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SAMMANFATTNING 

 

 

I den palliativa vården är kommunikation ett centralt begrepp. Kommunikationen kan ha flera 

syften varav ett är att skapa relation. Det övergripande målet med personcentrerad 

kommunikation är att aktivt lyssna in patientens berättelse och identifiera personen med hens 

livskraft och egna resurser. Att lyssna är inte en passiv process utan innebär att lyssna in både 

upplevelser och känslor i situationen. Att höra vad som sägs och hur det sägs. Med olika sätt 

att aktivt lyssna skapas en viktig terapeutisk intervention då kommunikation kan lindra 

symtom, skapa förståelse av information samt förutsättningar för delaktighet och 

medbestämmande. En god kommunikation inger hopp, leder till trygghet och hjälper patienten 

att känna sig förstådd och respekterad.  

 

Syftet med studien var att beskriva betydelsen av personcentrerad kommunikation i palliativ 

vård ur patientens och sjuksköterskans perspektiv. En litteraturöversikt valdes som metod för 

att undersöka kunskapsläget inom området. Kvalitativa artiklar valdes då studien ville 

beskriva en fördjupad kunskap om patientens och sjuksköterskans perspektiv. 

 

Resultatet visade att personcentrerad kommunikation gav en känsla av trygghet, respekt, 

delaktighet och symtomlindring för patienten. När patienterna inte blev lyssnade till eller 

möttes av ointresse kände de sig osynliga och mindre värda vilket orsakade ett lidande. För 

sjuksköterskan innebar personcentrerad kommunikation en ökad förståelse för patienten som 

person och en helhetsbild av patientens situation. Personcentrerad kommunikation gav 

sjuksköterskorna en ökad kunskap, arbetstillfredsställelse och yrkesstolthet men kunde också 

innebära att de kände sig osäkra i sin yrkesroll och upplevde brister i kompetens. Både erfarna 

och oerfarna sjuksköterskor framförde i studierna att de hade behov av kompetenshöjning och 

utbildning. Det framkom även i studierna att kulturen hade betydelse för möjligheten att föra 

personcentrerade samtal. Inom slutenvården beskrevs begränsade utrymmen och tid som 

hinder för personcentrerade samtal. Sjuksköterskor inom hospice och palliativa enheter 

beskrev istället både en tillåtande kultur och en miljö som underlättade dessa samtal. 

 

Patient och sjuksköterska möts som människor, men i olika roller och under olika villkor. 

Genom att vara aktivt närvarande i mötet och lyssna till patientens berättelse bekräftas 

patienten som person och värdigheten bibehålls. I mötet skapas en ömsesidig förståelse för 

varandras kunskaper, förväntningar och förutsättningar. Patienten görs delaktig och får ett 

större ansvar och inflytande över sin egen vård. 

Slutsatsen är att personcentrerad kommunikation i den palliativa vården är en viktig grund för 

upplevelse av värdighet, trygghet, meningsfullhet och personlig utveckling för såväl patienten 

som sjuksköterskan och en förutsättning för att vården ska bli personcentrerad. 

 
 

 

Nyckelord: palliativ vård, kommunikation, lyssnande, personcentrerad,  

sjuksköterska-patient relation 

 

 

 

 



  

  

                   

 

ABSTRACT 
 

In palliative care, communication is a central concept. Communication can have several 

purposes, one of which is to create relationship. The overall goal of person-centered 

communication is to actively listen to the patient's story and identify the person with their 

viability and own resources. Listening is not a passive process but involves listening to both 

experiences and feelings in the situation. To hear what is said and how it is said. With various 

ways of actively listening, an important therapeutic intervention is created, as communication 

can alleviate symptoms, create understanding of information and the conditions for 

participation and co-determination. A good communication creates hope, leads to security and 

helps the patient to feel understood and respected. 

 

The purpose of the study was to describe the meaning of person-centered communication in 

palliative care from the perspective of the patient and the nurse. A literature review was 

chosen as a method for investigating the state of knowledge in the area. Qualitative articles 

were chosen when the study wanted to describe in-depth knowledge from the patient's and the 

nurse's perspective. 

 

The result showed that person-centered communication gave a feeling of security, respect, 

participation and symptom relief to the patient. When patients were not listened to or met with 

disinterest, they felt invisible and less worthy, which caused a suffering. For the nurse, 

person-centered communication meant an increased understanding of the patient as a person 

and an overall picture of the patient's situation. Person-centered communication gave the 

nurse increased knowledge, job satisfaction and professional pride, but could also mean that 

they felt insecure in their professional role and experienced shortcomings in competence. 

Both experienced and inexperienced nurses stated in the studies that they needed skills 

enhancement and education. It also emerged in the studies that culture had significance for the 

possibility of conducting person-centered conversations. Within inpatient care, limited spaces 

and time were described as obstacles to person-centered conversations. Nurses in hospice and 

palliative units instead described both a permissive culture and an environment that facilitated 

this calls. 

 

Patient and nurse meet as human beings, but in different roles and under different conditions. 

By being actively present in the meeting and listening to the patient's story, the patient is 

confirmed as a person and the dignity is maintained. The meeting creates a mutual 

understanding of each other's knowledge, expectations and conditions. The patient is involved 

and receives a greater responsibility and influence over their own care. 

The conclusion is that person-centered communication in palliative care is an important basis 

for experiencing dignity, security, meaningfulness and personal development for both the 

patient and the nurse and a prerequisite for the care being person-centered. 

 

 

 

Keywords: palliative care, communication, listening, person-centered, 

nurse-patient relationship 
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INLEDNING 

 

Det personcentrerade arbetssättet fokuserar på patienten som person. Utifrån berättelsen 

kan en bild framträda vad patienten värderar i sitt liv och vilka förklaringar patienten själv 

har om sin sjukdom och situation (McCance & McCormack, 2013). Genom att berätta 

skapar vi sammanhang och mening i våra liv. Berättelse kan översättas till ordet narrativ 

som kommer från latin; narrare-berätta. Ursprungligen har ordet narrare anknytning till 

engelskans know eller svenskans kunna i betydelsen veta. Berättelsen är grunden för att 

förmedla kunskap. Enligt Dahlberg och Ekman (2017) råder ett starkt förhållande mellan 

liv och berättande. En patient blir inte mer person oavsett hur många vad man adderas till 

listan av organ, substanser och processer, det är först när berättelsen lyssnas in som vi kan 

få syn på personen (Dahlberg & Ekman, 2017). 

 

BAKGRUND 
 

Hälso- och sjukvård reglerad i lagtext och nationella styrdokument 

I svenska styrdokument för hälso- och sjukvården poängteras vikten av att stärka 

patientens ställning i vården (Regionalt Cancercentrum i samverkan [RCC], 2016). Enligt 

Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) ska vården bygga på respekt för 

patientens självbestämmande och integritet och tillgodose patientens behov av trygghet och 

kontinuitet. Vården ska också främja goda kontakter mellan patient och hälso- och 

sjukvårdspersonal. Patientlagen (SFS, 2014:821) syftar till att stärka och tydliggöra 

patientens ställning och främja delaktighet. Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) 

ska patienten visas omtanke och respekt. Vården ska så långt som möjligt utformas och 

genomföras i samråd med patienten.  

 

Folkhälsopolitiska mål 

Det övergripande folkhälsopolitiska målet är att skapa förutsättningar för en god och 

jämlik hälsa i hela befolkningen (proposition 2017/18:249). Något som styrks av [HSL] 

(SFS, 1982:763, kap. 3, 1§). Målet är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 

befolkningen. Folkhälsoarbete innebär systematiska insatser i syfte att förbättra människors 

livsvillkor samt uppnå god och jämlikt fördelad hälsa. De första sju folkhälsopolitiska 

målen utgör livsområden som omfattar viktiga resurser som är avgörande för en god och 

jämlik hälsa. Kontroll och inflytande är intimt sammankopplat med den enskildes 

självförtroende och självkänsla. Människans behov av delaktighet är grundläggande för 

upplevelse av välbefinnande, livskvalitet och därmed hälsa.  

 

Att bli sedd och hörd är centrala skyddsfaktorer för hälsan. Det åttonde och sista målet 

markerar att hälso- och sjukvårdens verksamheter bör bli bättre på att möta skillnader som 

finns mellan sociala grupper vad gäller insjuknande och behandling samt konsekvenser av 

sjukdom och ohälsa (proposition 2017/18:249). Med den medicinska utveckling och 

digitalisering som sker skapas nya förutsättningar för både vården och patienterna. 
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Nationella riktlinjer och kvalitetsregister är viktigt i syfte att utveckla en vård av samma 

kvalitet oavsett vårdgivare men ytterst bör varje beslut ske utifrån den enskildes 

individuella behov. En detaljerad styrning passar inte när det gäller att avgöra vårdens 

innehåll. Det bör avgöras i själva vårdmötet (proposition 2017/18:249). 

 

Palliativ vård och de fyra hörnstenarna 

Den palliativa vården syftar till att förebygga och lindra lidande genom tidig upptäckt, 

bedömning och behandling av smärta och andra fysiska, psykiska, sociala och andliga 

problem (World health organization,WHO, 2002). Förhållningssättet i palliativ vård syftar 

till att förbättra livskvaliteten för patienter och närstående som drabbats av livshotande 

sjukdom (Socialstyrelsen, 2013; Strang,2016). Palliativ vård kan tidsmässigt delas in i tidig 

och sen palliativ fas (RCC, 2016). De olika fasernas övergångar kan vara flytande och det 

kan innebära svårigheter att tydligt säga när patienten övergår från livsuppehållande till 

lindrande fas (Ternestedt, Henoch, Österlind & Andershed, 2017). Oavsett i vilken fas 

personen befinner sig i innebär en god palliativ vård att personen ges möjlighet till en så 

god livskvalitet som möjligt (WHO, 2002) Palliativ vård är inte endast den allra sista tiden 

av en människas liv, det innefattar även den tidigare fasen av att leva med livshotande 

sjukdom och målet med palliativ vård är att sträva efter att ligga steget före, att förebygga 

olika typer av lidande (Sandsdalen, Gröndahl, Hov, Höye, Rystedt & Wilde-Larsson, 2016 

;RCC, 2016). De fyra hörnstenarna i palliativ vård är symtomlindring, teamarbete, 

kommunikation/relation och närståendestöd (RCC, 2016; Strang, 2016).  

 

Symtomlindring är centralt i den palliativa vården och innefattar såväl fysiska, psykiska, 

sociala och existentiella behov. Bristande symtomlindring riskerar att hindra möjligheterna 

att ta del av livet, uppleva livskvalitet och sinnesro. Symtomkontroll innebär dels att lindra 

befintliga symtom samt med förebyggande insatser förhindra uppkomst av olika symtom 

samtidigt som patientens integritet och autonomi beaktas. Det är angeläget med en tydlig 

planering hur dessa behov kan hanteras. Genom att arbeta strukturerat med validerade 

skattningsinstrument, utvärdering och uppföljning ökar kvaliteten av vården för både den 

sjuke och dess närstående (RCC, 2016; Socialstyrelsen, 2013; Strang, 2016). 

  

Teamarbete sker genom multiprofessionellt samarbete. Ingen profession kan ensam möta 

eller hantera problem som uppstår vid vård i livets slut. Samarbete präglat av tydliga mål 

och tydlig ansvarsfördelning är nödvändigt för att uppnå god symtomlindring och god 

livskvalitet för den som är sjuk och de närstående. Ett team är ett arbetslag med olika 

kompletterande kompetenser och resurser såsom sjuksköterskor, läkare, fysioterapeut, 

arbetsterapeut, kurator, diakon, distriktssköterska och omvårdnadspersonal. För att vården 

ska fungera optimalt måste insatserna samordnas (RCC, 2016). 

 

Närståendes stöd kan se olika ut. Enligt Socialstyrelsen (2013) är det angeläget att Hälso- 

och sjukvården, främst primärvården, och socialtjänsten samverkar och tillsammans tar 

ställning till hur stöd till närstående bör utformas. Enligt Socialtjänstlagen [5 kap.10§ SoL] 

ska socialnämnden erbjuda stöd till närstående som vårdar en långvarigt sjuk anhörig. 

Socialtjänstens handläggare har en nyckelroll att informera om lagen.  
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Inom Hälso- och sjukvården är kunskapen om lagen bristfällig vilket kan påverka intresset 

att samverka med Socialtjänsten i anhörigfrågor. Närstående bör erbjudas stöd såväl under 

sjukdomstiden som efter dödsfallet och ska informeras om vilka resurser som finns att 

tillgå, tex vårdalternativ, hemsjukvård, hemtjänst och möjlighet till närståendepenning. 

Närstående bör också erbjudas att delta i vården men utifrån vilja och möjlighet (RCC, 

2016; Socialstyrelsen, 2013; SOU 2001:6).  

 

I den palliativa vården är kommunikation ett centralt begrepp (Green, 2006; RCC, 2016; 

Strang, 2016). Med hörnstenen kommunikation /relation menas en god inbördes 

kommunikation och relation mellan vårdlag och i förhållande till patienten och hens 

närstående (RCC, 2016). Genom kommunikation påverkas vårdkvalitet, relationer mellan 

närstående och vårdteamet. Kommunikation kan vara både verbal och icke verbal. Med 

olika sätt att aktivt lyssna skapas en viktig terapeutisk intervention (Charon, 2001; RCC, 

2016). Kommunikation har flera syften och innehåll. Det kan vara att lära ut (utbilda, 

förespråka) eller att ställa frågor (Goldsmith, Fellel, Wittenberg-Lyles & Ragan, 2012).  

Kommunikationens syfte är också att skapa relation (omsorg, koppling, känsla). Att kunna 

hjälpa en patient och närstående att kommunicera sin berättelse eller sjukdomshistoria med 

fokus på livskvalitet demonstrerar en terapeutisk inställning till klinisk kommunikation och 

dess helande egenskaper (Charon, 2001; Goldsmith, et al., 2012;). Människor med olika 

bakgrund, erfarenheter, kultur och personlighet, värderingar och rädslor har olika sätt att 

tänka, se, höra och tolka livet och omvärlden (Dahlberg & Ekman, 2017). Ett aktivt 

lyssnande innebär att lyssna utan att värdera och tolka. Genom att visa uppmärksamhet, 

uttrycka empati och genom dialog möta en annan person leder till gemensam förståelse 

(RCC, 2016).  På senare år har vikten av att utgå från den individuella människans 

önskningar och behov betonats (Ekman et al., 2011).  

 

Personcentrerad vård 

Dame Cicely Saunders, pionjären för hospicerörelsen, menade att utgångspunkten i den 

palliativa vården skall vara patientens egen historia, relationer och bakgrund. Personen 

skall mötas med respekt för den person hen är och ska erbjudas den vård som ger de bästa 

förutsättningar för att använda sin sista tid så bra som möjligt. (Dwyer, 2008). Enligt 

McCormack, Karlsson, Dewing och Lerdal (2010) kan personcentrerad vård bli effektiv 

först då personalen lär känna patienten som person, när personalen är fullt medveten om 

patientens erfarenheter, svårigheter och uttalade mål. Cicely Saunders menade att målet för 

palliativ vård skall vara att hjälpa en patient genom den sista fasen av livet, att uppnå en 

god död och att få behålla sin identitet (Dwyer, 2008). Svensk sjuksköterskeförening 

(2016) beskriver personcentrerad vård som en vård där hela personen synliggörs, en vård 

där psykologiska, sociala, existentiella-andliga behov har lika hög prioritet som de fysiska 

behoven. Begreppet patient har sjukdom och behandling i fokus.  

 

Hur orden används påverkar sättet att tänka, patientcentrerad vård är inte samma som 

personcentrerad vård som öppnar upp för personens egna värderingar, egenskaper och 

resurser (Ekman et al., 2011; Svensk Sjuksköterskeförening, 2016).  

Personcentrerad vård är inte lika med individfokuserad vård eller individuell vård. 
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I personcentrerad vård inkluderas även andra personer ur det sociala sammanhang som 

personen har; närstående, partner, vänner, eller andra betydelsefulla personer som påverkas 

av den situation personen befinner sig i (Svensk Sjuksköterskeförening, 2016).  

Enligt Ekman et al. (2011) har personcentrerad vård sin utgångspunkt i patientberättelsen; 

patientens upplevelse av sin situation. I patientberättelsen beskriver personen själv hur 

sjukdom, lidande och ohälsa påverkar det dagliga livet och vilka hinder, men även resurser 

och förmågor personen ser i situationen. Först när patienten får delge sin egen förståelse 

över sin situation kan hens självbestämmande och vilja bli tydlig för både sjuksköterskan 

och patienten (Castro, Regenmortel, Vanhaecht, Sermeus & Van Hecke, 2016).  

 

Erling (2018) hänvisar till Rita Charon som beskriver patientmötet utifrån tre nyckelord: 

uppmärksamhet, representation och allians. I patientmötet är uppmärksamheten avgörande 

för vad patienten väljer att berätta. Samspelet i patientmötet handlar om att skapa de bästa 

förutsättningarna för kommunikation. Det är genom uppmärksamhet som förutsättningar 

för kommunikation skapas vilket är avgörande både för att ställa rätt diagnos och hjälpa 

patienten att hantera sin sjukdom (Erling, 2018).  

 

Det är vårdaren som har ansvaret att bjuda in patienten till att berätta om hur hen upplever 

sin situation. Genom att vårdaren aktivt lyssnar och visar intresse för personens egna 

tankar, känslor och erfarenheter får hen möjlighet att sätta ord på den oordning och oro 

som råder vilket kan leda till en känsla av kontroll (Ekman et al., 2011; Gjerberg, 

Lillemoen, Forde & Pedesen, 2015). Att kunna fånga det som representerar den sjuka 

personen ger en narrativ inriktning åt patientmötet. Inom narrativa medicinen kallas det för 

representation. Där ryms berättelsen. Läkare och sjuksköterskor anser att de gärna vill 

lyssna på patienternas berättelser men att de inte har tid. Erling (2018) menar att de långa 

berättelserna kanske ändå inte är de viktigaste, snarare är den narrativa kompetensen hos 

sjuksköterskan eller läkaren avgörande för att fånga personen bakom sjukdomen.  

 

Den mest centrala delen av personcentrerad vård är partnerskapet mellan patienten och 

vårdaren och den ömsesidiga respekten för varandras kunskap. Kunskapen som patienten 

besitter om sin kropp och hur det är att leva med sjukdomen eller tillståndet och kunskapen 

som vårdaren besitter om sjukdomen på en generell nivå (Castro et al. 2016; Ekman et al., 

2011; Ekman & Norberg, 2013). Partnerskapet kan skapas först när patientens egen 

berättelse blir lyssnad till och kommunicerad (Ekman et al., 2011). Ordet partnerskap kan 

jämföras med ordet allians, genom uppmärksamhet och patientens berättelse finns 

förutsättningarna för en allians (Charon, 2001; Erling, 2018).  

Den tredje komponenten i personcentrerad vård är dokumentationen. Genom att 

dokumentera överenskommelsen mellan vårdaren och patienten säkerställs den gemensamt 

planerade vården (Ekman & Norberg, 2013). Genom lyssnandet och samtalet kan ett 

partnerskap uppstå, berättelsen kan vara en grund för en gemensamt formulerad hälsoplan. 

Sjukdom och ohälsa är oftast ett hot mot självbilden då ohälsa och sjukdom hindrar oss 

från vad vi vill och vad vi kan göra (Ternerstedt, Andershed, Eriksson & Johansson, 2002). 

Föreställningen om oss själva förändras i både våra egna och andras ögon. Vår identitet 

skapas i mötet med andra, därför är det angeläget att vården reflekterar över om den är 

organcentrerad, diagnoscentrerad, sjukdomscentrerad, eller personcentrerad (Ekman et al., 

2011). 
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En norsk studie belyste att patienter och närstående på äldreboende önskade vara delaktiga 

i vårdens processer men de ansåg att avgörande beslut skulle tas av de professionella 

(Gjerberg, 2015). Svensk sjuksköterskeförening (2016) beskriver vad personcentrerad vård 

kan innebära i äldreomsorgen där hälsoarbetet leds utifrån patientens levnadsberättelse, 

vem personen har varit, är idag och hur sjukdomen och ohälsan påverkar personens liv. 

Genom att lyssna till personens prioriteringar, önskemål, vanor och behov planeras vården. 

Detta arbetssätt främjar personen och även närståendes delaktighet och medbestämmande 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  

Vid livets slut riskerar patienten att förlora den egna identiteten, sin sexualitet, sitt 

oberoende, kroppsliga förändringar och självkontroll. Vårdpersonalen bör vara 

uppmärksam och lyhörd på patientens behov av bekräftelse, stöd och respekt. Att kunna 

aktivt lyssna och samtala med patienten kan vara en viktig del av omvårdnaden. När de 

professionella vårdarna aktivt lyssnar och samtalar med patienten kan det vara en viktig del 

av omvårdnaden. Särskilt viktigt i slutet av livet då det kan främja att också patienter och 

närstående kan få hjälp att kommunicera med varandra (Gjerberg, 2015; RCC, 2016). 

 

Ekman et al. (2011) menar att det finns stor kunskap om att personcentrerad vård har 

avgörande betydelse för både patientens och vårdpersonalens tillfredsställelse med vården 

respektive upplevelse av arbetsglädje. Det är av stor vikt att vården initierar, integrerar och 

säkerställer personcentrerad vård i klinisk verklighet och att den utövas inte bara när vi 

anser att vi har tid (Ekman et al.,2011). Samtidigt som betydelsen av personcentrerad vård 

uppmärksammats visar flera studier brister och utmaningar för att detta förhållningssätt 

skall få genomslag (Castro, 2016; Gjerberg et al., 2015; Green, 2006).   
 

 

Värdighet 

Begreppet värdighet har enligt Nordenfelt (2011) fått en renässans i Sverige och i 

västerländsk etik. Nordenfelt hänvisar till Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 

1982:763) att “vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för 

individens värdighet” samt till rapporten Döden angår oss alla - värdig vård vid livets slut 

vars viktigaste huvudfråga är innebörden av värdig vård vid livets slut och en värdig död 

(SOU 2001:6). En av de viktigaste uppgifterna för omvårdnaden av personer i livets 

slutskede är att hjälpa den döende bevara sin integritet, självbild och människovärde (RCC, 

2016). Nordenfelt (2011) delar in begreppet värdighet i fyra dimensioner; människovärdet, 

meritvärdighet, den moraliska resningens värdighet och den personliga identitetens 

värdighet.  

 

Människovärde är ett värde alla människor har genom att vara människa, detta värde kan ej 

förloras under livet, alla människor har värdighet i samma utsträckning. Genom att nå en 

viss position, ha ett ämbete kan en människa ha meritvärdighet. Denna värdighet förloras 

när personen mister sin position eller ämbete. När en person genom goda 

moraliska handlingar visar respekt för sig själv och andra har personen den moraliska 

resningens värdighet, också denna kan förloras genom att utföra skändliga eller lumpna 

handlingar menar Nordenfelt (2011). Den personliga identitetens värdighet knyts till 

människans identitet som person.  
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Begreppet fångar värdefulla aspekter utanför de övriga tre värdena och är knutet till 

begreppen; identitet, autonomi, fysisk och kulturell identitet samt integritet.  

Genom att fysiskt eller psykiskt skada, begränsa eller utföra kränkande handlingar mot 

andra personer minskas denna värdighet. Människan kan genom naturliga förlopp såsom 

sjukdom, handikapp, ålderdom eller skador också få en känsla av att förlora sin personliga 

identitetsvärdighet (Nordenfelt, 2011). Dwyer (2008) fann i sin avhandling att begreppet 

värdighet var relaterat till självbild och integritet, att det såväl gällde både personal som 

vårdade och patienterna på det särskilda boendet. Personer med palliativa vårdbehov har 

förlorat eller riskerar att förlora både funktioner eller personliga roller vilket påverkar deras 

självbild både socialt och existentiellt (Werkander-Harstäde, Blomberg, Benzein & 

Östlund, 2018). Även insikten att närma sig en ofrånkomlig död kan leda till upplevelsen 

av att förlora sin värdighet (Werkander et al., 2018).  

Den värdighet som främst är aktuell i vård och omsorg och i detta arbete är den personliga 

identitetens värdighet. Vården och omsorgen kan på olika sätt stärka eller minska denna 

form av värdighet (Nordenfelt, 2011). Det kan vara en avgörande utmaning för den 

professionella sjuksköterskan att upprätthålla patientens värdighet. Enligt Pringle, Johnston 

& Buchanan (2015) finns olika hot mot värdigheten inom akutsjukvården för personer med 

palliativa vårdbehov. Ett hot kan vara otillräcklig symtomhantering, framför allt 

existentiell ångest samt hur vårdens mål och tillvägagångssätt är konstruerade. 

Akutsjukvården bör ha tydligt uppsatta mål samt utbildning om symtomkontroll och förstå 

värdet av närståendes delaktighet. Dessutom skulle det leda till förbättrad vårdmiljö och 

möjlighet att ge en god vård i livets slut (Pringle et al.,2015).  

Enligt Dwyer (2008) kan det på äldreboenden finnas en tydlig klyfta mellan formulerade 

ideal och vårdens vardag. Det är tydligt att de som arbetade och de som vårdades på det 

särskilda boendet befann sig i olika kulturer, görandets respektive tystnadens kultur. Det 

gavs få tillfällen att kunna mötas i samtal och kunskapen om de äldre som personer, hur de 

tänkte och kände, var begränsad. Vårdarna beskrev att de upplevde en moralisk konflikt 

när de inte kunde ge den goda vård som idealt uttrycks i samhället vilket genererade dåligt 

samvete. Vårdarna behöver få stöd i sitt arbete menar Dwyer (2008).  

Enligt Werkander et al. (2018) beskrivs olika identifierade områden som är av vikt för 

patienternas upplevelse av värdighet och föreslår olika omvårdnadshandlingar som kan 

bidra till att värdigheten bibehålls. Chochinov, Hack, McClement, Kristjanson och Harlos 

(2002) menar att endast när personalen är medveten om patientens uttalade önskemål och 

behov kan de vårda på ett sätt som bibehåller patientens värdighet.Enligt Ekman et al. 

(2011) är ett aktivt inkluderat lyssnande en kärnstrategi för att försöka uppnå en gemensam 

grundsyn mellan sjuksköterska och patient. Värdigheten påverkas av i vilken grad symtom 

kan lindras, personen kan vara självständig, uppleva respekt, känna hopp och nå en andlig 

frid (Chochinov et al., 2002; Werkander et al., 2018).  

 

Patientens berättelse 

Enligt Kristensson Uggla (2014) bidrar patientens berättelse till att personen kommer i 

centrum. Ekman et al. (2011) menar att när patientens berättelse ges samma dignitet som 

medicinska berättelsen, (ex röntgensvar och provsvar) leder det till att vården blir 

personcentrerad. Enligt Kristensson Uggla (2014) kan berättelsen ha flera betydelser, att 

perspektivet ändras från den traditionella synen på sjukdom, diagnos och behandling  
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till att ta del av personens erfarenhet av sin unika situation. Berättelsen kan ligga till grund 

för en gemensam uppfattning av situationen och möjliggör en diskussion om planering för 

framtiden. Berättelsen kan även beskrivas som ett förlopp som kontinuerligt utvecklas i 

samspelet mellan vårdpersonal och patient (Kristensson Uggla, 2014).  

 

Det medvetna syftet med en berättelse är att dela insikter och erfarenheter med andra. I en 

kaotisk verklighet kan berättelsen skapa mening så att den biomedicinska 

kontexten humaniseras och hens erfarenheter blir en del av patientens vård (Dreyer, 2012). 

Genom att berätta sorteras intrycken av situationen, berättandet är ett behov som skapas av 

behovet att förstå. Enligt De Jong och Clarke (2009) är berättelsen en fundamental form av 

narrative. Den förkroppsligar rösten, andningen, den fysiska och psykiska 

sinnesstämningen hos berättaren. Genom berättelsen öppnas dörren till en personlig 

historia och en erfarenhet som lyssnaren får ta del av. Enligt Olsson (2014) är sjukdom ett 

dramatiskt avbrott i det pågående livet, den främsta funktionen med en berättelse är att 

överbrygga dramatiska avbrott. Sjukdom och berättande passar sällsynt bra samman. 

 

Specialistsjuksköterskans professionella ansvar 

Specialistsjuksköterskan kan genom sin vetenskapligt förankrade omvårdnadskunskap och 

erfarenhet inspirera, leda och säkerställa omställningen till ett personcentrerat arbetssätt, 

såväl praktiskt som administrativt (Ekman & Norberg, 2013). Enligt Ekman et al. (2011) 

och McCance och McCormack (2013) visar studier att organisationskultur, vårdmiljö och 

möjlighet att lära ut arbetssättet är förknippat med utmaningar för att få ett bestående 

personcentrerat förhållningssätt. Fyra ansvarsområden skall ligga till grund för 

sjuksköterskans arbete, dessa är främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och 

lindra lidande (ICN:s etiska Kod för sjuksköterskor, 2014).  

 

Sjuksköterskan och specialistsjuksköterskan skall i sitt arbete arbeta för en miljö där 

mänskliga rättigheter, sedvänjor, trosuppfattningar och värderingar hos enskilda personer 

och familjer respekteras. Vidare har hen ansvar att medverka till en etisk 

organisationskultur, utveckla en forskningsbaserad professionell kunskap, medverka aktivt 

till att upprätthålla och utveckla omvårdnadens värdegrund (ICN:s etiska Kod för 

sjuksköterskor, 2014). Specialistsjuksköterskan kan även med sin kompetens bidra till 

ökad kunskap, identifiera palliativa vårdbehov och verka för en helhetssyn på patient och 

närstående. Hen ska utifrån patienters specifika önskemål och situation i dialog 

kommunicera evidensbaserad vård med patienter, närstående och medarbetare (Sektionen 

för palliativ omvårdnad & Svensk sjuksköterskeförening, 2019).  En utmanande del i det 

praktiska arbetet med personcentrerad vård är balansen mellan att få en rik berättelse 

samtidigt som patientens integritet värnas. Specialistsjuksköterskans roll kan vara att 

hjälpa personalen att utveckla de kommunikativa förmågor som krävs (Ekman & Norberg, 

2013).  

 

Personcentrerad kommunikation  

Trots att idéen om personcentrering kan förstås teoretiskt kan det vara en utmaning att 

praktiskt tillämpa personcentrerad vård (Ekman, 2011; Dahlberg & Ekman, 2017; 

Kristensson Uggla, 2014; McCance & McCormack, 2013). För att identifiera patientens 

mål med vården är kommunikation en grundläggande färdighet i all omvårdnad oavsett 

vårdkontex.  
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Enligt Brighton och Bristowe (2016) poängteras kommunikationens betydelse som ett 

fundament för god palliativ vård. Kitson, Conroy, Wengström, Profetto‐McGrath och 

Robertson‐Malt (2010) menar att personcentrerad kommunikation innebär förmågan att 

utveckla och upprätthålla en terapeutisk relation mellan patient och personal, detta stöds av 

Kvåle och Bondevik (2008) Enligt Fors (2014) är det övergripande målet med ett 

personcentrerat samtal är att aktivt lyssna in patientens berättelse för att identifiera hens 

livskraft och resurser. Att lyssna är inte en passiv process utan innebär att lyssna in 

patientens upplevelser och känslor i situationen. De Jong och Clarke (2009) menar att  

lyssnaren är integrerad i berättandeprocessen. Berättande är ett dynamiskt utbyte där 

mottagaren av berättelsen är lika delaktig som den som berättar. Att berätta och lyssna är 

en mellanmänsklig process, person till person. Enligt Fors (2014) handlar det om att höra 

vad som sägs och hur det sägs. För att få den andre att berätta behöver lyssnaren vara 

delaktig i samtalet utan att för den skull forcera eller avbryta. Det kan göras på olika sätt; 

genom gester, hummanden och frågor signaleras bekräftelse att hen lyssnar och berättaren 

uppmuntras att fortsätta berätta.  

 

Modellen 6 S:n är ett strukturerat stöd i syfte att uppnå och kvalitetssäkra personcentrerad 

palliativ vård. Genom modellen stärks patientens ställning i vården och patienten ses och 

bekräftas som en person. De 6 nyckelorden:  Självbild, Självbestämmande, Sociala 

relationer, Symtomlindring, Sammanhang och Strategier utvecklades i klinisk forskning 

och blev ett komplement till patienters och närståendes subjektiva erfarenheter av vård och 

livskvalitet .Genom att använda De 6 S:n som stöd i bemötandet med patient och 

närstående och i omvårdnaden kan modellen medverka till att konkretisera de fyra 

hörnstenarna och den palliativa vårdens filosofi (RCC, 2016; Ternerstedt et al., 2002). 

 

Patienter och närstående i palliativ vård värdesätter öppenhet och ärlighet, i synnerhet vid 

kritiska situationer men enligt Brighton et al. (2016) uppger ca 60-90% av patienterna att 

de aldrig diskuterat vård i livets slutskede med sin läkare. Enligt Malloy, Virani, Kelly och 

Munévar (2010) beskriver forskning hur läkaren i palliativ vård kan lämna svåra besked. 

Mindre uppmärksamhet riktas mot sjuksköterskans ofta centrala och viktiga 

kommunikativa förmåga och roll både genom sjukdomstiden och mot den allra sista tiden 

av patientens liv. Det är ofta sjuksköterskan som har en nyckelfunktion när svåra besked 

har lämnats och som skall möta och stödja patient och närstående under hela 

sjukdomsförloppet. Brighton et al. (2016) menar att samtal med patienten om vård i livets 

slutskede ökar sannolikheten att patientens mål med vården överensstämmer med målen i 

deras journal. Dessutom ökar patientnöjdheten med vården.  Dessa samtal leder oftast även 

till en minskad användning av läkemedel. Patienter och anhöriga upplevde att tydlig 

kommunikation om målet med vården bidrog till signifikant ökad livskvalitet i slutet av 

livet (Brighton et al., 2016).   

 

Kommunikationens betydelse bör uppmärksammas i all grund och vidareutbildning då 

kommunikationsfärdighet har en stor betydelse för att säkerställa vårdens kvalitet (Malloy 

et al., 2010). Arntfield, Slesar, Dickson och Charon (2013) menar att övning i 

kommunikation kan öka personalens förmåga att lära sig lyssna och vara mera närvarande i 

patientens berättelse. Kommunikationsövning kan också öka förmågan att använda sig av 

tystnaden i ett samtal, att våga säga att svar inte alltid finns.  
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Enligt Arntfield et al. (2013) är en god kommunikatör bra på att lyssna på det som sägs 

men inte stoppa in berättelsen i ett fack. Brighton et al. (2016) menar att en tydlig och 

öppen dialog om vårdens mål i slutet av livet gav färre sjukhusinläggningar, ökade 

ansökningar till hospice och palliativt vårdteam samt minskade antalet livsuppehållande 

behandlingar. Det gav större följsamhet med patientens önskningar (Brighton et al., 2016).  

 

Problemformulering 

Att bli sedd och hörd är centrala skyddsfaktorer för hälsan. För att identifiera patientens 

mål med vården är kommunikation en grundläggande färdighet i all omvårdnad oavsett 

vårdsammanhang. I en tillvaro av att leva med livshotande sjukdom och vara i livets slut är 

det av stor vikt att mötas av respekt för sin person för att så långt som möjligt få behålla sin 

värdighet och få sin uttalade önskan tillgodosedd. I en kultur av effektivitet kan den 

enskilda personen riskera att förminskas. För att kunna tillgodose patientens behov och 

främja hälsa är kommunikationen mellan sjuksköterska och patient betydelsefull. Utifrån 

lagar, riktlinjer och styrdokument betonas att vården skall vara personcentrerad. Patientens 

berättelse och kommunikationen utgör kärnan i personcentrerad vård. Samspelet i 

patientmötet handlar om att skapa de bästa förutsättningarna för kommunikation och det är 

vårdens ansvar att göra det möjligt. Med den utgångspunkten finns ett behov av att inhämta 

vetenskaplig kunskap om den personcentrerade kommunikationens betydelse i palliativ 

vård. 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva betydelsen av personcentrerad kommunikation i palliativ vård ur 

patientens och sjuksköterskans perspektiv. 

METOD 
 

Design 

Vi har valt att systematiskt genomföra en litteraturöversikt och studera befintlig forskning 

som besvarar syftet. En litteraturöversikt avser att sammanställa tidigare forskningsresultat 

för att ge ökad kunskap (Polit & Beck, 2017). Forsberg & Wengström (2016) skriver att 

det är av vikt att kunna samla tillräckligt med material, varför provsökning genomfördes 

inledningsvis.  
 

Urval 

Inklusionskriterier: 

I den här litteraturstudien inkluderades kvalitativa originalartiklar som berörde betydelsen 

av personcentrerad kommunikation för sjuksköterska och patient ur ett helhetsperspektiv, 

dvs där patientens fysiska, psykiska, sociala och/eller existentiella behov synliggjordes. 

Artiklar som belyste patienter eller sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av 

palliativ vård men där betydelsen av kommunikationen/samtalet mellan patient och 

sjuksköterska beskrevs specifikt i resultatdelen inkluderades.  
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Artiklar som innehöll familjens och vårdprofessioners perspektiv men där patient och 

sjuksköterskeperspektivet kunde utläsas inkluderades. Artiklarna var peer-reviewed, dvs 

hade granskats av andra oberoende forskare (Polit & Beck, 2017). Artiklar med högt eller 

medelhögt vetenskapligt värde som granskats utifrån Sophiahemmets mall av Berg, 

Dencker och Skarsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) ingick i studien 

(bilaga A). Artiklarna var etiskt granskade och besvarade syftet med studien. Artiklarna 

berörde både allmän och specialiserad palliativ vård samt vårdformer såsom äldreboende, 

slutenvård, hemsjukvård och hospice. Andra inklusionskriterier var att artiklarna skulle 

vara publicerade på engelska och i tidsspannet mellan 2009-2019. Äldre originalartiklar 

där forskningsämnet svarade mot syftet och där kunskap kunde tillföras föreliggande studie 

inkluderades. 

 

Exklusionskriterier 

Artiklar som berörde barn under 18 år, patienter med demensdiagnos, annan kognitiv 

funktionsnedsättning och patienter på intensivvårdsavdelning exkluderades.  

 

Datainsamling  

Författarna sökte i databaserna Academic Search Elite, CINAHL, PsykINFO PubMed. 

Databasen Academic Search Elite är en tvärvetenskaplig databas, CINAHL (Cumulative 

index of nursing and allied health) är specialiserad på omvårdnadsforskning, 

sjukgymnastik och arbetsterapi. Databasen PsykINFO är bred och innehåller psykologisk 

forskning inom omvårdnad, medicin och närbelägna områden. PubMed innehåller 

tidskrifter med vetenskapliga artiklar inom omvårdnadsforskning, medicin och odontologi. 

Databaserna har olika system för ämnesord (Forsberg & Wengström, 2016). Sökningar i 

databasen CINAHL använder Cinahl Headings eller har sökrutan: “Suggest subject 

Terms”. I pubmed kallas söksystemet för Medical Subject Headings (MeSH). Inför 

databassökningarna formulerades sökord som överensstämde med forskningsområdet. De 

sökord som används utgår från frågeställningen och med hjälp av booleska operatorerna 

AND, OR, NOT kunde sökningarna både breddas och smalnas av utifrån syftet (Forsberg 

& Wengström, 2016). De sökord som vi identifierade via svenska MeSH (Medical Subject 

Headings) som överensstämde med syftet var: patient-centred care, (personcentrerad vård 

översätts via svenska MeSH till patient centered) palliative care, narratives, patient stories, 

storytelling, nurse-patient-relation, communication, patient perspective, patient perception.  

 

Författarna strävade efter att få artiklar från olika håll i världen som var representativa och 

överförbara till svenska förhållanden. Målsättningen var att beskriva patient och 

sjuksköterskeperspektivet varför det var önskvärt att hitta lika antal artiklar från båda 

perspektiven. 

Fritextsökningar och sökningar utifrån identifierade MeSH termer genomfördes för att öka 

möjligheten att finna aktuella artiklar inom ämnet. Tre sökningar genomfördes i Google 

Scholar vilket genererade en omfattande mängd artiklar. De första tio abstracten i 

respektive sökning lästes igenom. En artikel hittades efter fritextsökning; personcentered 

communication in palliative care, en artikel efter fritextsökning; caring communication in 

palliative care samt ytterligare en artikel efter fritextsökning; specialist palliative care 

patient perspective.   
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De artiklar som utifrån databassökningar valdes ut granskades i olika steg. I sökmatrisen 

framgår resultatet av sökprocessen (tabell 1). I ett första steg gallrades de artiklar bort som 

i rubriken inte stämde överens med syftet. Artiklar med rubrik som överensstämde med 

syftet sparades för vidare granskning av abstract. Efter genomläsning av abstract gallrades 

de artiklar bort som beskrev andra vårdprofessioners kommunikation med patienterna och 

artiklar som beskrev samtalsmetoder/ samtalstekniker eller utbildningar i samtalsteknik då 

författarnas syfte var att beskriva upplevelsen av personcentrerad kommunikation mellan 

sjuksköterska och patient. De studier vars abstract bedömdes användbara i studien av minst 

en av oss skrevs ut i fulltext eller beställdes då det enligt Rosén (2017) är ”bättre att fria än 

fälla”. Slutligen gallrades nio artiklar bort. Efter djupare analys i fulltext framgick att fyra 

artiklar berörde kommunikation men ej i palliativ vård, en artikel berörde kommunikation 

och personcentrerad vård men ej palliativ vård, en artikel bedömdes ha för låg kvalitet för 

att inkluderas. Två artiklar var kvantitativa och därför ej relevanta för studien då författarna 

önskade få en djupare förståelse för ämnet. Förkastade artiklar redovisas i bilaga C. De 

artiklar som ingår i studien redovisas i matris enligt bilaga B. Enligt Rosén (2017) skall 

både de artiklar som inkluderas i studien och de som exkluderas ingå i en tabell och 

redovisas. De artiklar som ingår i studien skall utöver redovisningen förvaras i 10 år 

(Forsberg & Wengström, 2016).  

 

 

Tabell 1. Databassökning i Academic Search Elite, Cinahl, Pubmed, PsycInfo 

Sökdatum 
Databas/ 
söktermer 

Sökord Avgränsningar Antal 
träffar 

Lästa 

abstract 
Lästa 
artiklar 

Valda 

artiklar  

190313 
Academic 

Search 

Elite 

communication 
AND end of life care AND 

patient perception 

2009-2019  15 7 1 1 

190312 
Cinahl/ 
fritext 

nurse-patient relations 

AND 
Communic* 
AND 
Palliativ* 

20090101- 
20190331 
Abstract, Peer 

Review, Research 

Article,All adult 
engelska 

41 

1 dubblett 

24  9  4  

190313 
Cinahl 
Cinahl 

headings 

(MH Listening) OR (MH 

Storytelling) OR (MH 

Narratives) 
AND (MH Hospice and 

palliative nursing) OR 

(MH Terminal Care) OR 

(MH Palliative Care) OR 

palliative 

20090101- 
20190331 
Peer review 
All adult 
Engelska  

122 

1 dubblett  
10 
 

. 

6  3 

190315 
Cinahl 
Cinahl 
headings 

(MH” Hospice and 

Palliative nursing”) OR 

(MH Palliative Care) OR ( 

MH Terminal Care) OR 

“palliative”AND 

20090101- 
20190331 
Peer Review 
Abstract,Eng.  
All adult 

44 7 3 0 



 

 

 

                    

12 
  

 

(MH “Patient 

centered”)OR “patient 

centered” AND 

communication 

190303 
PsycINFO 
fritext 

listening 
end of life OR 
palliativ* 

2009-2019 
Peer review 
Adulthood 18 & 

older ,engelska 

51 3 2 2 

190314 
Pubmed 
fritext   

nurse patient relation 
communication 
palliative care 

10 år 
eng 
Adult 19+  

77 

2 

dubbletter 

11  5 1 

Pubmed 
190315 

personcentered OR 

patientcentered 
OR person centered OR 

patient centered AND 

palliative* 

10 år clinical trial, 

eng. Adult 19+  

38 5 0 0 

Pubmed/  
fritext 
190315 

person-centered  
AND communication  
AND palliative care  
AND patient perspective 

10 år  14 7 2 0 

Pubmed 
190315  

palliative care 

[Title/Abstract]) AND 

(Narratives [Title/Abstract] 

OR patient stories 

[Title/Abstract])  

5 year eng Adult 

(19+) 
92 20 6 2 

 

Fritextsökning Google Scholar 190317, lästa abstract = 30, valda artiklar = 3  

 

Dataanalys 

Totalt hittades 16 artiklar; 7 st som berörde patienters perspektiv och 7 st som berörde 

sjuksköterskors perspektiv samt 2 st som berörde båda perspektiven. Samtliga 

artiklar kvalitetgranskades enligt Sophiahemmets granskningsmall, se bilaga A. Enligt 

Polit och Beck (2017) påminner analysen i en litteraturöversikt om analys i kvalitativa 

studier. Författarna till denna litteraturöversikt valde att analysera textinnehållet utifrån 

femstegsmodellen enligt Friberg (2017). Inledningsvis lästes de valda artiklarnas resultat 

flera gånger av båda författarna för att få en övergripande förståelse för vad de handlade 

om. Därefter fördelades valda artiklar utifrån patientens perspektiv och sjuksköterskans 

perspektiv. Denna första uppdelning bildade de två huvudkategorierna. Nedan beskrivna 

steg gjorde författarna först var för sig, sedan byttes huvudkategorier med varandra för att 

se om vi identifierat samma bärande aspekter.  
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I ett andra steg analyserades texten systematiskt för att identifiera nyckelfynd eller 

framträdande aspekter, såsom ord eller meningar som svarade mot vårt syfte. 

Nyckelfynden färgmarkerades och skrevs sedan ner på separata papper för att få en tydlig 

överblick över de ingående artiklarnas innehåll och för att lättare se vad som skulle 

analyseras vidare. Därefter sorterades materialet efter likheter och skillnader och fördes 

sedan samman till nya underkategorier. Innehållet från båda perspektiven diskuterades 

mellan varandra under hela processen för att skapa förståelse för den egentliga betydelsen 

och för att sätta det i ett nytt sammanhang.  

Namnen på underkategorierna ändrades flera gånger under analysprocessen tills dess att 

båda författarna upplevde samförstånd. Under hela processen fördes ett resonemang om 

materialet kunde beskrivas på ett annat sätt. Slutligen presenterades resultatet i två 

huvudkategorier och sex underkategorier enligt tabell 2. Artiklarna presenteras i en matris 

se bilaga B (Forsberg & Wengström, 2015; Rosén, 2017). Resultatet struktureras efter 

teman och kategorier i tabeller, för att få en överblick. Enligt Polit & Beck (2017) skall 

både styrkor och svagheter i artiklarna redovisas. 

 

Forskningsetiska överväganden 

De studier som var etiskt granskade eller hade fått tillstånd från etisk kommitté ingick i 

litteraturstudien (Forsberg & Wengström, 2015). Enligt Vetenskapsrådet (2017) ska 

forskaren vara noga med sina slutsatser och göra välgrundad redovisning av resultaten och 

det betonas att plagiat ej får förekomma. Vidare betonar Forsberg och Wengström (2015) 

att etiska överväganden bör göras beträffande urval och presentation av resultatet. Det 

anses oetiskt att bara presentera de artiklar som stöder forskarens åsikt (Forsberg och 

Wengström, 2015).  

 

Utmed hela processen reflekterade författarna över sin förförståelse. Då författarna är 

verksamma sjuksköterskor i olika vårdsammanhang fanns en förförståelse färgad av 

erfarenheten att patientens berättelse är betydelsefull att lyssna till, men också att patienten 

i vissa vårdsammanhang inte ges möjlighet eller utrymme att få delge sin berättelse. 

Författarna var medvetna om sin förförståelse och avsåg att inte enbart presentera de 

resultat som var överensstämmande med den.  

 

Enligt Kjellström (2017) skall en studie vara etiskt motiverad att utföra och leda till nytta 

för individ, samhälle eller profession. Då kommunikation har en central betydelse emellan 

människor i vården såväl för patienter som för den professionella vårdaren var tanken att 

studien kunde vara betydelsefull att utföra. Kjellström (2017) menar vidare att det finns 

risker med att göra litteraturstudier på ett främmande språk då det kan leda till feltolkning 

av texten. Då alla artiklar var skrivna på engelska som inte är vårt modersmål kunde det 

finnas risk för feltolkningar, varför noggrann översättning av texten gjordes och 

författarnas tolkningar jämfördes och diskuterades. 
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RESULTAT 

Sammanlagt 16 artiklar ingick i studien; sju artiklar från patientens perspektiv och sju 

artiklar från sjuksköterskans perspektiv, samt två artiklar som inkluderade båda 

perspektiven. Sex artiklar från England, tre artiklar från Sverige, två artiklar från Canada, 

två artiklar från Iran, en artikel från Australien, en artikel från USA samt en artikel från 

Schweiz. Analysen av materialet resulterade i två kategorier och sex underkategorier. Se 

tabell 2.  

Tabell 2. 

Kategorier Underkategorier 

betydelsen av personcentrerad 

kommunikation för patienten 

• trygghet och förtroende 

• känna sig respekterad 

• symtomlindring 

betydelsen av personcentrerad 

kommunikation för sjuksköterskan 

• förståelse för patienten som person 

- helhetsbild 

• arbetsmiljö och 

arbetstillfredsställelse 

• kunskap och professionell 

utveckling 

 

Betydelsen av personcentrerad kommunikation för patienten 

Patienterna kände trygghet och förtroende när personalen bekräftade dem som personer, 

kände till deras bakgrundshistoria och nuvarande situation. Patienterna upplevde att 

relationen till sjuksköterskan utvecklades och fördjupades. När patienterna visades 

omtanke och fick vård som anpassades efter deras egna önskemål och behov ingav det en 

känsla av att känna sig respekterad. Patienterna beskrev att den aktivt lyssnande 

sjuksköterskan hade förmågan att lindra fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt lidande.  

 

Trygghet och förtroende                                                                                  

Kommunikation och kunskap i att kunna samtala om både vardagliga händelser och 

djupare existentiella frågor hade betydelse i vården för personer med livshotande sjukdom 

eller i palliativt skede (Black, McGlinchey, Gambles, Ellershaw & Mayland, 2018; 

Chapple, Ziebland & McPherson, 2006; Hilding, Allvin & Blomberg, 2018; Jack, Mitchell, 

Cope & O’Brien, 2016; Kenneth & Payne, 2010; Seccareccia; Wentland, Kevork, 

Worketin, Blacker, Gagliese, Grossman & Zimmerman, 2015). Patienterna uppskattade när 

personalen visade sin omtanke om dem med att ställa frågor om hur helgen varit eller kom 

ihåg dem trots att de hade mötts för en längre tid sedan  (Klarare et al., 2018).  

 

Att vara känd och uppleva kontinuitet med vårdarna var en lättnad för patienterna. Det 

beskrev en trygghet när vårdarna hade en helhetsbild över situationen och inte enbart fokus 

på symtomlindring (Jack et al., 2016; Kenneth & Payne, 2010; Klarare et al., 2018).  
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När patienterna upplevde att deras behov prioriteras och när sjuksköterskorna förstod deras 

individuella situation, gav det en försäkran om att de fick just det stöd som passade dem 

som personer (Jack et al., 2016). Patienterna uttryckte även betydelsen av att 

sjuksköterskorna inte bara delade ut medicin och intresserade sig för symtomen och 

sjukdomen. Det ingav trygghet när sjuksköterskorna visade omtanke om dem som personer 

och också frågade hur de mådde (Kennett & Payne, 2010; Klarare et al., 2016). Patienterna 

upplevde trygghet när de förstod att sjuksköterskorna var vänligt inställda och såg dem 

som personer, och kunde då uppleva en känsla av tillhörighet, deras samtal blev som till en 

vän (Seccareccia et al., 2014). Patienterna uppskattade när personalen tog sig tid att göra 

det där “lilla extra” för dem, när de blev bemötta som individer trots att arbetsbelastningen 

var hög på avdelningen. När personalen lovade att de skulle åtgärda något och höll sina 

löften, ingav det förtroende (Black et al., 2018). 

 

Patienterna beskrev att sjuksköterskorna som hade erfarenhet att arbeta på en palliativ 

avdelning, hospice eller palliativ hemsjukvård hade en inställning och sätt att vara som 

ingav trygghet (Jack et al.,2016). De förväntade sig att sjuksköterskorna var kunniga i att 

föra djupa samtal om döden och döendet. Patienterna kände därmed ett förtroende för 

personalen och kände att det inte var svårt att samtala om cancer och vad som skulle ske 

framåt (Chapple et al., 2006; Jack et al., 2016; Stajduhar et al., 2010). När personalen var 

stressad av många arbetsuppgifter och inte har tid att stanna upp och lyssna på patienten, 

eller när patienten får vänta länge ex. på smärtlindring eller omvårdnad uttryckte 

patienterna att de kände sig osynliga. (Black et al., 2017; Stajduhar et al., 2010). Flera 

patienter beskrev att denna känsla av att inte höra till kopplades ihop med att de nu hade en 

icke kurativ sjukdom och de var därför inte längre intressanta och inte värda att tas hänsyn 

till (Black et al., 2018; Kennett & Payne, 2010; Stajduhar et al., 2010).  

 

Känna sig respekterad 

Då patienterna bekräftades som personer och hänsyn togs till deras inställning såg de sig 

sedda och bekräftade, och inte bara som ett nummer eller ett hopplöst fall (Black et al., 

2018; Jack et al., 2016; Kennett & Payne, 2010; Stajduhar et al., 2010). Personer som 

tidigare i livet inte mötts med respekt av samhället ex. personer med invandrarbakgrund 

eller annan sexuell läggning kunde känna förvåning och tacksamhet att i slutet av sitt liv 

mötas med respekt och få en positiv upplevelse av vården (Spichiger, 2010). Det första 

mötet mellan vårdgivare och patient betonades vara viktigt av patienterna. Då vårdaren 

visade att hen var intresserad genom att hålla ögonkontakt, sitta ned och ägna tid åt 

patienten upplevdes som en buffert inför kommande vårdmöten då det kanske inte fanns 

lika gott om tid (Stajduhar et al., 2010). Tid i minuter var inte alltid det viktigaste, utan hur 

tiden togs till vara och signalerades med kroppsspråket beskrevs som värdefull (Black et 

al., 2018; Kennett & Payne, 2010; Stajduhar et al., 2010). 

 

Patienterna beskrev att det var viktigt att de professionella vårdarna använde ett språk och 

gav förklaringar som patienterna förstod (Kennett & Payne, 2010). Patienterna uttryckte 

också att det var viktigt att vårdarna hade en känslighet i sättet att delge informationen, 

vissa patienter vill veta allt och andra inte, det var viktigt att vårdarna var lyhörda och 

följsamma så att informationen blev utifrån patientens personlighet (Jack et al., 2016; 

Kennett & Payne, 2010; Seccareccia et al., 2015).  
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Några patienter i studierna uttryckte att de önskade en rak och tydlig information om sin 

egen sjukdomsprocess, medan andra uttryckte att de inte ville veta; de tyckte att det gav en 

oro att gå med insikten om att de hade en begränsad tid kvar av livet (Seccareccia et al., 

2015) 

 

Patienter som fick besked om övergång från kurativ till palliativ fas beskrev hur olika 

denna information kunde ges. Information kunde leda till en känsla av att patienten slösade 

läkarens tid eller patienten kunde uppleva en medkänsla från läkaren (Kennett & Payne, 

2010; Stajduhar et al., 2010). Patienter och deras närstående betonade vikten av interaktion 

mellan patient och sjuksköterskorna, då detta gav både social och intellektuell stimulans 

(Jack et al. 2016). Någon beskrev att få denna sociala och intellektuella samvaro gav 

glädje, en annan patient beskrev att ha någon nära fysiskt gav psykisk kraft (Jack et al. 

2016). Patienterna önskade att sjuksköterskan lyssnade utan någon förutfattad mening för 

att kunna vara uppmärksam på vad patienten samtalade om (Kennett & Payne, 2010). 

 

Att som patient få varsamma svar på sina frågor, och när det inte gick att få svar omgående 

men när personalen återkom med svar, gav det känslan av att vara genuint lyssnad till och 

betydelsefull (Kennett & Payne, 2010; Klarare et al. 2016). Detta förhållningssätt från 

personalen ledde till en fortsatt förtroendefull relation och känslan av att vara inkluderad, 

och gav möjlighet att ha det sista ordet i beslutsfattandet av vården (Kennett & Payne, 

2010; Klarare et al., 2016). 

 

När patienterna delade med sig av sin erfarenhet och verklighet och kände sig respekterade 

och lyssnade till, blev de också mer benägna att ta in vårdarnas kunskap. De kände sig 

stärkta när sjuksköterskor och läkare hade ett öppet sinne och var intresserade ville ta del 

av deras erfarenheter och expertkunskap om sig själva. När detta skedde menade 

patienterna att först då var det en jämbördig dialog mellan patient och de professionella 

vårdarna (Black et al., 2018; Kennett & Payne, 2010; Stajduhar et al., 2010). 

 

I en studie som undersökte patienter och närståendes erfarenhet av palliativ hemsjukvård 

beskrevs en trygghet och säkerhet i att patientens val skulle respekteras ända till slutet av 

deras liv. De hade under tiden de varit anslutna fått detta förtroende för personalen. De 

kände tillit till att deras önskningar och beslut skulle respekteras då de hade förstått att 

denna inställning var grundläggande för vårdarna (Jack et al., 2016). 

 

När patienterna inte blev lyssnade till orsakade detta ett lidande. När patientens egen 

uppfattning inte togs någon hänsyn till utan vården tog beslut utan patientens delaktighet  

kände sig patienten osynlig (Black et al., 2018). När kommunikationen enbart var en 

information om planerade behandlingar eller då beslut togs om att skicka hem patienterna 

från sjukhuset utan att efterfråga patientens egen vilja orsakade det ett lidande (Black et al., 

2018; Kennett & Payne, 2010). 

Patienterna tänkte att brist på information kunde vara att vårdarna försöker skydda dem för 

att de var sjuka, det kunde leda till en känsla hos patienterna att de skulle hållas utanför, att 
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vårdarna “vet bäst”. Brist på information kunde också uppfattas av patienterna som att 

personalen inte visste vad som var planerat (Black et al., 2018; Stajduhar et al., 2010). Att 

inte bli sedd av personalen eller att personalen undvek dem, inte förstod deras hjälpbehov 

orsakade lidande (Johnston et al., 2005). 

 

Enligt Spichiger (2010) hade patienterna uppfattningen att de själva hade ett ansvar att 

upprätthålla en god relation med vårdpersonalen och att det var en ömsesidig växelverkan 

mellan patienterna och vårdpersonalen. Genom att invitera till samtal och visa sig nyfikna 

på personalen som personer, ville veta vårdarnas namn eller hitta gemensamma 

sammanhang strävade de att upprätthålla en god relation. De kunde också hålla god min 

och vara artiga då de var införstådda med sin sårbarhet, och att de var den part i relationen 

som var i underläge. Även om de blivit respektlöst bemötta stod de inte upp för sig själva 

då de var medvetna om att kunna riskera vårdrelationen (Spichiger, 2010). 

 

Symtomlindring                                                                                                                       

I flera studier beskriver patienterna det aktiva lyssnandet som den mest centrala och viktiga 

egenskapen för sjuksköterskor i palliativ vård. Genom lyssnandet lärde sjuksköterskorna 

känna dem som personer, fick kunskap om på vilket sätt sjukdomen påverkade dem samt 

vilken symtomlindring som kunde vara mest lämplig (Black et al., 2018; Johnston & 

Smith, 2005; Stajduhar et al., 2010; Klarare et al., 2016). Att få samtala utifrån sina egna 

preferenser vid övergången från kurativ vård till palliativ vård och få kunskap om målet 

med den palliativa vården bidrog till lindring och trygghet för patienterna (Seccareccia et 

al., 2015).  

 

Att ha möjlighet att sätta ord på sina känslor och ventilera dem med någon som visade sig 

villig att lyssna var ett viktigt stöd (Chapple et al., 2006; Johnston et al., 2005). Johnston et 

al. (2005) beskriver att då patienterna förstod att sjuksköterskorna strävade efter att lära 

känna dem som personer och lärde sig hur sjukdomen påverkade dem, ingav det trygghet. 

Patienterna litade då på att sjuksköterskorna visste hur de skulle lindra symtomen när de 

uppstod (Johnston et al., 2005).  

 

När personalen lyssnade till patientens beskrivning av sitt lidande, och bekräftade 

patienterna i både ord och handling uppstod en terapeutisk skillnad för patienten. Att bidra 

till patientens smärtlindring bekräftade medkänsla och omsorg. Patienten upplevde sig 

värderad som människa (Black et al., 2018). 

 

När patienterna kände att de kunde få uttrycka sina rädslor inför vårdarna upplevde de en 

lättnad. För många patienter kunde det vara första gången de fick möjlighet att beskriva sin 

rädsla för någon (Stajduhar et al., 2010). Konstaterandet “det finns inget mera vi kan göra 

för dig” väckte en känsla av att ständigt vara övergiven, patienterna önskade att vårdarna 

mer skulle samtala om vilka möjligheter som fanns i palliativ vård och ge hopp till sina 

patienter. Att samtala med patienterna om hopp kunde motverka rädsla (Stajduhar et 

al.,2010). 
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Patienterna värderade också när de professionella vårdarna visade känslomässigt 

engagemang, att de brydde sig, och när de använde sig av humor i vårdrelationen (Kennett 

& Payne, 2010). Vissa patienter beskrev personalens humor som stärkande medan andra 

upplevde det som opassande (Stajduhar et al. 2009). 

 

Enligt Chapple et al. (2006) reflekterade patienterna över att sjuksköterskor anställda i ett 

palliativt team eller hospicevård var enklare att samtala med. Sjuksköterskorna visade att 

de hade tid för dem, att de som patienter fick den tid de behövde. En patient beskrev att då 

hon kände sig nedstämd kunde hon på sitt eget sätt att uttrycka sig och på sina villkor 

samtala med sjuksköterskan vilket alltid var upplyftande. Patienten beskrev också vilken 

lindrande effekt sjuksköterskans kunskap och kommunikativa förmåga hade. 

Sjuksköterskan hade genom sitt stöd kunnat hjälpa henne att samtala med sin mamma, 

vilket tidigare hade varit mycket svårt (Chapple et al., 2006).  

Patienterna reflekterade även över betydelsen över att teamet kommunicerade med 

varandra med patientens bästa för ögonen vilket gjorde att kompetensen i teamet togs till 

vara med fokus på att lindra patienternas lidande (Klarare et al., 2018). Att få uppmuntran 

från de professionella vårdarna var en viktig upplevelse, då flera patienter hade en känsla 

av att ha blivit övergivna när deras sjukdom övergick från kurativ vård till palliativ vård 

(Stajduhar et al., 2010). Patienterna kunde känna oro för att förlora sitt oberoende, sin 

självständighet och värdighet och oroades för lidande inför döden (Kennett & Payne, 2010; 

Johnston et al., 2005; Stajduhar et al., 2010). När patienterna fick veta att de kunde 

kontakta sitt palliativa team, sjuksköterskan eller läkaren vilken tid som helst på dygnet 

gav det ett lugn och tog bort rädslan och känslan av att vara övergiven (Kennett & Payne, 

2010; Stajduhar et al., 2010).  

Patienter beskrev att genom icke verbal kommunikation kunde lidandet lindras. Den 

ordlösa kommunikationen som att bli mött av ett leende, att sjuksköterskan satte sig en 

stund tyst vid patienten säng, höll patientens hand eller gav en kram kunde leda till lindring 

och att det för en stund kändes lite bättre (Johnston et al., 2005; Seccareccia et al., 2015) 

Flera patienter betonade att förhållningssättet att lyssna på patienten, visa medkänsla och 

genom det ge patienten självförtroende var utmärkande för en sjuksköterska i palliativ vård 

(Johnston et al., 2005). När personalen visade ett genuint känslomässigt engagemang och 

patienterna såg att de var känslomässigt berörda som i form av bli tårögda kändes det som 

en sann signal på medkänsla (Stajduhar et al., 2009). 

 

Betydelsen av personcentrerad kommunikation för sjuksköterskan 

För sjuksköterskorna hade närvaro och aktivt lyssnande en central betydelse. Genom det 

aktiva lyssnandet skapades en helhetsbild vilket gav sjuksköterskan ökad förståelse för 

patienten som person. Personcentrerad kommunikation innebar för sjuksköterskan att 

balansera mellan att leda och utveckla en känslighet för att vara följsam i samtalet med 

patienten, att den ömsesidiga kunskapen mellan sjuksköterska och patient respekterades. 

Sjuksköterskorna upplevde arbetstillfredsställelse när patientens ideér och önskemål 

omsattes till en vårdplan och när det personliga engagemanget möttes med positiv respons. 

Genom den personcentrade kommunikationen kunde de hjälpa patienterna att få kontakt 

med sina känslor och ge uttryck för dem. De upplevde att förmågan till personcentrerad 

kommunikation var en konstform som utvecklades över tid, men att tid för samtal, stöd 

från organisationen, träning och kunskap var en förutsättning.  
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Förståelse för patienten som person - helhetsbild                                                        

Johnston och Smith (2005) belyser interaktionens betydelse för relationen mellan 

patienten, hens närstående och sjuksköterskan. Mötet/ interaktionen var central och 

en förutsättning för en öppen kommunikation. I mötet gavs tid och uppmärksamhet till 

patienten. Genom interaktionen kom viljan att lyssna och möjligheten att både 

tillhandahålla och förtydliga information samt vara ett stöd för patienten och familjen, 

särskilt emotionellt. Sjuksköterskorna menade att genom interaktionen kunde de få 

patienterna bekväma (Clark & Ross, 2005; Minton et al., 2017). De upplevde att de inte 

bara hörde orden som uttalades utan även kunde lyssna till känslorna bakom orden. De 

menade vidare att sjukvården ofta är präglad av teknik men i livets slut är det ofta de små 

sakerna som är meningsfulla, att spendera tid med patienterna, få vända kudden rätt eller se 

till patienten låg skönt upplevde de som betydelsefullt. Att få vara någon som patienten 

kände sig trygg och bekväm att prata och att kunna “se patienten” kändes viktigt i 

vårdrelationen (Johnston & Smith, 2005; Keall et al., 2014). 

 

Sjuksköterskorna upplevde att de genom samtalet fick en terapeutisk roll (Johnston & 

Smith, 2005). Seccareccia et al. (2015) påvisade i sin studie att sjuksköterskorna beskrev 

att kommunikationen gav en känsla av närhet och utvecklade en relation präglad av tillit. 

Sjuksköterskorna beskrev värdet av att de lärde känna patienterna och familjerna på ett 

personligt plan, att kunna varandras namn fördjupade relationen och upplevdes 

betydelsefullt. Att etablera en relation var en viktig förutsättning för att kunna föra 

existentiella samtal (Hilding, Allvin & Blomberg, 2018). Sjuksköterskorna menade att 

genom kommunikationen och samspelet som kom ur den blev inte patienten objektifierad, 

utan verkligen en person. Att lyssna aktivt gjorde patienterna till individer och som 

sjuksköterska kunde man hjälpa dem att identifiera specifika behov och stötta dem i sin 

egen planering av vården (Seccareccia et al., 2015). 

I samtliga studier uttryckte sjuksköterskorna att det var en självklar del av deras 

arbetsuppgifter att initiera och upprätthålla en god vårdrelation och vara en god lyssnare 

(Clark & Ross, 2005; Ghaljeh et al., 2016; Johnston & Smith, 2005; Keall et al., 2014; 

Minton et al., 2017; Seccareccia et al., 2015; Seyedfatemi et al., 2014; Strang et al., 2013).  

För sjuksköterskans del innebar personcentrerad kommunikation att hen strävande att 

balansera mellan att styra och att utveckla en känslighet för och vara följsam i samtalet 

med patienten (Clarke & Ross, 2005; Hilding et al., 2018; Strang et al., 2013). Det var 

viktigt att lyssna in var personen befann sig i sin process och hur patienten ville få 

information. Sjuksköterskan upplevde en osäkerhet om hon inte hade lärt känna patienten 

och patienten gav vaga svar. De upplevde det ibland svårt att komma patienten nära, att 

etablera en relation om det var en kort vårdtid, och /eller om patienten hade ett snabbt 

insjuknande. De beskrev att det var angeläget att själva ta initiativ till samtal. Det var 

viktigt att ha rätt timing för existentiella samtal, att välja sina ord och vara lyhörd över vad 

patienten ville veta (Clarke & Ross, 2005; Hilding et al.,2018). 

 

Sjuksköterskorna förstod att det var lindrande för patienterna att få samtala efter att de fått 

svåra besked. Det var viktigt för sjuksköterskorna att inte backa när dessa samtal 

initierades av patienterna. Sjuksköterskor observerade när anhöriga och patienter försökte 

skydda varandra, när det inte fanns en öppen dialog mellan dem.  
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De var då noga med att betona för patienterna att de kunde vara totalt ärliga inför dem och 

inbjuda till samtal med sjuksköterskorna. Tillit, förtroende och äkta närvaro beskrevs som 

ett grundelement för en effektiv vårdrelation (Ghaljeh et al.,2016; Hilding et al., 2018; 

Strang et al., 2013). Att bli sedd och respekterad som en unik person och människa där tro, 

kultur och religiös tillhörighet inte spelade någon roll uttrycktes som viktigt enligt Ghaljeh 

et al. (2016). 

 

Arbetstillfredsställelse och engagemang   

Sjuksköterskorna upplevde en stor tillfredsställelse när de fick möjlighet att ta sig tid att 

förklara vad tex en eventuell behandling betydde ur ett palliativt perspektiv, vad syftet och 

målet med behandling var. När patienten och familjen verkligen förstod och de upplevde 

att oron minskade kändes det väldigt bra. En sjuksköterska beskrev att när det verkligen 

fanns tid att lyssna ordentligt och sedan dela patientens ideer och önskemål till hela teamet 

och tillsammans göra en vårdplan - kändes det “brilliant”och var verkligen ett samarbete.  

Sjuksköterskorna beskrev en stor tillfredsställelse när de fokuserade på att lyssna aktivt och 

verkligen ansträngde sig att möta patientens och familjens önskemål och behov och sedan 

fick positiv respons för sin insats, när patienten och familjen uttryckligen tackade dem för 

vården de fått (Seccareccia et al., 2015). Sjuksköterskornas beskrivning av betydelsen av 

personcentrerad kommunikation var att det ledde till tryggare patienter och egen 

arbetstillfredsställelse för dem själva (Keall et al., 2014).  

Genom samtal med patienterna upplevde sjuksköterskorna att de kunde hjälpa patienterna 

få kontakt med sina känslor och ge uttryck för dem, det minskade deras fysiska 

smärtupplevelse. En annan sjuksköterska menade att när hon satte sig ned och samtalade 

om smärtan och patienten fick möjlighet att sätta ord på den, kom patienterna fram till att 

de inte ville ha läkemedelslindring. Om patienterna fick tillräckligt psykologiskt stöd av 

sjuksköterskorna, även om det upplevde ett lidande, kunde de acceptera situationen i större 

utsträckning. När sjuksköterskorna visade att “jag finns här hos dig - och jag står kvar här 

för att hjälpa dig” gav det lindring. En sjuksköterska uttryckte att om hon inte kan ge dem 

stöd hade hon inte i den palliativa vården att göra och menade vidare att stödet var 

avgörande för om patienterna upplevde livstillfredsställelse (Seyedfatemi et al., 2014). 

Sjuksköterskorna beskrev i studierna att framför allt var bristen på tid och allt för många 

arbetsuppgifter ett hinder för samtal. Det var även hindrande att vara i en miljö där det var 

svårt att få till enskilda samtal med patienterna av sekretesskäl (Clarke & Ross, 2005; 

Keall, et al., 2014; Strang et al., 2013). Sjuksköterskorna ansåg det viktigt att vården hade 

en kultur och värderingar där det var accepterat att stanna upp och samtala med patienterna 

vilket var tydligare på palliativa enheter, palliativ hemsjukvård och hospice (Clarke & 

Ross., 2005; Hilding et al., 2018; Keall et al., 2014; Minton et al., 2017). Däremot var det 

inte lika självklart att få acceptans för samtal på somatiska slutenvårdsavdelningar (Clarke 

& Ross, 2005; Seccareccia et al., 2015). 

Sjuksköterskor menade att en engagerad organisation var en viktig förutsättning för god 

kommunikation. I hemsjukvården var sjuksköterskorna ständigt tillgängliga över telefon, 

detta avbröt ofta pågående kommunikation med patienter. De menade att det som hindrade 

att de viktiga samtalen inte blev av var inte fråga om tid eller bristande personalresurser 

utan om prioriteringar. Rutiner och kunskap om existensiella frågor var eftersatt.  
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Sjuksköterskor upplevde också bristande rutiner kring dokumentation av existensiella 

samtal (Strang et al., 2013). Keall et al. (2014) beskriver att sjuksköterskorna reflekterade 

även över de samtal där de inte lyckades stötta patienterna i deras existentiella lidande, att 

det var något de var tvungna att förlika sig med, att det var livets gång. 

 

Kunskap och professionell utveckling    

Sjuksköterskor med erfarenhet av palliativ vård utvecklade en förmåga att prata om död 

och döende som de liknade vid en konstform och som utvecklades över tid och erfarenhet 

(Clarke & Ross, 2005). Att uppmärksamma patientens och närståendes känslor och erbjuda 

stöd beskrevs som viktiga grundkunskaper i palliativ vård likväl som att inkludera frågor 

om sorg och död (Clarke & Ross, 2005; Seccareccia et al., 2015). 

Sjuksköterskorna kunde också se personliga hinder i att de själva saknade kompetens, var 

osäkra på vad som skulle kunna komma upp till ytan som de kanske skulle få svårt att 

kunna hantera (Keall et al., 2014). Oerfarna sjuksköterskor upplevde ibland frustration och 

svårigheter att lyssna till patienters uttryck för hopplöshet, det kunde trigga egen oro över 

svår sjukdom och död och dränera på energi. De kunde vara en stor utmaning att inte 

överösas av för mycket känslor och hålla en balans mellan närhet och distans i samtalet 

(Clarke & Ross, 2005; Hilding et al., 2018; Johnston & Smith, 2005; Strang et al., 2013).  

Sjuksköterskorna beskrev att egen erfarenhet av sorg och förlust var till hjälp i mötet med 

patienter och deras familjer. Det kände empati och förståelse över vad patienter och 

anhöriga gick igenom. Insikten de hade av egna förluster underlättade (Clarke & Ross, 

2005). Att visa äkta intresse för patienten som person och tillbringa tid tillsammans, att 

“vara där” beskrevs centralt för en nära kontakt och för att kunna ge emotionellt stöd. 

Sjuksköterskorna upplevde den psykologiska aspekten i den palliativa omvårdnaden ofta 

som viktigare än den fysiska aspekten. Det krävdes kommunikativa förmågor och 

kommunikativt arbetssätt för att förstå erfarenheten och kunskapen som patienten och 

familjen hade (Johnston & Smith 2005). Sjuksköterskorna ansåg att det var deras ansvar att 

initiera till samtal. Genom att visa sig genuint intresserade, förbereda sig mentalt, hålla 

ögonkontakt samt ställa öppna frågor närmade de sig patienterna.  

De beskrev att de strävande att vara både ledande och följsamma i samtalet på ett 

respektfullt sätt (Hilding et al., 2018; Minton et al., 2017). Sjuksköterskorna gav exempel 

på olika frågor och samtalstekniker som de själva upplevde som användbara. Vad vill du 

att vi skall veta om dig för att ge dig en god vård?  Övriga frågor som kunde ställas var: 

Vad har du för önskningar, förhoppningar och drömmar i denna situationen? Vad är du 

mest orolig för just nu? Hur tänker din familj om att ni är i denna situationen och hur 

påverkar sjukdomen dem? Vad har du för tro? (Keall et al., 2014). Flera sjuksköterskor 

upplevde att de utvecklade sina kommunikativa förmågor och sin förståelse genom egen 

erfarenhet och att lära av andra mera erfarna sjuksköterskor.  

En sjuksköterska på en slutenvårdavdelning uttryckte; “you learn to play it by ear” och 

menade att med erfarenheten kommer känslan när patienten vill prata om döden. Genom 

att observera sjuksköterskor med palliativ specialistkompetens utvecklades den 

kommunikativa förmågan. Nyare sjuksköterskor med liten erfarenhet upplevde att stöd 

från kollegor och ett öppet klimat där man kunde diskutera svåra samtal och delge varandra 

kunskap var värdefullt. Stöd och ökad kunskap kunde kompensera för bristande erfarenhet. 
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Det var viktigt att som ny inte underskatta sig själv pga av bristande erfarenhet utan se 

kollegornas kunskaper som en tillgång (Clarke & Ross, 2005).  

Att vara nära och vårda döende patienter både gav och dränerade energi men var främst 

utvecklande och gav möjligheter till växande. Sjuksköterskor beskrev att de fått en annan 

syn på både livet och döden, de menade att andra perspektiv på livet också gav andra 

perspektiv på döden. Patienter i livets slut förtjänar ett holistiskt förhållningssätt, 

sjuksköterskor bör värna det mänskliga och människans värdighet och har ett ansvar att 

respektera patienters beslut och åsikter (Ghaljeh et al., 2016; Keall et al., 2014). 

Iranska sjuksköterskor ansåg det viktigt att lyssna in hur patienten ville ha det i livets slut 

men upplevde det svårt när döden förnekades. De upplevde svårigheter att ge opioider i 

smärtlindrande syfte. Några av kulturella och religiösa skäl, andra saknade tillräcklig 

kunskap och avrådde därför opioidbehandling av rädsla för biverkningar. Det kunde även 

råda brist på opioider på kliniken. Konsekvensen blev att dessa sjuksköterskor istället 

utvecklade professionella förmågor och strategier, att genom stödjande närvaro och 

kommunikation lindra patientens lidande. De ansåg att det var viktigast att inte överge 

patienten i sin svåra situation, att deras närvaro gav lindring (Ghaljeh et al., 2016; 

Seyedfatemi et al., 2014).     

  

DISKUSSION  

 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva betydelsen av personcentrerad 

kommunikation i palliativ vård ur patientens och sjuksköterskans perspektiv.  

Personcentrerad kommunikation genererar en känsla av trygghet, respekt och 

symtomlindring för patienten. Patientens värdighet bibehålls. Personcentrerad 

kommunikation för sjuksköterskan leder till ökad förståelse för patienten och en 

helhetssyn. Det leder även till ökad kunskap, kompetens och personlig utveckling. 

Personcentrerad kommunikation är en viktig grund för meningsfullhet, 

arbetstillfredsställelse och yrkesstolthet. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet från denna litteraturöversikt visade att närvaro och aktivt lyssnande hade en 

central betydelse för sjuksköterskorna. Genom det aktiva lyssnandet skapades en 

helhetsbild vilket gav sjuksköterskan ökad förståelse för patienten som person. Detta stöds 

av Charon, 2001; Ekman et al., 2011; Ekman & Norberg, 2013 och Fors, 2017 som menar 

att det övergripande målet med ett personcentrerat samtal är att aktivt lyssna in patientens 

berättelse. Enligt Forsberg (2017) underlättar ständig dialog, förståelse och samsyn.  

Det pedagogiska samtalet som metod är ett konstruktivt redskap. Patientens berättelse är 

inte bara ett redskap för att utveckla vårdandet, det är en del av vårdandet och en 

nödvändig komponent för att främja hälsa och minska lidandet. När vi delar våra känslor 

och tankar med någon annan i en trygg närvaro får det en helande effekt och bidrar till en 

känsla av värdighet (Pringle et al. 2015; Werkander et al., 2018).  
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För varje berättelse som sjuksköterskan får förmånen att ta del av öppnas ett unikt lärande 

om hur det är att vara människa i olika vårdsituationer (Charon, 2001; Forsberg, 2017). 

Detta överensstämmer med den palliativa vårdens värdegrund; närhet, helhet, kunskap och 

empati (RCC, 2016). 

 

Författarna menar att detta också stämmer väl överens med den narrativa medicinen och 

perspektivet. Genom att uppmärksamt lyssna och ta emot det patienten berättar kan 

läkaren, sjuksköterskan eller vilken vårdare som helst skapa den anknytning som krävs för 

god, effektiv vård och behandling. Författarnas reflektioner är att när utrymme för 

patientens berättelse finns och tas till vara skapas mening, sammanhang och kunskap om 

hur det är att vara människa. Berättelsen är värdefull både för patient och sjuksköterska. 

Båda är medvetna om sina olika roller men i mötet bekräftas de som människor och deras 

egen värdighet stärks (Charon, 2001; Pringle et al., 2015; Werkander et al., 2018). 

 

Resultatet i föreliggande studie visade att patienter kände sig trygga, kände tillit och 

förtroende för vården när deras önskan och behov blev tillgodosedda och de kände sig 

delaktiga i sin egen vård när de bjöds in till dialog. Att få stöd i situationen var 

betydelsefullt och hade en symtomlindrande effekt. I studiens resultat framkom också en 

ömsesidig respekt för varandras kunskap mellan sjuksköterska och patient. Ekman et al. 

(2011) och Ekman och Norberg (2013) benämner kunskapsutbytet som ett partnerskap 

mellan sjuksköterska och patient. Charon (2001) och Erling (2018) beskriver istället 

interaktionen mellan sjuksköterska och patient som en allians.  

 

Patienterna beskrev att då deras vårdare lyssnade aktivt kände de sig bekräftade och det var 

först då de kände att de kunde mötas som jämbördiga personer. Författarnas reflektion är 

att i interaktionen/ alliansen mellan patient och sjuksköterska uppstår hopp och styrka hos 

patienten och meningsfullhet för sjuksköterskan. Genom vårdarens frågor kan personen få 

en ny förståelse för sin situation medan hen berättar (Ekman & Norberg, 2013).   

 

Vidare beskrevs erfarenhet och mod som betydelsefullt för sjuksköterskorna för att initiera 

de svåra samtalen. Nya sjuksköterskor upplevde att de hade svårt att närma sig och gå in de 

svåra samtalen om rädslan för döden eller existentiella frågor. De behövde stöd från mera 

erfarna kollegor. I studierna beskriver sjuksköterskor att egna erfarenheter av personliga 

förluster underlättade närmandet till patienterna. Sjuksköterskorna tog ofta upp vikten och 

behovet av kompetenshöjning och utbildning i samtalsteknik.  

 

Detta stöds av Charon (2013), Malloy et al. (2010) och RCC (2016) som betonar 

kommunikationsfärdighetens betydelse för vårdens kvalitet och vikten av att 

sjuksköterskor får emotionellt stöd då de ställs inför svåra samtalssituationer. 

Sjuksköterskor som var intresserade av att utveckla sin kommunikativa förmåga hade 

själva valt att gå enstaka kurser i samtalsteknik. Författarnas anser att det borde vara mer 

fokus både i grundutbildning och vidareutbildningar just på kommunikationens betydelse 

och att kunskap och färdighet ständigt behöver utvecklas. I den palliativa vården är 

kommunikation och relation en av de fyra hörnstenarna och kanske också den viktigaste då 

vården inte fungerar utan kommunikation.  
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Johnston et al. (2015) beskriver hur vårdpersonalen kan se personen bakom patienten med 

frågan: Vad behöver jag veta om dig som person för att ge dig en god vård? I några studier 

beskrev sjuksköterskorna frågor som de ansåg användbara för att se människan bakom 

patienten och få fram vad som var mest angeläget för patienten att samtala om.  

 

Frågor som användes i studierna kan liknas vid frågor som överensstämmer med modellen 

De 6 S:n. Att föra samtal med patienterna om målet med vården, och patienternas 

önskemål, rädslor och förhoppningar är viktigt för de flesta patienter då de närmar sig 

slutet av sitt liv och allt ställs på sin spets. De 6 S:n är ett redskap och hjälpmedel i hur 

vårdaren /sjuksköterskan kan föra ett samtal med patient, närstående och familj men 

framför allt kan sjuksköterskan med stöd av 6 S:n skapa ett förhållningssätt som genererar 

en personcentrerad kommunikation (Ternestedt et al., 2002; Ternestedt et al., 2017). 

Författarnas reflektion och erfarenhet är att modellen De 6 Sn är ett användbart verktyg för 

att uppnå en personcentrerad kommunikation mellan sjuksköterska och patient. Vissa 

frågor kanske inte spontant ställs i ett samtal men med stöd av modellen 6 Sn ställs frågor 

som kan ha stor betydelse för personen att reflektera över. Modellen kan vara en hjälp för 

både erfaren och oerfaren personal. 

 

En annan central betydelse som framkom i resultatet var att patienterna kände sig 

bekräftade och respekterade genom det äkta mötet med sjuksköterskan. Enligt de Roos och 

Edvardsson (2019) är kärnan i det vårdande arbetet själva mötet mellan patienten, dess 

närstående och vårdteamet. Vårdmötet har två dimensioner; en uppgift som ska 

genomföras och en relation som ska skapas och utvecklas inom vilken uppgiften ska 

genomföras. Vårduppgifterna sker inom ramen för en eller flera relationer eftersom vi är 

människor som interagerar med varandra. I personcentrerad vård är det angeläget att ta 

hänsyn till och balansera båda dimensionerna, att genomföra uppgifter säkert och 

evidensbaserat samt göra det inom ramen av en förtroendefull, respektfull och 

hälsofrämjande relation mellan personen i behov av vård, hens närstående och vårdteamet. 

Detta styrks av Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) som betonar att vården 

ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet och tillgodose 

patientens behov av trygghet och kontinuitet. Vården ska också främja goda kontakter 

mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal.  

 

Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) ska patienten visas omtanke och respekt och 

vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.  

 

I föreliggande studie beskrev patienterna ett lidande när de upplevde sig osynliga, ej 

respekterade eller värda att ta hänsyn till. De upplevde ett lidande när vårdens inriktning 

inte kommunicerades tydligt, när deras kunskap om sig själva inte togs tillvara. De tolkade 

detta som att deras kunskap inte var värdefull eller att personalen inte hade kontroll. Detta 

stöds av Pringle et al. (2015) som menar att förlorad värdighet kan leda till förvärrade 

symtom, ökat psykiskt lidande, ökat vårdberoende och önskan om en för tidig död. 

Förlust av kontroll, förlust av roller och förlust av förmågor att sköta sig själv leder till ett 

ökat beroende. Den palliativa vårdens målsättning är att hjälpa den sjuke vara så oberoende 

som möjligt men när det inte längre är möjligt bör vårdpersonalens strävan vara att hjälpa 

den sjuke att stå ut med sitt beroende (Henoch, 2013).  
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En studie av Werkander et al. (2018) beskriver att värdigheten påverkas beroende på i 

vilken grad personen kan bevara sin självständighet. Författarnas reflektion är genom att 

aktivt lyssna in vad som är viktigt för personen och genom lyhörda, varsamma 

omvårdnadshandlingar kan personens värdighet bibehållas.  

 

I en artiklarna från Iran framkom att de iranska sjuksköterskorna var restriktiva till 

användning av opioider (Seyedfatemi et al., 2014). Deras uppfattning och kunskap om 

opioidernas verkan var negativa och tolkades som bristfälliga. De framhöll biverkningar 

och även risken för hospitalisering. De iranska sjuksköterskorna lyfter samtidigt betydelsen 

av att stanna kvar och inte överge patienten, att samtal och den personliga närvaron i sig 

kunde ge lindring och därmed trygghet. Författarna menar att studien belyser mod som en 

viktig egenskap hos sjuksköterskan vilket är betydelsefullt även i svenska förhållanden. I 

sjuksköterskekulturen generellt finns en stark vilja att lösa “alla problem”, men ibland är 

det bästa och det rätta för patienten att sjuksköterskan har modet att ingenting göra men att 

vara kvar vid patientens sida. Författarna menar att studien också belyser etiska dilemman i 

synen på opioidanvändning, förnekelse av döden och synen på familjens delaktighet. De 

etiska principerna att göra gott, inte skada och samtidigt ta hänsyn till patientens autonomi 

kolliderar (ICN, 2014; RCC, 2016). 

 

 

Författarna har erfarenhet av att möta människor från andra kulturer vars inställning mot 

opioider kan vara restriktiv och vill också i detta sammanhang belysa vikten av att 

sjuksköterskan behöver både ha pedagogisk och kulturell kunskap för att kunna möta 

patienten som person. Olika kulturer kan också ha olika trosuppfattningar och syn på livet, 

döden och familjens delaktighet. Tro och värderingar som personen haft i livet är förstås 

också betydelsefulla i livets slut. Med en personcentrerad kommunikation får 

sjuksköterskan vara både varsamt nyfiken och respektfull för att kunna få en helhetsbild av 

situationen för varje enskild patient. 

 

 

Metoddiskussion 

En litteraturöversikt valdes som mest lämplig metod för att fånga kunskapsläget inom valt 

område. Jämförelsevis med en intervjustudie fångar litteraturöversikten en större 

population, resultatet blir bredare och kunskapsläget fördjupas. Den sammanställda 

forskningen bidrar till utveckling och evidensbaserad vård (Forsberg & Wengström, 2016; 

Polit & Beck, 2017). En litteraturöversikt kan belysa ett internationellt perspektiv medan 

en intervjustudie endast kan belysa ett lokalt perspektiv.  

En intervjustudie hade endast belyst frågeställningen ur sjuksköterskans perspektiv då 

intervjuer med patienter i palliativ vårdkontext ej var genomförbart inom ramen för detta 

arbete. Inledningsvis hade författarna syftet att belysa berättelsens betydelse för patienten 

och för vårdteamet. Författarna var inledningsvis inspirerade av det narrativa perspektivet, 

dvs betydelsen av att få berätta, bli lyssnad till och sedd som en person. Fokus var mötet 

och interaktionen mellan patienten och professionen.  

Författarnas önskade också beskriva berättelsens betydelse i olika vårdsammanhang då 

patienter med palliativa behov finns i olika vårdkontext.    
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Författarna upplevde att det var en stor utmaning att identifiera sökord och sökvägar. 

Första sökningsprocessen ägde rum i januari 2019. Sökorden var då narratives, listening 

och storytelling ihop med palliative care i olika kombinationer vilka genererade en stor 

mängd artiklar. Flera artiklar berörde den narrativa medicinen och läkar-

patientperspektivet. Andra artiklar berörde sjuksköterske-patientperspektivet men vid 

närmare analys berörde de artiklarna patienters och närståendes berättelser och 

erfarenheter av att vara cancersjuk och närma sig livets slut. Patienter och närstående 

beskrev den palliativa vården och sjuksköterskors roll och arbetssätt.  

 

Mycket tid ägnades åt sökningar i olika databaser, med sökord i olika kombinationer men 

utan att finna tillräcklig mängd artiklar som svarade mot det ursprungliga syftet att 

beskriva berättelsens betydelse. Författarna tog också hjälp av bibliotekarie på respektive 

bostadsort men upplevde trots hjälp stora svårigheter att hitta artiklar som svarade mot det 

ursprungliga syftet. Efter mittbedömning, i mars 2019, valde författarna att ändra 

sökstrategi varför nya databassökningar gjordes. Författarna valde att lägga till sökordet 

personcentrerad med avsikt att fånga studier som belyste patienten som person. Författarna 

diskuterade i flera omgångar och kom gemensamt fram till att få berätta - och bli lyssnad 

till berörde själva mötet, samtalet mellan patient och sjuksköterska och valde därför att 

lägga till sökordet kommunikation samt sökord innehållande sjuksköterska-patient-relation.  

 

Syftet ändrades således till att beskriva betydelsen av personcentrerad kommunikationen i 

palliativ vård och perspektivet begränsades till att gälla patienter och sjuksköterskor.  

 

Sökprocesser i flera databaser genererar ett omfångsrikt material som ska granskas och 

sorteras. Ett vanligt förfarande vid litteraturstudier är att granska och gallra artiklar utifrån 

titel och rubrik (Forsberg & Wengström, 2016). De rubriker som inte omedelbart 

överensstämde med syftet gallrades bort i ett tidigt skede. Författarna reflekterade över att 

användbart material för studien felaktigt kunde gallrats bort. Rubriken är inte alltid talande 

för studiens innehåll och kan därför felaktigt exkluderas. I litteraturöversikter är det vanligt 

att söka forskningsartiklar 10 år tillbaka i tiden. Enligt Forsberg och Wengström (2016), 

Polit och Beck (2017) ska forskning vara aktuell. Tretton artiklar hittades via 

databassökningar i Academic Search Elite, Cinahl, Psykinfo, Pubmed. I Google Scholar 

hittades ytterligare tre artiklar som berörde mötet och kommunikationens betydelse. Dessa 

artiklar var äldre än 10 år men bedömdes ha hög kvalitet samt svarade mot syftet varför de 

inkluderades i studien. Flera artiklar berörde kommunikation även ur 

närståendeperspektivet, författarna valde att inte belysa detta specifikt då arbetet blivit för 

omfångsrikt och tiden inte hade räckt till.  

I de studier som berörde patientens perspektiv var det inte alltid tydligt om det var 

sjuksköterskornas kommunikation med patienten eller kommunikation mellan patienten 

och annan vårdprofession. Artiklarna var från olika håll i världen och vissa av de yrken 

som nämns är inte direkt överförbara till svenska yrkesdefinitioner. Healthcare Providers 

översätts till vårdgivare vilket i Sverige är ett brett begrepp. Social workers översätts till 

socialarbetare, rollen tolkas som kurator men skulle också kunna jämföras med den 

svenska sjukvårdens sjukvårdsbiträde eller undersköterska. Författarna valde att inkludera 

dessa studier då de beskrev kommunikationens betydelse utifrån patientens perspektiv.  
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De ingående artiklarna granskades utifrån Sophiahemmets granskningmall, artiklar med 

medelhög och hög kvalitet inkluderades. Under analysprocessen lästes och granskades 

samtliga artiklar av båda författarna viket enligt Polit och Beck (2017), Lundman, Hällgren 

Graneheim (2017) stärker studiens trovärdighet. En studies trovärdighet påvisas genom att 

val av teoretisk utgångspunkt och begrepp är relevanta för studiens syfte, att det finns en 

tydlig beskrivning hur studien har genomförts samt att syftet har besvarats och diskuterats 

(Polit & Beck, 2017) Författarna upplevde svårigheter att kategorisera text under passande 

underkategori då text passade in under flera underkategorier. Lundman & Hällgren 

Graneheim (2017) menar att det är en utmaning att kategorisera upplevelser då de kan 

tillhöra olika kategorier och även sammanflätas. Under hela analysprocessen diskuterade 

författarna med varandra och underkategorier ändrades flera gånger till att slutligen 

fastställas efter gemensam bedömning och samförstånd.  

 

Författarna är verksamma sjuksköterskor i olika kontext och har en förförståelse om 

kommunikationens betydelse i palliativ vård. Förförståelsen följde genom hela 

forskningsprocessen. Författarna har strävat efter att analysera resultatet så objektivt som 

möjligt utifrån kunskapen om att förförståelsen kan påverka analysen (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2017). Genom reflektioner och diskussioner mellan varandra fick 

författarna fördjupad förståelse och ökad kunskap om såväl den palliativa 

kommunikationens betydelse som dess hinder och förutsättningar.  

 

                                                                                                               

Slutsats 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva betydelsen av personcentrerad 

kommunikation i palliativ vård utifrån patientens och sjuksköterskans perspektiv.  

Resultatet visar att personcentrerad kommunikation ger en känsla av trygghet, respekt, 

delaktighet och symtomlindring för patienter med palliativa vårdbehov. För sjuksköterskan 

i palliativ vård ger personcentrerad kommunikation en ökad förståelse för patienten som 

person och en helhetsbild över patientens situation. Det genererar också ökad kunskap och 

professionell utveckling samt har betydelse för arbetsmiljön. Brist på kompetens och 

kunskap i personcentrerad kommunikation medför rädsla och osäkerhet. Brist på tid och 

lämpliga utrymmen begränsar möjligheten till samtal.     

Patient och sjuksköterska möts som människor, men i olika roller och under olika villkor. 

Genom att vara aktivt närvarande i mötet och lyssna till patientens berättelse bekräftas 

patienten som person och värdigheten bibehålls. I mötet skapas en ömsesidig förståelse för 

varandras kunskaper, förväntningar och förutsättningar. Patienten görs delaktig och får ett 

större ansvar och inflytande över sin egen vård. 

Slutsatsen är att personcentrerad kommunikation i den palliativa vården är en viktig grund 

för upplevelse av värdighet, trygghet, meningsfullhet och personlig utveckling för såväl 

patienten som sjuksköterskan och en förutsättning för att vården ska bli personcentrerad. 
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Klinisk tillämpbarhet 

Resultatet från litteraturstudien kan tillämpas i alla verksamheter där patienter med 

palliativa vårdbehov förekommer. Ökad kunskap om betydelsen av personcentrerad 

kommunikation i palliativ vård är angelägen för att vården ska bli personcentrerad, för att 

patienten ska bli sedd och respekterad som person och göras delaktig i sin egen vård. 

Resultatet är också betydelsefullt i syfte att medvetandegöra de brister som studien visar.  

Det är vårdorganisationens ansvar att skapa förutsättningar för att personcentrerad 

kommunikation ska kunna äga rum och för att personalen får ändamålsenlig utbildning. 

Studiens resultat kan därför med fördel spridas och tillämpas i slutenvård, öppenvård, 

hospice och kommunal hemsjukvård. 

 

Fortsatt forskning  

Författarna anser att det skulle vara intressant att studera på viket sätt personcentrerad 

kommunikation i palliativ vård kan påverka beslut om målet med vården. Det skulle också 

vara intressant att studera likheter och skillnader på personcentrerad kommunikation 

mellan olika vårdformer. Och på vilket sätt kan personcentrerad kommunikation ha 

hälsofrämjande effekter på vårdpersonal i palliativ kontext ? Sist men inte minst finns en 

nyfikenhet om personcentrerad kommunikation kan ha en hälso- och sjukvårdsekonomisk 

betydelse i ett större perspektiv? 
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         BILAGA A 

 

LITTERATURSTUDIE BEDÖMNINGSUNDERLAG 

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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         BILAGA B 

ARTIKELMATRIS                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare (bortfall) Resultat Kvalitet/ 

Typ 

Black,A., 

McGlinchey,T.,Gambles, 

M.,Ellershaw,J. & 

Mayland,C.R. 

(2018) 

UK 

 

 

The “lived 

experience” of 

palliative care 

patients in one acute 

hospital setting-a 

qualitative study 

Syftet var att 

undersöka  

erfarenheter och 

upplevelser för 

patienter med 

palliativa behov i sen 

palliativ fas och 

anslutna till avancerad 

palliativ hemsjukvård 

(AHSPCT). Hur de 

upplevde att vårdas på 

en akutvårdsavdelning 

i Nordvästra England.  

 

Forskarna önskade få 

svar på vad patienterna 

själv upplevde som de 

viktigaste frågorna, 

vad de själva lyfte som 

särskilda problem 

under sin 

sjukhusvistelse. 

I studien ingick 20 pat; 11 män, 9 

kvinnor Ålder:43-87 år. Patienterna 

valdes ut i en  multidisciplinär rond 

av en forskningssjuksköterska  

verksam i ett AHSPCT team. 

Narrativa djupintervjuer som varade 

mellan 15-90 min (median 41 min). 

Varje intervju transkriberades 

verbatimt,  analyserades med 

tematisk analys för att underlätta 

förklaringen av patienternas 

erfarenheter i sjukhusmiljön. 

Analysen startade under intervjun då 

noteringar, tankar, känslor och 

känsloyttringar nedtecknades. 

Efter transkription och kodning 

kunde teman utläsas som efter 

granskning av forskarna enskilt, 

därefter diskuterades med varandra. 

 20 patienter 

 

 

 

 

Patienternas  berättelser illustrerade 

oftast överlag omtänksam och 

ansvarsfull vård. Making time - 

Taking time ; att personalen tog sig 

tid för samtal, tid för vård, mänsklig 

och komfortabla åtgärder. 

När personalen var stressad och 

patienterna fick vänta länge på 

symtomlindring, inte fick tillräcklig 

lindring, inte blev lyssnade till, fick 

knapphändig information orsakade 

det ovisshet och oro. 

 Experiencing and relieving pain. 

 Loss of control and loss of self 

Burden versus benefit of treatment 

interventions 

Att vara ansluten till AHSPCT ledde 

till upplevd ökad smärtkontroll och 

helhetsvård. 

Kvalitativ 

Hög 



                       

III 
  

 

Chapple, A., Ziebland, S., 

McPherson, A 

(2005) 

England 

 

 

 

The specialist 

palliative care nurse: 

A qualitative study 

of the patients´ 

perspectives 

Syftet var att beskriva 

patienters erfarenheter 

av att möta en 

specialist- 

sjuksköterska i 

palliativ vård och hur 

de upplevde spec.ssk 

roll  och insatser 

utifrån sin patient-  

situation.  

41 patienter inskrivna på hospice, 

kommunal sjukvård, dagsjukvård, 

eller som var med i olika stödgrupper 

ingick i studien. Deltagarna valdes ut 

via olika personalgrupper från olika 

vårdkontext ,  samt via annonsering i 

en nationell dagstidning. Deltagarna i 

studien var i olika åldrar både yngre 

och äldre och bodde i olika 

geografiska områden och med olika 

social bakgrund.  

Narrativa intervjuer.genomfördes. 

Intervjuerna transkriberades, och 

analyserades tematiskt under ständig 

jämförelse mellan forskarna. 

41 patienter Patienterna upplevde framför allt 

positiva erfarenheter av att få 

kontakt med palliativ vård  spec.ssk. 

subteman som kom fram var: 

Praktiskt hjälp 

Samtala och lyssna till människors 

känslor  Patienterna beskrev att de 

kunde samtala med dem om allting 

och vilken tid som helst. 

Genom sjuksköterskorna fick de 

möjlighet att samtala om sådant de 

inte kunde samtala om med sina 

anhöriga.  

Information och råd 

Kommunikation 

Patienterna uttryckte att det var lätt 

att samtala med spec ssk. 

De uttryckte även att spec ssk 

underlättade  deras kommunikation 

mellan dem och deras närstående. 

Nåbarhet och flexibilitet 

Patienter beskrev att spec ssk hade 

förmåga att lyssna och replikera på 

deras “eget språk” 

Kvalitativ 

Medel  



                       

IV 
  

 

Clarke A, Ross H  

(2005) 

UK 

Influences on 

nurses´communicati

on with older people 

at the end of life : 

perceptions and 

experiences of 

nurses working in 

palliative care and 

general medicine 

Undersöka 

sjuksköterskors 

perceptions och 

erfarenheter gällande 

att lyssna och samtala 

om frågor relaterade 

till slutet av livet för 

personer som vårdades 

i livets slutskede  

Fokusgrupper med sjuksköterskor, 

inklusive sjuksköterskestudenter och 

social workers ( vårdare/ usk.) från 

två 

allmänna medicinavdelningar  och en 

palliativ enhet 

Varje fokusgrupp hade 4-8 deltagare 

och studien gjordes av två forskare 

varav den ena  ställde frågor utifrån 

en frågeguide  och en forskare gjorde 

observationer. 

Fokus gruppernas diskussioner 

spelades in och transkriberades. 

Likheter och skillnader jämfördes, 

diskuterades med fokusgrupperna i 

träff nr 2 de teman som framkom i 

diskussionerna redovisas i resultatet. 

24 sjuksköterskor Sjuksköterskorna  var medvetna om 

att det var viktigt att lyssna och 

samtala med patienterna om livets 

slut men det var olika meningar om 

hur långt man kunde göra detta i 

praktiken. 

Egen erfarenhet och kunna ta del av 

andras erfarenhet bidrog till 

sjuksköterskornas utveckling. 

Ha tid eller Brist på tid och en 

vårdmiljö där det var svårt att vara 

privat var ett hinder för samtal. 

Främjande eller hindrande kultur för 

samtal 

Kvalitativ 

Hög 

Ghaljeh, M., Iranmanech, 

S., Nayeri, N.D., 

Tirgari,B. &Kalatarri,B. 

(2016) 

Iran 

 

 

Compassion and 

care at the end of 

life: oncology 

nurses’ experiences 

in South-East Iran 

Syftet var att beskriva 

sjuksköterskors 

erfarenheter av vården 

av döende patienter i 

Iran  

10 onkologi ssk. som arbetade på 

onkologiska avdelningar i sydöstra 

Iran 

Sjuksköterskorna hade arbetat minst 

5 år på onkologisk avdelning. och 

hade erfarenhet av vårda döende ( 

palliativ) patienter. 

Deltagarna till studien valdes ut via 

“kedjeurval” . En informant 

rekommenderade en annan  osv.. 

Medelålder av de deltagarna var 30 

år. 

10 sjuksköterskor Tre teman framkom i analysen av 

studien: 

1, Att se patienten som en unik 

person. 

Med att vara unik menade ssk. att 

patienternas tro, tankar och kultur 

påverkade patientens tankar om 

döden. 

Sjuksköterskorna önskade att lyssna 

in hur patienten ville ha det i slutet 

av sitt liv men upplevde det svårt när 

döden förnekades av både 

organisationen de arbetade i och/ 

eller av patienterna själva. 

Kvalitatativ 

Hög 



                       

V 
  

 

Semistrukturerade  individuella 

djupintervjuer. 

 

Intervjuerna spelades in, 

transkriberades verbatimt och 

analyserades av forskarna. 

2, Att vara närvarande och öppen 

mot patienten som en unik individ  

3, Personlig och professionell 

utveckling som ett resultat av närhet 

Hilding, U., Allvin, R., & 

Blomberg, K. 

(2018) 

Sverige 

 

 

 

Striving for a 

balance between 

leading and 

following the patient 

and family-nurses’ 

strategies to 

facilitate the 

transition from life 

prolonging care to 

palliative care: an 

interview study 

Syftet var beskriva hur 

sjuksköterskorna 

underlättade för patient 

och anhöriga i 

övergångsfasen mellan  

livsförlängande till 

palliativ vård. 

14 sjuksköterskor på en palliativ 

enhet intervjuades.  

Sjuksköterskorna var i åldrarna 

mellan 27-64 år och hade mellan 2 år 

-32 års erfarenhet att arbeta med 

palliativ vård. 

Deskriptiv design. 

Datan analyserades genom 

innehållsanalys. 

14 sjuksköterskor Sjuksköterskans strategier kan 

beskrivas med dessa kategorier: 

Lära känna patienten och skapa en 

relation 

Sträva efter att vara lyhörd för att 

kunna fånga var patienten visste och 

tänkte om sin situation.  

Bygga upp ett förtroende  

Underlätta för en dialog 

Erbjuda stöd 

Anpassa sig till individuella behov 

Visa respekt för den enskilda 

personen och familjen. 

Se dem som individer  

Skapa förutsättningar till samtal och 

kommunikation 

Öppna frågor och var 

uppmärksamma på att “fånga rätt 

ögonblick” för samtal.  

Kvalitati 

Hög 



                       

VI 
  

 

Jack ,B.A., Mitchell,T., 

K.,Cope, L.,C. & OBrien 

(2016) 

UK 

 

 

 

Supporting older 

people with cancer 

and life-limiting 

conditions dying at 

home: a qualitative 

study of patient and 

family caregiver 

experiences of 

Hospice at Homes 

care 

Syftet med studien var 

att undersöka 

patienters och 

närståendevårdares 

erfarenheter och 

uppfattning om 

Hospice hemsjukvård. 

 

16 patienter och 25 anhörigvårdare 

Patienterna valdes ut via “Hospice 

and Home service”. Patienterna hade 

en förväntad överlevnad på några 

veckor.  

 

Semistrukturerade intervjuer 

Insamlad data analyserades tematiskt.  

 

 

41deltagare , varav 16 

patienter 

 

Patienterna  uttryckte att 

kommunikationen anpassades efter 

deras egen person.  

Sjuksköterskorna uttryckte en  

helhetssyn på patienternas  

individuella  situation, vilket ledde 

till att patienternas önskningar och 

behov blev centrala.   

Kvalitativ 

Hög 

Johnston,B., Smith, L N  

(2005) 

England 

 

Nurses´and 

patients´perceptions 

of expert palliative 

nursing care 

Syftet var att utforska 

vad som definierar  

specialistsjuksköterska

ns omvårdnad i 

palliativ vård. Både ur 

patientperspektiv och 

sjuksköterskeperspekti

v 

22 specialistsjuksköterskor och 22 

patienter intervjuades. 

 

Deltagarna var representerade  från 

två hospice och två sjukhus. 

Sjuksköterskorna skulle ha två års 

erfarenhet som specialister, 

patienterna skulle ha en livshotande 

sjukdom med en förväntad 

överlevnad på 2 år men inte kortare 

än 2 veckor.  

En fenomenologisk studie med 

djupintervjuer.  

Datamaterialet analyserades genom 

Innehållsanalys. 

44 deltagare , varav 22 

sjuksköterskor och 22 

patienter 

 

Omvårdnaden  av 

specialistsjuksköterskor i palliativ 

vård utmärktes av effektiva 

kommunikativa förmågor;  en nära 

vårdrelation till patienterna och 

helhetstänk där psykologiska 

aspekterna gavs större utrymme än 

den fysiska omvårdnaden.  

Spec ssk hade både vilja och 

förmåga att lyssna och kommunicera 

, såväl med patienter som 

interprofessionellt. Spec ssk var 

intresserad att veta vem personen 

var. 

Kvalitativ  

Hög 



                       

VII 
  

 

Keall,R.,Clayton, J.M. & 

Butow,P. 

 (2014) 

Australien 

 

 

How do Australien 

palliative care 

nurses address 

existential and 

spiritual concerns? 

Fascilitators, 

barriers and 

strategies 

syfte var att undersöka 

vilka faktorer 

sjuksköterskor 

anställda i palliativ 

vård identifierade som 

underlättande eller 

hindrande faktorer för 

att kunna erbjuda 

existentiell och andlig 

vård, samt vilka 

strategier de använde 

sig av vid existentiella 

samtal  

20 sjuksköterskor med olika lång 

erfarenhet av palliativ vård, olika 

trosuppfattningar, olika syn på vilken 

roll deras tro hade i deras liv 

Semistrukturerade  intervjuer. 

Fokus i intervjuerna var deras 

erfarenheter av existentiell och andlig 

vård vad som underlättande 

respektive hindrade dem att ge denna 

vården. 

Ett induktivt tillvägagångssätt 

användes i analysen av 

datamaterialet. 

 

 

20 sjuksköterskor Sjuksköterskorna identifierade flera 

olika områden som underlättade till 

samtal med patienterna om andliga 

och existentiella frågor och de 

identifierade även faktorer som 

hindrade dessa samtal. 

 

 

Kvalitativ 

Hög 

Kennett, C., & Payne, M. 

(2009) 

England 

 

 

 

Palliative care 

patients´  

experiences of 

healthcare treatment 

Syftet med studien var 

att patienter med stor 

erfarenhet av sjukdom 

och vård skulle 

beskriva sina 

upplevelser i 

undervisande syfte för 

medicine studerande. 

34 patienter anslutna till ett palliativt 

dagvård center vård, fick beskriva 

övergripande hur sjukdomen 

påverkade deras liv, och hur de 

reflekterade på att vården nu var 

inriktad på palliation. 

Berättelserna från patienterna 

användes initialt i undervisningssyfte 

för medicine studerande. 

De inspelade patient berättelserna   

 analyserades tematiskt  

34 patienter Patienterna balanserade sina 

negativa och positiva upplevelser. 

Patienterna uppskattade 

ansvarstagande, lyssnande, 

patientfokuserad personal, där de 

erhöll jämbördig, vänlig relation, 

som ledde till varsam förklaring om 

behandlingar. Delaktighet i vårdens 

beslut var betydelsefullt för 

patienterna.  

Kvalitativ 

Hög 



                       

VIII 
  

 

Klarare,A.,Rasmussen,B 

H., Fossum,B., Furst,C J., 

Hansson,J., Lund 

Hagelin,C 

(2016)  

Sverige 

 

 

 

Experiences of 

security and 

continuity of 

care:Patient´s and 

families´narratives 

about the work of 

specialized 

palliative home care 

teams 

Syftet var att 

undersöka vad som” 

utmärker” vården i 

specialiserade 

palliativa 

hemsjukvårdsteam 

(SPHC) , beskrivet av 

berättelser från 

patienter och familjer 

anslutna i spec 

teamverksamhet.  

6 st patienter intervjuades och 7 

familjer. 

 

13 intervjuer med patienter och 

familjer som erhöll specialiserad 

palliativ hemsjukvård.  

 

Intervjuerna transkriberades 

verbatimt och därefter gjordes en 

tematisk analys 

 

13 familjer, 

  6 patienter 

Resultatet visar två teman; 

Trygghet- de var tillgängliga 24/7., 

man fick hjälp fort. 

Kontinuitet - De kände till hela 

situationen och kände familjen, de 

brydde sig om helheten, såväl små 

saker som stora.  

Kommunikationen både inom 

teamet och mellan team / patient och 

familj upplevdes välfungerande 

Patienterna upplevde att de blev 

lyssnade på och att information i 

flera led fungerade. De upplevde sig 

delaktiga och inkluderade i sin vård. 

Kvalitativ 

Hög 

       

Minton, M. E., Isaacsson, 

M.J., Varilek,B.M., 

Stadick,J.L. & O’ Conell-

Persaud, S. 

(2017) 

USA 

 

 

 

 

A willingness to go 

there: Nurses and 

spiritual care 

Syftet med studien var: 

Att beskriva palliativ 

/hospice 

sjuksköterskor i 

landsbygd och  i stad, 

vilka strategier de hade 

för att kunna ge 

patienter och familjer 

andlig vård i slutet av 

livet 

Handlar om strategier 

Metod: 10 erfarna sjuksköterskor 

från palliativ/ hospice vård. 

face-to-face intervjuer om ca 40-60 

min. 

Alla intervjuer startade med samma 

inledande fråga: 

intervjuerna spelades in och 

transkriberades verbatimt 

en induktiv analytisk ansats 

användes. 

10 sjuksköterskor Huvudtemat var: En känslighet som 

innebar kapacitet att agera, en vilja 

att gå in i det okända och en 

förmåga att ha djupa meningsfulla 

samtal med patienten utan ta hänsyn 

till vilket håll det kunde leda. 

Underteman var:  

vilja att “gå in” 

Att vara i nuet 

Sagacious insight = Skarpsinnig 

insikt?? 

Kvalitativ  

Hög 



                       

IX 
  

 

Seyedfatemi, N., 

Borimnejad, 

L.,Hamooleh, M.M. & 

Tahmasebi,M. 

(2014) 

Iran 

 

Iranian nurses’ 

perceptions  of 

palliative care for 

patients  with cancer 

pain 

 

Syftet med studien var:  

Att identifiera iranska 

sjuksköterskors 

uppfattning om 

palliativ vård gällande 

patienter med 

cancersmärta 

Metod:semistrukturerade intervjuer 

med 15 grundutbildade 

sjuksköterskor anställda på olika 

avdelningar som vårdade cancersjuka 

patienter i palliativ fas på 3 sjukhus i 

Iran. 

Intervjuerna transkriberdaes 

verbatimt och innehållet analyserades 

med kvalitativ innehållsanalys 

15 sjuksköterskor Studien gav två huvudkategorier: 

Hantera fysisk smärta 

underkategorier : 

1.vikten av kommunikation och 

2.smärtlindring med läkemedel 

psykologisk empowerment 

1.stödjande beteende 

2.ångestlindring 

De iranska sjuksköterskorna var 

tydliga med att vara närvarande hos 

patienterna och inte överge dem och 

hade uppfattningen att det var större 

betydelse än att använda sig av 

läkemedel. 

Kvalitativ  

Hög 

Seccaratia,D.,Wentland, 

K.,Kevork,N.,Worketin,K.

,Blacker,S., Gagliese, L., 

Grossman,D.,& 

Zimmerman, C 

Canada 

(2014). 

 

 

Communication and 

Quality of Care on 

Palliative Care 

Units: A Qualitative 

Study 

Syftet var att 

identifiera de element  

av kommunikationen 

som har central 

betydelse för vårdens 

kvalitet och patientens 

nöjdhet av vården  som 

den beskrivs av 

inneliggande patienter, 

närstående vårdare och 

vårdgivare. 

23 patienter samt 

23 anhörigvårdare  

39 fokusgrupper med vårdpersonal 

från fyra olika palliativa enheter. 

med i medeltal fem deltagare i varje 

grupp.  

Semistrukturerade intervjuer med 

frågeställningar mot att belysa vad 

som  utmärker och leder till 

tillfredsställelse  med palliativ vård 

och vårdkvalitet. 

85 deltagare, varav  

23 patienter  

39 fokusgrupper med 

personal 

Kommunikation var det vanligaste 

temat på vad som var betydelsefullt 

gällande vårdens kvalitet och 

nöjdhet med vården. 

Fem  underliggande teman beskrivs  

1.Skapa relation för att bygga upp 

förtroende och vänskap 

2.adressera förväntningar och 

förklara vårdens mål 

3.hålla patient och familj 

informerade om hälsotillståndet 

4.aktivt lyssnande för att fånga vad 

som för patienten var viktigt och 

hens individuella behov. 

5. erbjuda ett tryggt utrymme för 

samtal om död och döende 

Kvalitativ 

Hög 



                       

X 
  

 

Spichiger, E. 

Schweitz  

(2010) 

 

Patients’ and 

families’ experience 

of their Relationship 

With professional 

Healthcare 

Providers in 

Hospital End Of 

Life Care  

 

Syftet var att beskriva 

patienter som vårdades 

i slutet av sitt liv på 

sjukhuset och deras 

och anhörigas 

erfarenheter av 

relationerna  med 

vårdpersonalen  

10 patienter med en icke botbar 

sjukdom och en beräknad överlevnad 

på några få månader och 10 av deras 

nära familjemedlemmar  

patienterna var 3 kvinnor och 7 män 

mellan 38-85 år gamla 

Kombinerad observationsstudie och 

intervjustudie med öppna frågor för 

att fånga deltagarnas berättelser om 

erfarenheten av sjukhusvistelsen. 

Patienterna observerades ca 1-2 tim 

1-8 gr och varje patient intervjuades 

1-3 gång 10-60 min, beroende på 

patientens hälsotillstånd 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades  

 

tematisk analys 

10 patienter 

 

Patienters och familjemedlemmars 

beskrivning av relationen mellan 

dem och vårdgivarna på sjukhuset 

mynnade ut i tre teman: 

Vänlighet  eller ovänlighet 

När vårdarna var artiga, mötte 

patienten med ett leende 

presenterade sig hälsade när de kom 

och sa hejdå när de gick var det 

uppskattat 

Patienterna var oftast mycket nöjda 

och tacksamma över att vårdarna 

visade vänlighet och omtanke men 

när motsatsen skedde var 

besvikelsen stor.  

Empati, Hänsyn och Respekt 

När vårdarna kunde  uttrycka empati 

och förståelse, visade att de ville 

sätta sig in i patientens situation var 

det högt värderat  

Ömsesidig interaktion 

patienterna ville medverka till att 

relationen mellan dem och 

vårdgivarna var god. 

Detta beskrevs som att ta initiativ till 

samtal och att de ville lära känna 

personen bakom vårdarrollen. 

 Då interaktionen inte var bra 

försökte patienterna hålla god min 

för att situationen inte skulle bli än 

värre. 

Kvalitativ  

Hög 



                       

XI 
  

 

Stajduhar, K I., Thorne, S 

E., Mc Guinness, L., Kim-

Song, C 

(2009) 

Canada 

 

 

Patient perceptions 

of helpful 

communication in 

the context of 

advanced cancer 

Syftet vara att  

identifiera vad  

patienter med svår 

cancersjukdom   

uppfattade som 

underlättande i deras 

kommunikation med 

vårdgivare. 

18 patienter intervjuades individuellt 

samt 16 fokusgrupp intervjuer 

gjordes. 

 

Intervjuerna var inspelade och 

transkriberade verbatimt 

 

34  patienter Fyra nyckelfaktorer att ta hänsyn till 

vid kommunikationen  mellan 

patient och vårdgivare var: 

Tiden har betydelse 

Bevis på omvårdnad 

Erkänna rädsla  

Balansera hopp och ärlighet vid 

överlämnande  av information 

 

Kvalitativ 

Hög 

Strang,S.,Henoch,I.,Danie

lsson, E., Browall, M. & 

Melin-Johansson, C. 

(2013) 

Sweden 

 

 

 

Communication 

about existentiell 

issues with patients 

close to death-

nurses’ reflections 

on content, process 

and meaning 

Syftet med studien var 

att beskriva 

sjuksköterskors 

reflektioner av samtal 

innehållande 

existentiella frågor 

med patienter nära 

döden.  

  

98  sjuksköterskor och 

undersköterskor anställda på tre 

hospice, två palliativt 

hemsjukvårdsteam  och sex onkologi 

avdelningar inbjöds till studien/ 

interventionen. 

Grupper med fyra-åtta personer 

träffades fem gånger under en 8-

veckors period. Varje gruppmöte 

hade reflekterade över olika  

existentiella teman såsom , död, 

frihet, ensamhet, mening och 

sjuksköterskorna reflekterade 

spontant över hur man kan samtala 

om existentiella frågor. Samtalen 

spelades in, transkriberades och 

analyserades. 

98 sjuksköterskor Alla sjuksköterskor såg existentiella 

samtal som en viktig del av deras 

arbete. 

Sjuksköterskorna tog ansvar för att 

öppna upp till samtal både med 

patienter och närstående. 

 

Vara lyhörd och bekräfta känslor. 

Balansera mellan  ord och tystnad 

 

 

Kvalitativ  

Hög 

                  Källa. Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006, sid 84). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur. 

 

 



                       

XII 
  

 

         BILAGA C 

FÖRKASTADE ARTIKLAR 

Alharbi,T.S.,Carlström. 

E.,Ekman, I.,Jarneborn. 

A.,& Olsson,E. 

(2014) 

Sweden 

 

 

Experiences of 

personcentered 

care-patients 

perceptions: 

Qualitative study 

Att utvärdera om 

patienterna upplevde att 

vården blivit  

personcentrerad efter att 

vårdmodellen 

“Personcentrerad vård” 

implementerats ett år 

tidigare.  

 

 

16 patienter från två 

medicinavdelningar rekryterades via 

någon av avdelningens ssk. 

Ålder på deltagarna var 22-91, och 

hade ett brett spektrum av flera 

internmedicinska diagnoser. 

Patienterna hade vårdats på 

avdelningarna minst 2 dagar.  

Semistrukturerade intervjuer utifrån 

en intervjuguide med frågor som 

handlade om patienters erfarenheter 

om sin roll i vården. Deras relation till 

personalen. Om de såg sig själva som 

passiva eller aktiva i vårdprocessen.  

Intervjuerna transkriberades och 

kodades elektroniskt.  

16 patienter 

 

Tre nyckelfunktioner framkom i 

resultatet ; initiera partnerskapet 

som främst fokuserade på att lyssna 

på patientens berättelse och se 

personen bakom patienten. 

 

Att arbeta partnerskapsfokuserat 

genom att uppmuntra till delaktighet 

och medbestämmande 

Att trygga partnerskaps-relationen 

och skapa förutsättningar att ställa 

frågor och reflektera över sin 

vårdplan och ge uttryck för sina 

önskningar och behov. Att få insyn i 

dokumentation..  

Kvalitativ  

Hög 

ej palliativ 

vård  

Ciemins,E.L., Brant,J., 

Kersten,D., Mullette, E 

& Dickerson,D 

 (2014) 

 

 

 

A Qualitative 

Analysis of 

Patient and 

Family 

Perspectives of 

Palliative Care 

 

 

Syftet var att utforska 

patientens perspektiv 

och familjens perspektiv 

av palliativ vård i livets 

slut eller under allvarlig 

sjukdom. Att identifiera 

vad som underlättar och 

hindrar mottagandet av 

palliativa vård 

 

3 patienter och 11 familjemedlemmar 

intervjuades själva eller tillsammans 

med sin familj. 

12 st Semi-strukturerade 

djupintervjuer. 

Metoden som användes var Grounded 

Theory. En kombination av induktiv 

och deduktiv ansats användes för att 

identifiera återkommande teman.  

 14 patienter och 

familjemedlemmar 

Tre teman identifierades som 

viktiga för “nöjdhet” med palliativ 

vård;  Närvaro, Uppriktighet samt 

möjlighet till Medvetna val 

.Egenskaper hos personalen som var 

betydelsefulla var: respekt, 

tillgänglighet, äkthet, empati, 

medkänsla, känslighet, förmåga att 

lyssna, god kommunikation, 

tillhandahålla  information. vara 

medkännande och empatiska och ha 

färdigheter att lyssna och interagera 

med patient och famil 

Kvalitativ 

Medel 

Endast 3 sidor, 

kort 

resultatdel 



                       

XIII 
  

 

Clayton, M.F., Reblin, 

M., Mckenzie, C. 

&Ellington, L. 

(2014) 

 

Communication 

Behaviors and 

Patient and 

Caregivers 

emotional 

concerns: A 

description of 

Home Hospice 

Communication 

Syftet var att identifiera 

sjuksköterskors samtals 

beteende och hur oro 

uppmärksammades 

hanterades i mötet med 

cancersjuka patienter 

och deras 

anhörigvårdare 

I studien ingick 5 ssk som gjorde 31 

hem-hospice  besök. Varje hembesök 

tog i medeltal 55 min. 

( SD=22.92) och det fångades 180 

“samtals vändningar” 

Samtalen mellan sjuksköterska-

patient och anhöriga spelades in 

genom att sjuksköterskans talade in id 

och data inledningsvis. Efter besöket 

överfördes inspelningen till särskild 

laptop och den inspelade datan från 

ssk raderades därmed på hen egen 

bandspelare. 

 

5 sjuksköterskor  

(31 hembesök) 

“Roter Interaction Analysis System” 

(RIAS) användes för att analysera 

samtalen. 

RIAS fångar 

kommunikationsprocessen mellan 

ssk -patient och anhöriga ex. tonen i 

samtalet, inom vilka områden 

samtalet kretsar, vilka frågor som 

ställs och inom vilka områden etc. 

 

Kvantitativ 

Hög 

 

 

Kozlovska, L., & 

Doboszynska 

 

(2012) 

Polen 

 

 

 

Nurses’ nonverbal 

communicating 

with patients in 

the terminal phase    

Syftet med studien var 

att se på vilka 

kommunikations 

metoder 

sjuksköterskorna 

använde när de 

kommunicerade med 

patienter i slutet av 

deras liv med fokus 

framför allt på icke 

verbal kommunikation 

96 sjuksköterskor som arbetade på 

olika hospice i Polen. 

 

Frågeformulär med 24 frågor 

skickade med post till 5 hospice, en 

person på varje hospice tog ansvar för 

studien på sitt hospice och sände 

tillbaka formulären per post. 

 

Statistisk software( version 9) 

användes för dataanalysen av 

frågeformuläret 

95 sjuksköterskor Resultatet visade att majoriteten 

rapporterade att de inte hade några 

svårigheter gällande att 

kommunicera med sina patienter. 

Vid icke-verbal kommunikation  

valde de olika sätt att visa 

medkänsla. Vanligast var att 

Ex hålla patientens hand, visa med 

ansiktsuttryck, leende, sitta nära 

patienten i tystnad. 

67% av sjuksköterskorna hade gått 

utbildning i samtalsmetodik med 

inriktning specifikt på palliativ vård. 

Sjuksköterskorna beskrev att det var 

nödvändigt för dem att utveckla sin 

kommunikativa kunskap och att 

denna kunskap och kompetens gav 

dem tillfredsställelse i arbetet. 

Kvantitativ 

Medel 



                       

XIV 
  

 

Greenfield,G.,Ignatowit

cz, A.M., Belsi, A., 

Pappas,Y., Car,J., 

Majeed, A., & Harris, 

M. 

(2014) 

England 

 

 

 

 

 

Wake up,Wake up! 

It’s me! It’s my 

life! patient 

narratives on 

person- 

centeredness in 

the integrated care 

context: a 

qualitative study 

 

Syftet var att beskriva 

patienten berättelser om 

personcentrerad vård i 

olika vårdkontext. 

 

22 patienter. 

Semistrukturerade intervjuer 

Intervjuerna spelades in, 

transkriberades verbatimt. 

Öppen och selektiv kodning, 

utforskande av begrepp och 

kategorier. 

22 patienter Sex olika teman identifierades som 

utmärkte personcentrerad vård 

utifrån patienternas  perspektiv: 

Holism (Helhet) 

Att bli bemött som en hel person. 

Naming (tilltalas med sitt namn) 

Vara bemött av sina vårdare som en 

jämlik, unik , namngiven person. 

Vara bemött med respekt och 

värdighet. 

Hänsyn 

Medkänsla  

Kontinuitet av vården 

Delaktighet (Agency and 

Empowerment) 

Att vara delaktig i sin egen vård, 

informerad och ha kontroll och ha 

förmåga att fatta beslut 

Kvalitativ  

Hög 

 

ej uttalad 

palliativ vård, 

läkar-

patientperspek

tiv 

McCabe, C., 

(2004) 

Irland 

 

Nurse-patient 

communication:an 

exploration of 

patients’ 

experiences 

Syftet med studien var 

att  beskriva patienters 

upplevelser hur 

sjuksköterskor  

kommunicerar 

 

8 patienter från ett universitetssjukhus 

i Irland. 

Patienterna hade vårdats inneliggande 

på sjukhuset minst fyra dagar. 

Kvalitativ hermeneutisk 

phenomenological ansats. 

ostrukturerad intervjuteknik användes. 

dataanalysen var en reflekterande 

process och resultaten analyserades 

med hjälp av teman och underteman 

8 patienter Sjuksköterskans kommunikation 

framstår som god när ett 

personcentrerat förhållningssätt 

används. 

Fyra huvudteman framkom i 

studien: 

Brist på kommunikation 

Uppmärksamhet/ Närvaro 

Empati 

Vänliga sjuksköterskor 

Kvalitativ  

Hög 

 ej palliativ 

vård 



                       

XV 
  

 

Tay, L H., Ang, E., 

Hegney, D 

(2011) 

 

 

Nurses´ 

perceptions of 

barriers in 

effective 

communication 

with inpatient 

cancer adults in 

Singapore 

handlar om 

språkskillnader… 

ssk låg rang... 

    

Thomas, C, Reeve, J., 

Bingley A., Brown., J. 

Payne, S.& Lynch,T. 

(2009) 

Storbritannien 

 

 

 

 

 

Narrative 

Research Methods 

in Palliative Care 

Contexts: Two 

Case Studies. 

 

 

Forskarnas mål med 

studien var att belysa 

hur den “naturliga 

berättelsen” kan ge ny 

insikt till vårdarna hur 

patienten själv beskrev 

sin självbild, uppfattade 

sjukdomens läge, 

symtomen, vilka 

vårdrelaterade behov de 

upplevde behöva och 

önskade hjälp med 

 

Från denna studie som undersökte 

önskan om val av dödsplats för 

patienter i nordvästra England.  

Valdes ut två personer som till det 

yttre var lika i situation(samma 

cancerdiagnos), levde under liknande 

sociala omständigheter. 

Semistrukturerad intervju 

Narrativ analys. 

 

 

2 patienter Personernas egna berättelser visar 

på både likheter och skillnader. 

Forskarnas slutsast blev att 

patienterna och deras närstående 

berättelser gav en djupare förståelse 

för inställningar, val och hur de 

förhöll sig till sig själva och sin 

omgivning under de sista veckor av 

livet. 

 

 

 

Kvalitativ  

Medel 

(beskriver 

olika syn på 

och 

upplevelsen av 

sjukdom) 

Uitterhoeve, R., 

Bensing, J.,Dilven, E., 

Donders, R., de 

Munder, P., & van 

Achterberg, T. 

(2009) 

 

Nederländerna 

Nurse-patient 

communication in 

cancer care: does 

responding to 

patient’s cue 

predict patient 

satisfaction with 

communication 

Syftet var att studera 

sambandet mellan 

sjuksköterskors 

beteende att svara på 

patientens signaler och 

om det gav mer 

patientnöjdhet 

100 patient-sjuksköterska  samtal 

video-filmades och patienternas 

förklaring av känslomässiga signaler 

och sjuksköterskornas respons 

kodades med en skala: Medical 

Interview Aural Rating Scale. 

Respondenterna rekryterades från sju 

onkolog-enheter. 

N= 34 

N= 100 

 (beskriver 

sjuksköterskor

nas lyssnande 

och 

kommunikativ

förmåga att 

fånga alt. och 

”vända” 

patienternas 

oror/ångest) 

 


