarenheter om vårda IVA patienter i livets 
slut skede, mål att beskriva fenomen 

Förkastas pga IVA-vård. Artikeln handlade om upplevelsen av att 
ge vård i livets slut på intensiven. En del av denna handlade om 
kommunikation men inte enbart. Brist i kommunikation var en 
viktig punkt som lyfts fram.  

F11 **Karlsson, M., 
Karlsson, C., Barbosa 
da Silva, A., 
Berggren, I., & 
Söderlund, M. (2013). 
(Sverige). 

Community nurses' 
experiences of ethical 
problems in end-of-
life care in the 
patient's own home. 

Få förståelser för ssk i hemsjukvård. Upplevelser av 
etiska problem som kan uppstå vid vård av patienter 
vid livets slut i hemmet. 

Förkastas då exempel kommer bland annat från vård av barn. 
Artikeln handlar mer om etiska dilemman. Lite kring samtal. 

F12 **Kazmierski, 
M., & King, N. 
(2015) 

Role of the 
community matron in 
advance care planning 
and ‘do not attempt 
CPR’ decision-
making: a qualitative 
study 

 Ej tillräcklig fokus på samtal 
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F13 **Minton, M. E., 
Isaacson, M. J., 
Varilek, B. M., 
Stadick, J. L., & 
O'Connell-Persaud, S. 
(2018) 

A willingness to go 
there: Nurses and 
spiritual care. 

 

Beskriva ssk inom palliativ/hospicevård strategier för 
kommunikation om existeniella ämnen 

Förkastar då den ej svara på syftet, dvs upplevelser och hur ssk 
påverkas. Fokus ligger på strategier. Ssk behöver känna sig 
kompetent och säker för att våga ta upp existentiella frågor med 
patienter och närstående 

F14 **Peden-
McAlpine, C., 
Liaschenko, J., 
Traudt, T., & 
Gilmore-Szott, E. 
(2015). USA, 
 

Constructing the 
story: How nurses 
work with families 
regarding withdrawal 
of aggressive 
treatment in ICU -- A 
narrative study. 

Undersöka hur ssk inom intensivvård kommunicerar 
med familj kring att avbryta kurativ behandling och 
övergå till lindrande/palliativ vård när patienten är 
döende. 

Förkastas pga IVA vård. Mycket kring olika aspekter av 
kommunikation 

F15 **Peterson, J., 
Johnson, M., 
Halvorsen, B., 
Apmann, L., Chang, 
P., Kershek, S., & ... 
Pincon, D. (2010).  

Where do nurses go 
for help? A 
qualitative study of 
coping with death and 
dying 
 

Syftet var att undersöka hur skk söker stöd och 
hanterar arbetet kring döende patienter. 

Även studenter intervjuades, framgår ej av abstrakt 

F16 **Peterson, J., 
Johnson, M., 
Halvorsen, B., 
Apmann, L., Chang, 
P., Kershek, S., & ... 
Pincon, D. (2010). 

What is it so stressful 
about caring for a 
dying patient? A 
qualitative study of 
nurses' experiences 
 

Syftet var att undersöka vad som är största 
utmaningen för ssk att jobba med döende patienter. 

Även studenter intervjuades, framkom inte av abstrakt 

F17 **Popejoy, L., 
Brandt, L., Beck, M., 
& Antal, L. (2009) 
 

Intensive care unit 
nurse perceptions of 
caring for the dying: 
every voice matters 

Iva-ssk upplevelser av att vårda döende patienter och 
dess familjer 

Förkastas pga IVA vård. Alla teman cirkulerade kring 
kommunikation. Bra beskrivning i skilland på 
kommunikationssvårigheter baserad på hur länge ssk arbetat. 

F18 **Rui-Shuang, 
Z., Qiao-Hong, G., 
Feng-Qi, D., & 
Owens, R. G. (2015).  
Kina. 

Chinese oncology 
nurses' experience on 
caring for dying 
patients who are on 
their final days: A 
qualitative study. 
 

Syftet var att belysa ssk kinesiska ssk inom 
onkologin och deras upplevelser kring vård av 
döende patienter. 

För stor kulturella skillnader då döden är tabu att prata om och ssk 
medvetet undanhåller information för patienten. De flesta ssk 
pratade och nästan ljög för patienterna då de försämrades för att ge 
hopp in i det sista och de undanhöll definitivt information om det 
var familjens önskan. 

F19 **Rydé, K., & 
Hjelm, K. (2016) 
Sverige. 

How to support 
patients who are 
crying in palliative 

Syftet var att undersöka hur ssk i 
palliativ hemsjukvård stöttar patienter som gråter. 

Ingen fokus på ssk upplevelser av situationen som kan ses som en 
del i kommunikation. Mycket erfarenheter och råd kring hur man 
kan trösta gråtande patienter.  
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home care: an 
interview study from 
the nurses' 
perspective. 

F20 **Steno (2010). 
USA.  
 

Being-With Dying: 
Authenticity in End-
of-Life Encounters. 

 Förkastas då några av ssk jobbar på IVA eller akuten 

F21 **Seyedfatemi, 
N., Borimnejad, L., 
Mardani Hamooleh, 
M., & Tahmasebi, M. 
(2014). Iran 
 

Iranian nurses' 
perceptions of 
palliative care for 
patients with cancer 
pain 

Undersöka ssk uppfattning av palliativ smärtlindring 
vid cancervård i Iran. 

 Förkastas pga för stor kulturell skillnad i arbetssätt. Ssk försökte 
övertala patienterna först att undvika opioider 
(beroendeframkallande och förstoppning) delvis pga brist på 
medicin och opioider i landet. Ett annat arbetssätt än här. För stora 
olikheter mot här. Även ingen direkt palliativ vårdprogram eller 
något i utbildningarna i Iran. 

 F22 **Seymour, J., 
Almack, K., & 
Kennedy, S. (2010). 
Storbrittanien,  
 

Implementing 
advance care 
planning: a qualitative 
study of community 
nurses' views and 
experiences. 

Palliativ ssk i hemsjukvård/primärvård? (community 
palliative care nurses) upplevelser att diskutera ACP 
(advanced care planning)med patient och familj 

Förkastas då fokus är mer på metod än upplevelser av samtal. 
Båda författarna var överens om denna efter flera genomläsningar.  

F23 **Strang, S., 
Henoch, I., Danielson, 
E., Browall, M., & 
Melin-Johansson, C. 
(2014).  

Communication about 
existential issues with 
patients close to 
death-nurses' 
reflections on content, 
process and meaning 

Syftet att beskriva ssk reflektioner kring existentiella 
ämnen i kommunikation med döende patienter. 

Förkastas. Materialet kommit fram som del i intervention och det 
var inte bara ssk som intervjuats. I övrigt passade studiens syfte 
väl. 

F24 **Tomison, G., 
& McDowell, J. S. 
(2011). W2 

Nurses' needs in 
delivering palliative 
care for long-term 
conditions. 

 Förkastas, nästan ingen fokus alls på samtal. 

 


