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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Sjuksköterskan har till uppgift och ansvar att ta hand om hela familjen när en 

familjemedlem blir sjuk. Viktiga delar i den palliativa vården är kommunikationen och 

relationer som bör fungera bra mellan familjen, patienten, arbetslaget samt inom 

arbetslaget. Närstående ska erbjudas att delta i vården och få stöd både under 

familjemedlemmens sjukdomstid och efter dödsfallet. Familjen är en viktig del i vården av 

en patient och det är viktigt att sjuksköterskan har kunskaper om familjen och att 

kommunicera med dem. Syfte: Syftet var att belysa familjens upplevelser av 

kommunikationen med sjuksköterskan vid palliativ vård. Metod: Det genomfördes en 

litteraturstudie baserad på kvalitativa vetenskapliga artiklar, det erhållna materialet 

analyserades med hjälp av en innehållsanalys. Resultat: Resultatet innehöll två kategorier: 

”Att känna sig sedd och hörd”, under den fanns tre subkategorier, ”Kommunikationen har 

betydelse”, ”Viktigt med en förtroendefull relation” och ”Individer respekterades inte”. 

Den andra kategorin var: ”Att känna sig välinformerad”, även den innehöll tre 

subkategorier, ”Informationen har betydelse”, ”Brister med informationen” och 

”Svårförstådd information”. Slutsatser: Det visade sig att det fanns brister i 

kommunikationen och att sjuksköterskorna borde vara bättre på att kommunicera med och 

se familjen till patienter som vårdas palliativt. Det var viktigt för familjen att känna sig 

sedd och hörd genom att de visades respekt och sågs som individer. En annan viktig 

upplevelse var att känna sig välinformerad för att kunna uppnå trygghet och välbefinnande 

i känslosamma situationer. Kommunikation och information är nära kopplade till varandra 

och hör ihop. 
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BAKGRUND 

 

Svår sjukdom drabbar inte enbart patienten utan även dennes familj som kan befinna sig i 

svår kris. Sjuksköterskan har till uppgift och ansvar att ta hand om hela familjen och se 

deras problem. Många närstående upplever att det inte är delaktiga i vården och blir sedda. 

Det har stor betydelse hur information ges till familjen och att sjuksköterskan visar 

engagemang och bryr sig (Almås, 2006).  

 

Palliativ vård 

Palliativ vård innebär enligt World Health Organisation (2007) att förbättra livskvalitén för 

patienter och deras familjer när de möter problem som är relaterade till livshotande 

sjukdom genom att förhindra lidande och tidigt identifiera problem. Det är viktigt att 

inrikta åtgärderna på de psykiska, sociala och andliga problem som kan uppkomma. 

Synsättet innebär ett bekräftande av livet och att döden är en normal process som varken 

påskyndas eller uppskjuts. Ett palliativt team ska erbjuda patienten ett stöd för att leva ett 

så aktivt liv som möjligt och se dennes behov (World Health Organisation, 2007). Enligt 

Widell (2003) innehåller teamet bland annat sjuksköterska, undersköterska, läkare, präst 

och kurator. World Health Organisation (2007) menar att familjen ska erbjudas stöd under 

patientens sjukdomstid och vid deras eget sorgarbete. Förbättrad livskvalité kan inverka 

positivt på sjukdomsförloppet. Tillämpas palliativ vård i ett tidigt skede i samband med 

terapeutiska åtgärder kan omständigheter kring sjukdomen förmildras (World Health 

Organisation, 2007). 

 

Enligt Sandman och Woods (2003) kommer ordet palliativ från latinskans ”pallium” som 

betyder mantel och är ett annat begrepp för lindrande i motsats till botande eller kurativ. 

Manteln symboliserar ett skydd för sig själv eller någon annan från effekterna av 

sjukdomen, men sjukdomen kommer alltid att finnas kvar. Termen palliativ vård används i 

den svenska sjukvårdskontexten som en beteckning för vård i livets slutskede. Det som 

kännetecknar palliativ vård är när den går från att var behandlande till lindrande och 

stödjande. Målet med vården är inte längre ett tillfrisknande utan att genom olika insatser 

skapa bättre livskvalité den sista tiden i livet (Sandman & Woods, 2003).  

 

Några av de viktiga delar i den palliativa vården är enligt Widell (2003) kommunikation 

och relation som ska fungera bra mellan familjen, patienten, arbetslaget samt inom 

arbetslaget. Närstående ska erbjudas att delta i vården och få stöd både under 

sjukdomstiden och efter dödsfallet. Vid palliativ vård ska hänsyn tas till hela patienten, 

både med tanke på symtom och problem vad gäller fysiska, psykiska, sociala, existentiella 

och andliga karaktärer. Ytterligare en viktig del i den palliativa vården är att se den sjukes 

familj och dess behov, samt se till att de har verklighetstrogna förhoppningar inför 

framtiden (Widell, 2003). Steget att gå från behandlande vård till palliativ vård kan vara 

svår och det är en successiv process. Det är viktigt att inte påtvinga patienten och familjen 

information om att sjukdomen är obotlig, de måste respekteras och vara redo för att ta 

emot beskedet (Kaasa, 2001). När förändring sker kan vara svårt att bedöma, grunden till 

beslut är alltid densamma:  

 

 

 

 



    4 

Den sjuke ska ha en diagnostiserad, obotlig sjukdom och  

tillståndet ska vara sådant att man bedömer att han endast 

har kort tid kvar att leva, en tid som sträcker sig några  

veckor eller månader, ibland något år framåt. (Widell, 2003, s.46) 

 

I mötet med patienten och familjen är det viktigt att informera om varför den palliativa 

vården inleds, vad den innebär och vilken möjlighet de har för att få hjälp med sina 

problem. Planeringen för vården beslutas av läkaren tillsammans med patienten och 

familjen, de ska informeras och få kunskap om vilka möjligheter och behandlingsalternativ 

som finns för att underlätta och att ta nödvändiga beslut. Det är patienten som bestämmer 

om familjen ska vara delaktiga i vården (Widell, 2003). Vid den palliativa vården ställs 

många saker på sin spets, relationer inom familjen och existentiella frågor kan bli aktuella. 

Att få stabilitet och balans i familjen kan vara en svårighet på många sätt (Beck-Friis & 

Strang, 2005). Enligt Kaasa (2001) ska vårdpersonalen stötta och vägleda familjen i svåra 

situationer eftersom de ofta upplever kris och sorg när en familjemedlem blir svårt sjuk. 

Vården fokuseras lätt på den sjuke och familjen glöms bort. Det är viktigt att 

vårdpersonalen underlättar så att den sista tiden de har tillsammans blir så bra som möjlig 

(Kaasa, 2001).  

 

Enligt Socialstyrelsens (2006) bedömning av utvecklingen inom palliativ vård i landsting 

och kommuner har man kommit fram till att den palliativa vården har blivit bättre och 

utvecklats på 2000-talet. Den palliativa vården är dock inte jämt fördelad i landet utan i 

vissa kommuner får patienten själv välja var den vill bli vårdad oberoende av diagnosen, i 

andra kommuner finns inte denna möjlighet utan patienten får nöja sig med vad som 

erbjuds. Däremot har utvecklingen av hemsjukvården lett till att det blir lättare att få 

specialiserad palliativ vård framförallt i hemmet. Socialstyrelsen (2006) menar att den 

palliativa vården får lite utrymme i grundutbildningarna inom alla yrkesområden och anser 

att detta borde ändras så att den palliativa vården får en starkare ställning. Inom flera 

kommuner, landsting och regioner har man utvecklat egna utbildningar, eftersom 

personalen haft bristande kunskap i vårdfrågor, etik och bemötande vid palliativ vård. 

Socialstyrelsen (2006) har till uppgift att främja utvecklingen av vård i livets slutskede 

inom landsting och kommuner. Ett nätverk inom palliativ vård har börjat etablerats i 

Sverige. Det nationella rådet för palliativ vård håller på att utarbeta riktlinjer för palliativ 

vård i livets slutskede (Socialstyrelsen, 2006).   

 

Sjuksköterskan i palliativ vård 

Personer som vårdas palliativt finns inte bara på palliativa enheter utan även på vanliga 

vårdavdelningar eller i primärvården. Sjuksköterskan har till uppgift att handla och verka 

för att tillgodose patienten och familjens intresse så långt det är möjligt. Sjuksköterskan 

behöver både grundläggande och specifika kunskaper i palliativ vård, några av dessa är att 

vara relationsskapande, stödjande och kommunikativ, för att kunna möta den svårt sjuka 

patienten och dennes familj (Beck-Friis & Strang, 2005).  

 

Sjuksköterskan bör sträva efter att få förtroendefulla relationer. Det krävs att sjuksköterska 

sätter sig in i situationen och hittar gemensamma nämnare för att relationer ska kunna 

skapas. Det finns olika typer av relationer, allt från ytliga till djupa och känslosamma 

relationer som varierar från person och tillfälle. Den professionella relationen är en 

balansgång mellan att varken bli för ytlig eller för känslosam, det är viktigt med kontinuitet 

för att relationen mellan familj och personal ska bli så trygg som möjligt (Beck-Friis & 
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Strang, 2005). Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) tar upp 

vårdrelationen som karakteriseras av ett engagemang där vårdaren går in i relationen utan 

att räkna med att få något tillbaka. Vårdaren använder sin personliga kunskap och 

erfarenhet för att delta med stor närvaro i mötet. I den professionella vårdrelationen ska det 

finnas öppenhet från vårdarens sida och förhållningssättet ska kännetecknas av reflektion, 

både vad det gäller relationen, vårdandet och förförståelsen. Den vårdande relationen kan 

både vara positiv och negativ. Faktorer som kan påverka vårdrelationen negativt är 

tidsbrist, osäkerhet, rädsla och sviktande självkänsla. Det är alltid vårdaren som har 

ansvaret för att den vårdande relationen blir positiv, men alla parter är aktiva på något sätt i 

mötet (Dahlberg et al., 2003).  

 

Sjuksköterskans stödjande roll kan vara viktig för både den sjuke, familjen och teamet. Det 

kan ske på olika sätt, genom att underlätta, uppmuntra och vara närvarande. Stödet kan ges 

genom att informera om de möjligheter som finns. Sjuksköterskan ska uppmuntra både den 

sjuke och familjen, försöka framhäva det positiva och friska i olika situationer och inte 

enbart fokusera på döden och lidande. En annan viktig funktion är att vara närvarande för 

både den sjuke och dess familj, genom att bara vara och finnas till hands med sin 

koncentration, förståelse och uppmärksamhet (Beck-Friis & Strang, 2005). 

Kommunikationen mellan sjuksköterska, patient och familj kan både vara verbal och icke-

verbal. Svårigheter i kommunikationen ligger i att veta när man ska tala eller bör vara tyst. 

För att åstadkomma en bra kommunikation krävs både teoretisk kunskap om 

kommunikation, kunskap om förhållanden inom familjen och erfarenheter (Beck-Friis & 

Strang, 2005).  

  

Enligt Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning för sjuksköterskor ska 

sjuksköterskan angående bemötande, information och undervisning:  

 

Ha förmåga att  

 kommunicera med patienter, närstående, personal och 

 andra på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt 

 i dialog med patient och/eller närstående ge stöd och 

 vägledning för att möjliggöra optimal delaktighet i vård 

  och behandling 

 informera och undervisa patienter och/eller närstående, 

  såväl individuellt som i grupp med hänsyn tagen till tidpunkt, 

  form och innehåll 

 förvissa sig om att patient och/eller närstående förstår  

given information 

   (Socialstyrelsen, 2005, s.11) 

 

Kommunikation 

Kommunikation kommer från latinets ”communicare” som betyder att något ska bli 

gemensamt. Via kommunikationen utbyter vi innebörder, upplevelser, känslor, handlingar 

och värderingar, på så sätt möter vi andra människor och lär känna oss själva. 

Kommunikation är inte växelvis som många tror, utan är en ständig process där signaler 

skickas från en eller flera parter samtidigt. Vid kommunikationen påverkar parterna 

varandra med hjälp av känslor, bekräftelser, tankar och information, genom dem visar vi 

hur vi upplever och reagerar på den andra parten som vi kommunicerar med. Sändarens 
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syfte med budskapet kan tolkas annorlunda av mottagaren beroende av dennes 

förväntningar och attityder. Människan har olika kommunikationsvägar som fungerar 

parallellt med varandra, språk och tal, mimik och ögonkontakt, gester och kroppsrörelser, 

avstånd och lukter, dessa är hjälpmedel för att tolka ett budskap (Nilsson & Waldermarson, 

2007; Eide & Eide, 2006). 

 

Den vardagliga kommunikationen är inte samma som den professionella (Eide & Eide, 

2006). I yrkesrollen kommunicerar vi inte som privatpersoner, utan som expert inom vårt 

område. I den professionella kommunikationen ska det finnas öppenhet och det ska 

erbjudas stöd, de privata känslorna och reaktionerna ska lämnas åt sidan för att använda sig 

själv som ett redskap. Vidare menar Eide och Eide (2006) att stödet har stor betydelse för 

om det ska bli en god kommunikation mellan parterna, vilket omfattar olika tekniker, 

aktivt lyssnande, samtal-, rådgivnings- och intervjutekniker. I det stödjande samtalet är det 

viktigt att lämna utrymme för behov, så att familjen känner sig sedd, förstådd och 

tillfredsställd samt får respons på det som är viktigt för dem. Det aktiva lyssnandet 

karaktäriserar den professionella kommunikationen och som innehåller både verbal och 

icke verbal kommunikation (Eide & Eide, 2006). Sjuksköterskan ska stimulera till en 

öppen kommunikation med alla berörda och uppmuntra till samtal och samförstånd. 

Familjemedlemmar behöver bli sedda som individer och informationen ska delges till dem 

på ett begripligt sätt, för att kunna se möjligheter som finns för att hjälpa patienten 

(Beck-Friis & Strang, 2005). 

 

Sjuksköterskan kan i kommunikationen möta känslomässiga reaktioner så som vrede, 

skuldkänslor, förnekande och rädsla. Dessa reaktioner är speciellt vanliga när information 

och svåra besked lämnats till patienten och familjen (Faulkner, 1995). Det finns olika typer 

av kommunikationsstilar hos sjuksköterskor, alltifrån att vara mestadels informativ till att 

underlätta för patienten att vara aktiv i samtalet och ställa öppna enkla frågor. Det är 

viktigt som sjuksköterska att veta sina begränsningar och kunna lämna över till en annan 

yrkesprofession när det behövs. Följsamhet, ödmjukhet och respekt är viktiga komponenter 

i kommunikationen, för att kunna lämna utrymme för familjens eller patientens 

beskrivningar och upplevelser (Beck-Friis & Strang, 2005).   

 

Bradley och Edinberg (1990) menar att familjen är en viktig del i vården av en patient och 

det är viktigt att sjuksköterskan har kunskaper om familjen och att kommunicera med den. 

Familjer kan vara komplicerade, beroende på personligheter, individer, roller, behov och 

mönster mellan familjemedlemmarna. Det är viktigt att samla hela familjen för att tala med 

dem, annars kan informationen som ges lätt förvrängas när den berättas från person till 

person. Vidare menar Bradley och Edinberg (1990) att sjuksköterskan ska sträva efter att 

ha minst ett samtal med hela familjen under vårdtillfället. Vid detta tillfälle kan 

sjuksköterskan känna av atmosfären och de olika rollerna i familjen samt lyssna till de 

bekymmer som uppstått på grund av sjukdomen och vara ett emotionellt stöd. Följden blir 

ofta att ett förtroende byggs mellan sjuksköterskan och familjen. Till sist är det viktigt att 

tänka på att hela familjen känner oro när en familjemedlem blir svårt sjuk och är i behov av 

palliativ vård (Bradley & Edinberg, 1990). 

 

En studie gjord av Eriksson, Arve och Lauri (2006) kom fram till att information som ges 

till familjen skall grundas på behovet och den aktuella kunskapsnivån hos familjen. Det 

ska finnas klara bestämmelser för vem som ska ge information till patient och familj, så att 

inte sjuksköterskan känner osäkerhet över vilken information som får lämnas till familjen. 

Det är viktigt att informationen som ges är uppriktig och lätt att förstå. Sjuksköterskan 
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måste lägga kraft vid att spontant och kontinuerligt delge familjen information, 

familjemedlemmarna kan vara blyga och inte våga ställa frågor. Forskning inom detta 

område är knapphändig och berättigar vidare undersökning (Eriksson et al., 2006).   

     

Familjen 

Friedemann (1995) inleder sin bok med att familjen är ett centralt begrepp i den moderna 

omvårdnaden samt att familjen är ett system som hela tiden påverkas av bland annat miljön 

och rollbyten, därför genomgår familjen en ständig utveckling. Sjuksköterskan bör ha god 

kunskap om familjen för att kunna tillgodose alla behov inom familjen. Enligt Dahlberg et 

al. (2003) innebär ett uppmärksammande av patientens och familjens perspektiv ett viktigt 

bekräftande av deras livsvärld.  

 

Ett livsvärldsperspektiv innebär att människors vardagsvärld 

och dagliga tillvaro uppmärksammas. Livsvärldsperspektivet 

innebär också att se, förstå och beskriva, samt att analysera 

världen, eller delar därav, så som den erfaras av människor. 

De innebär att om livsvärldens ontologi, epistemologi och 

metodologi bildar stomme för vårdandet, så blir inriktningen 

på patienternas och de anhörigas perspektiv naturligt, för att 

inte säga självklart. 

(Dahlberg et al., 2003, s.24) 

 

Nigthingale la redan på 1800-talet tonvikt på familjen i sin utbildning av sjuksköterskor 

(Friedemann, 1995). Tankarna kring denna teori började ta form när Friedemann (1995) 

inte kunde finna några kopplingar mellan befintliga omvårdnadsteorier och familjeteorier, 

vilka främst var utvecklade utanför omvårdnaden. Definitionen av familjen är subjektiv 

och skiljer sig från person till person. Familjemedlemmar behöver inte ha biologiskt 

släktskap eller bo i ett gemensamt hushåll, känslan av tillhörighet är en nödvändig 

förutsättning för att individer ska fungera i ett system. Familjen inkluderar alla personer 

som bär en funktion i familjen och är känslomässigt bundna till en individ. Denna flexibla 

definition är lämplig för omvårdnad och familjerådgivning (Friedemann, 1995).  

  

En studie gjord av James, Andershed och Ternestedt (2007) kom fram till att 

sjuksköterskan behöver ha en öppen, flexibel och kreativ attityd gentemot familjen för att 

se individerna och kunna se dess perspektiv på det dagliga livet. Sjuksköterskan behöver 

vara medveten om sina egna tankar om familjen, sjukdomen och döden för att kunna vara 

öppen och samarbetsvillig i mötet med familjen. En förtroendefull relation skapar en miljö 

där familjen kan uttrycka tankar och oro. I konversationerna är det viktigt att 

uppmärksamma meningsskiljaktigheter, tvivel och de förbjudna tankarna om att det vore 

bäst att familjemedlemmen fick dö. Att ställa frågor kan hjälp familjemedlemmar att bli 

medveten om sina tankar, styrkor och resurser inom familjen, vilket kan underlätta svåra 

situationer (James et al., 2007).  
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TEORETISK REFERENSRAM 

Enligt Travelbee (1971) är kommunikation ett av sjuksköterskans viktigaste redskap för att 

kunna skapa en god relation. Varje interaktion är en möjlighet för att lära känna behov av 

omvårdnad samt fullända syftet med omvårdnaden. Meningen med kommunikation är att 

sjuksköterskan ska skaffa information för att kunna planera omvårdnadsinsatser och få 

bekräftelse på de åtgärder som gjorts. För att uppnå bästa resultat i interaktionen behövs en 

kombination av god kommunikation och att sjuksköterskan använder sig själv terapeutiskt. 

Att använda sig terapeutiskt innebär att använda sin personlighet på ett medvetet och 

målinriktat sätt i interaktionen. En god kommunikation och ett terapeutiskt användande av 

sig själv är något som kommer successivt med erfarenheten och blir aldrig fulländat 

(Travelbee, 1971). 

 

Det krävs att sjuksköterskan har god förståelse och skicklighet för att vårda patienter i 

livets slutskede. Det är viktigt att sjuksköterskan vet vad hon själv känner och tycker 

angående döden och döendet samt hur hon ska bemöta döende individer, släktingar och 

vänner (Travelbee, 1971). Travelbee (1971) beskriver lidande och smärta som en del av det 

mänskliga livet. Omvårdnad är när sjuksköterskan hjälper en individ och familj att 

förhindra eller klara av de erfarenheter som sjukdom och lidande för med sig eller finna 

mening i dessa. Hon beskriver det som en mellanmänsklig process och i processen sker det 

hela tiden förändringar som påverkas av aktiviteter och möten mellan de olika individerna. 

Sjuksköterskan ska vara aktiv i förändringarna och verka för att individer och familjen ska 

använda sin förmåga att förebygga sjukdom, invaliditet och lidande samt agera för att 

bibehålla och uppnå bästa möjliga hälsa. Sjuksköterskan ska hjälpa och stötta den som är i 

behov av omvårdnad, såväl patient som familj (Travelbee, 1971). 

 

Den mellanmänskliga relationen återkommer ofta i Travelbees (1971) beskrivning av 

omvårdnad. En sådan relation kan inte skapas mellan roller utan endast mellan specifika 

individer som ser varandra. Enligt Travelbee (1971) skapas en mellanmänsklig relation 

genom olika faser i en interaktionsprocess. I det första mötet får personerna ett första 

intryck av varandra som baseras på observationer av varandras uppträdande, handlingar 

och språkbruk. Sjuksköterskan måste lägga sina förutfattade meningar åt sidan för att 

kunna se människan som en person. Genom det första mötet träder identiteterna fram och 

uppfattas av den andre, rollerna försvagas och det etableras en relation. Sjuksköterskan 

känner empati genom att kunna gå in, delta i och förstå den andres tankar och känslor, i 

sådana situationer upplevs närhet, kontakt och ett förtroende byggs upp. För att kunna 

förstå upplevelser av sorg, lidande, bitterhet eller glädje krävs det att sjuksköterskan själv 

har upplevt något liknande. Därför kan reaktioner upplevas främmande eftersom 

sjuksköterskan inte har någon anknytning till dem. Sympati är en attityd, inställning eller 

ett sätt att tänka och känna för att visa sitt engagemang och att bryr sig om. Den sista fasen 

i att etablera en mellanmänsklig relation är att skapa en ömsesidig förståelse. Det krävs att 

sjuksköterskan har önskan, kunskap och färdigheter för att genomföra omvårdnadsåtgärder 

och uppfylla behov. Sjuksköterskan ska genom sina handlingar ge ett förtroendefullt 

intryck och visa tillit (Travelbee, 1971).  

 

SYFTE 

Syftet är att belysa familjens upplevelser av kommunikationen med sjuksköterskan vid 

palliativ vård. 
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METOD 

Vårt tillvägagångssätt var att göra en litteraturstudie baserad på kvalitativa vetenskapliga 

artiklar.  

 

Datainsamling 

Vid litteratursökningen har vi använt oss av Willmans, Stoltzs och Bahtsevanis (2006) 

rekommendationer för litteratursökning. Artikelsökningen har gjorts i databaserna 

CINAHL och PubMed. I CINHAL använde vi oss av dess egna thesaurus, sökorden som vi 

använde var Family, Family Attitudes, Terminal Care, Palliative Care, Communiction och 

Qualitative-Studies. Vi begränsade sökningen i CINAHL till artiklar på engelska och de 

skulle vara Peer-Rewied och i PubMed var begränsningen Humans, English och Nursing  

Journal. De olika sökorden har kombinerats på olika sätt med hjälp av den booleska termen 

AND. Kombinationer och träffar redovisas i bilaga 1. Vi sökte artiklar i PubMed efter att 

ha sökt i CINAHL men fann bara en ny utöver de artiklar vi hittade i CINAHL. 

Inklusionskriterier för artiklarna i resultatet var att de skulle vara skrivna på engelska eller 

svenska eftersom det var språk vi behärskade. Artiklarna skulle även vara vetenskapligt 

granskade och ur familjens perspektiv. Exklusionskriterier var att artiklarna som vi 

använde inte fick vara äldre än tio år och familjemedlemmarna skulle inte vara vårdgivare. 

Kvalitetsgranskningen av artiklarna gjordes enligt Forsbergs och Wengströms (2003) 

checklista för kvalitativa artiklar. Artikelöversikt finns i bilaga  2. 

 

Analys 

Analysmetoden inspirerades av den modell som Graneheim och Lundman (2004) 

presenterar för att göra en innehållsanalys av kvalitativ data. Betydelsefulla komponenter i 

förhållande till vårt syfte med studien trädde fram via mönster och teman som var tydligt 

uttalade i texten (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Steg 1: Vi läste igenom artiklarna i urvalet var för sig för att skaffa oss en helhetsbild av 

artiklarnas innehåll. 

 

Steg 2: I andra genomläsningen som även gjordes var för sig markerades meningsenheter 

som motsvarade vårt syftet med färgade pennor. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är 

meningsenheter ord, meningar och paragrafer som relaterar till varandra genom innehåll 

och sammanhang.  

 

Steg 3: Vi diskuterade tillsammans de meningsenheter som markerats för att ta reda på att 

vi hade uppfattat dem på samma sätt och att de motsvarade vårt syfte. Därefter skrevs 

meningsenheterna ner på ett separat papper.  

 

Steg 4: Meningsenheterna kondenserades och översattes från engelska till svenska med 

tonvikten att behålla dess innehåll och kvalité.  

 

Steg 5: Gemensamt kodades meningsenheterna efter innehållet.  

 

Steg 6: Av de olika koderna och dess innehåll bildade vi subkategorier vars innehåll hade 

något gemensamt. Subkategorierna skulle täcka alla koderna och ingen skulle hamna 

utanför mönstret.  
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Steg 7: Subkategorierna länkades samman i mönstret som växte fram för att bilda 

övergripande kategorier. Kategorier och subkategorier beskrivs i resultatet.  

 

Exempel på hur vi gick tillväga finns i bilaga 3. 

 

Begreppsdefinition 

Där de tydligt i artiklarna uttrycker att det var upplevelsen av kommunikationen med 

sjuksköterskan, valde vi att behålla benämningen av personen som sjuksköterska i 

resultatet. I de övriga fallen när de har nämnt personen som vårdpersonal men vi tolkade 

att det var sjuksköterskan, valde vi att behålla benämningen av personen som vårdpersonal 

för att undvika feltolkningar av texten. Vårdpersonal kunde vara både undersköterska, 

sjuksköterska och läkare. 

 

RESULTAT 

Resultatet visar två huvudkategorier som är ”Att känna sig sedd och hörd” och ”Att känna 

sig välinformerad”. De två huvudkategorierna har vardera tre subkategorier.  

 

Att känna sig sedd och hörd 

Kommunikationen har betydelse 

Generellt sett var kommunikationen mellan familj och vårdpersonal bra (Contro, Larson, 

Scofield, Sourkes & Cohen, 2004), kvalitén av kommunikationen var avgörande för 

familjens uppfattning om palliativ vård (Royak-Schaler et al., 2006). Enligt Contro et al. 

(2004) kunde en bristfällig kommunikation leda till en ökad oro och förvirring inom 

familjen, vårdgivare borde kommunicera ärligt och uppriktigt men empatiskt för att 

underlätta en god kommunikation.  

 

 One time, one of the nurses was clearly doing things her 

 own way; her own routine. I wanted to suggest some things 

 that I new made Ed more comfortable; but… she clearly  

was moving to her own ways.  

(Foley-Pierce, 1999, s.8) 

 

Foley-Pierce (1999) anser att familjen bör erbjudas möjlighet för att kunna uttrycka kritik 

angående vården de mottar och de ska känna sig trygga när de gör det. Det kan vara svårt 

eftersom vårdpersonal sällan tar initiativ till ett samtal om vård i livets slutskede (Wetle, 

Shield, Teno, Miller & Welch, 2005). En familjemedlem upplevde att vårdpersonalen hade 

ljugit för honom om den familjemedlemmens tillstånd för de trodde inte han skulle klara 

av att höra sanningen (Norton, Tilden, Tolle, Nelson & Talamantes Eggman, 2003). 

 

 I was led to believe that my wife was getting better…  

but no, that wasn´t the truth. I wasn´t told the truth. 

(Norton et al., 2003, s.551) 

 

En del familjemedlemmar uttryckte rädsla för att ställa frågor, klaga, kommentera och ge 

förslag på förbättringar och menade att fler goda interaktioner skulle leda till en förbättrad 

palliativ vård (Foley-Pierce, 1999). 
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You just don´t want to complain about anything.  

You are at their mercy; your loved one is at their  

mercy… what would happen if they got mad at you? 

(Foley-Pierce, 1999, s.9) 

 

Viktigt med en förtroendefull relation 

Familjen ville att information skulle förmedlas effektivt och empatiskt av vårdpersonalen 

(Royak-Schaler et al., 2006). De hade ett behov att känna förtroende för teamet som 

vårdade familjemedlemmen och att det var en förtrolig vårdgivare som skulle delge 

informationen (Contro et al., 2004).  

  

Everyone that we had to deal with was kind and  

considerate, and they answered our questions and they  

helped us to understand what was going on, what his 

options were.  

(Royak-Schaler et al., 2006, s.756) 

 

Enligt Norton et al. (2003) måste vårdpersonalen vara mer detaljerad och inte rädd för att 

tala om döden när de informerar familjen. Känslomässiga relationer mellan patient, familj 

och vårdpersonal försvårade för vårdpersonalen att ge svåra besked, samt påverkade 

attityder och beteende inom familjen kommunikationen och kvalitén av vården (Royak-

Schaler et al., 2006,).  

 

I really think… if they don´t want to be up-front  

with the patients, they should at least be up-front   

 with the family members so that the family members   

 can at least be prepared.  

(Royak-Schaler et al., 2006, s.757) 

 

Individer respekterades inte 

Familjen tyckte att vårdgivarna skulle ta sig tid, lyssna och respektera 

familjemedlemmarna som individer och följa upp deras välmående. Familjemedlemmarna 

kände sig inte som individer då de inte vårdades med respekt och värdighet (Foley-Pierce, 

1999). Norton et al. (2003) menar att familjen upplevde att den information de gav till 

vårdpersonalen inte togs på allvar eller fick någon uppföljning.   

  

One daughter described feeling as if it was her fault  

that things were going wrong with her mother, ”because  

no one was listening to us.” The daughter described that 

she could not find a way to get clinicians to heed her  

concerns about her mother.  

(Norton et al., 2003, s.552) 

 

En del trodde att den bristande uppmärksamheten berodde på dålig bemanning, tidsbrist 

eller otillräcklig kunskap (Foley-Pierce, 1999). En del familjemedlemmar upplevde även 

att inte heller patientens önskningar respekterades, till exempel angående att de inte ville 

bli informerad om prognosen för sjukdomen (Rogers, Karlsen & Addington- Hall, 2000). 
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Att känna sig välinformerad 

Informationen har betydelse 

Tydligt given information var mycket uppskattad bland familjen. Uppfattningen var mer 

positiv när informationen var noggrann och lättillgänglig och det hade betydelse att 

information om en närståendes tillstånd gavs medlidsamt (Royak-Schaler et al., 2006). 

Även på vilket sätt informationen gavs, lägligheten och om den gavs med medkänsla hade 

stor betydelse (Teno, Casey, Welch & Edgman-Levitan, 2001). 

 

 I think that was key to me dealing with my father´s 

death was the degree to which information was shared 

with me, and the timeliness of the sharing, and perhaps  

the compassion whit which that was communicated. 

(Teno et al., 2001, s.742) 

 

De var tacksamma för att vårdpersonalen höll dem informerade och visade medkänsla för 

dem och dess närstående (Norton et al., 2003). Information angående hur en livshotande 

sjukdom kan påverka hela familjen samt informationen om vad de kan vänta sig när 

patienten närmar sig slutet var viktigt, även stödet vid sorgearbetet var betydelsefullt (Teno 

et al., 2001). 

 

Brister med informationen 

Klagomål relaterade till omständigheterna kring sjukdomen och på vilket sätt 

informationen gavs till familjen (Rogers et al., 2000). Bristande information och missnöje 

ledde till oroligheter samt begränsade förståelsen för familjemedlemmens tillstånd (Foley-

Pierce, 1999 & Wetle et al., 2005) vilket i sin tur orsakade frustration gentemot 

vårdpersonalen (Royak-Schaler et al., 2006).  

 

 No one ever told us to talk to him… but, another 

family told us that he probably would hear us if we 

did. We didn´t know that. It would be nice if someone  

told you what was likely for the patient- could they 

hear, could they feel you touch them- that kind of stuff. 

(Foley-Pierce, 1999, s.9) 

 

Bristande information och blandade budskap ledde till minskat förtroende för 

vårdpersonalen (Norton et al., 2003 & Contro et al., 2004). Vårdpersonalen var för 

upptagen för att tillfredställande förklara patientens tillstånd för familjen och tidsbrist var 

en faktor som förhindrade en effektiv kommunikation (Royak-Schaler et al., 2006). 

 

Några tyckte att det var svårt att få information om diagnosen och den troliga prognosen 

(Rogers et al., 2000). Flera familjemedlemmar uttryckte att de kände att ansvaret för att få 

information låg på dem, när familjemedlemmen som fanns på sjukhuset själv inte fick 

någon information var det svårt att berätta för de andra (Norton et al., 2003).  

 

”I didn´t get any information to tell anybody anything…  

It was like they couldn´t give information, we had to ask  

for it.” 

(Norton et al., 2003, s.551) 
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Enligt Wetle et al. (2005) ledde den bristande informationen om prognosen till brådskande 

och svåra beslut som familjen skulle ta. Vårdspersonalen borde tydligt ha förklarat 

möjligheter (Royak-Schaler et al., 2006) och de tillgängliga förmånerna som fanns för 

patienten och familjen (Rogers et al., 2000 & Norton et al., 2003). Information som 

underlättade beslut gavs endast till äldre patienter och deras familj (Royak-Schaler et al., 

2006). 

 

Svårförstådd information 

Många familjemedlemmar beskrev svårigheter med att förstå informationen som gavs av 

vårdpersonal (Royak-Schaler et al., 2006). Enligt Norton et al. (2003) hade vårdpersonalen 

svårt att klargöra allvaret med patientens tillstånd för familjen och de beskrev att familjen 

hade svårt att förstå språket som användes. Ibland användes ett språk och information som 

kunde vara olämpligt med tanke på patientens tillstånd (Royak-Schaler et al., 2006).  

  

I have to say that the hospital staff were all very 

caring, but I felt that we got a lot of conflicting  

 information and they didn´t always do what they   

 said they were going to do.  

(Royak-Schaler et al., 2006, s.757) 

 

DISKUSSION 

Resultatet visar på att familjen upplever ett behov av att känna sig sedd och hörd samt att 

vara välinformerad. Det visar sig att det finns brister i kommunikationen och att 

sjuksköterskorna bör vara bättre på att kommunicera med och möta familjens behov till 

patienter som vårdas palliativt.  

 

Metoddiskussion 

En kvalitativ metod används för att undersöka personers upplevelser. Upplevelser är 

relativt komplexa eftersom de kan uppfattas på olika sätt och betyda olika från person till 

person. Friberg (2006) menar att när det finns intresse för innebörder och vilken mening 

fenomen har för människor är det lämpligt att använda en kvalitativ ansats för att beskriva 

subjektiva erfarenheter och upplevelser. Olsson och Sörensen (2007) menar även de att är 

väl till pass att använda en kvalitativ ansats för att undersöka personliga upplevelser kring 

ett speciellt fenomen. I vår studie belyser vi familjens upplevelse av kommunikationen 

med sjuksköterskan vid palliativ vård. Vi tycker därför att det var lämpligt att ha en 

kvalitativ ansats eftersom vi belyser upplevelser. Metoden har fungerat bra och vi tycker 

att vi har fått fram ett relevant resultat som beskriver de personliga upplevelserna. 

 

En litteraturstudie var att föredra framför t ex en intervjustudie med tanke på den 

tidsbegränsning vi hade för att göra studien. Enligt Forsberg och Wengström (2003) var en 

litteraturstudie användbar för att strukturerat söka, kritiskt granska och sammanställa 

litteratur inom ett ämne eller problemområde. Informationskällan i studien var litteratur 

som innehöll aktuell forskning inom det valda ämnet (Forsberg & Wengström, 2003). 

Litteraturen som vi använde var vetenskapliga artiklar som publicerats inom omvårdnad. 

Vi inspirerades av Willmans et al. (2006) modell för att planera och genomföra 

litteratursökningen, den underlättade litteratursökningen och hjälpte oss att genomföra den 

på ett strukturerat sätt. 
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Vi bestämde att artiklarna inte fick vara äldre än tio år. Vi tycker att det var en bra 

begränsning eftersom vi fick med sju artiklar som var publicerade mellan 1999 och 2006, 

det ger ett aktuellt resultat och mängden artiklar var rimlig för oss att hantera med tanke på 

tidsbegränsningen. Sökorden som användes hade anknytning till vårt syfte, ord som är 

synonymer till varandra användes för att få en så bred sökning som möjligt och för att inte 

gå miste om några artiklar. Till exempel används både ”Palliativ Care” och ”Terminal 

Care”. Vi begränsade oss till att använda kvalitativa artiklar eftersom de bäst speglar 

upplevelser enligt Olsson och Sörensen (2007). 

 

Sökningen i CINAHL resulterade i många träffar, trots det kunde vi bara använda ett fåtal. 

Anledningen var att de flesta var ur sjuksköterskans och patientens perspektiv eller att 

familjemedlemmen var vårdgivare. Några artiklar tog inte upp något om kommunikation 

eller berörde endast kommunikationen med läkare. I en del artiklar var någon i familjen 

vårdare av den sjuke familjemedlemmen, vi anser att en vårdande familjemedlemmen bör 

ha ett annat behov av information och kommunikation med sjuksköterskan än den som 

endast är närstående, därför uteslöt vi dessa artiklar ur vår studie.  

 

En del av artiklarna som användes innefattar fler perspektiv än familjens såsom patientens 

och sjukvårdspersonalens, i dessa analyserades endast den del i resultat som framförde 

familjens perspektiv. Alla artiklarna var kvalitativa varav en innehöll även en kvantitativ 

del, i den artikeln analyserade vi den kvalitativa delen. Orsaken till att vi fick liknande 

sökresultat i båda databaserna anser vi beror på att vi använde samma sökord och 

kombinationer. Vi betraktar att vi fick med de relevanta artiklar som fanns inom våra 

kriterier. Artiklarna som användes uppfyllde kriterierna enligt Forsbergs och Wengströms 

(2003) checklista. 

 

De artiklar som vi använde innehåller undersökningar bland familjemedlemmar där 

familjemedlemmen har vårdats palliativt på olika vårdenheter, till exempel på hospice, 

vårdavdelning och vårdhem. Detta ser vi som positivt eftersom sjuksköterskan alltid är 

involverad i den palliativa vården på något sätt inom de olika vårdenheterna. Artiklarna 

spänner över en stor vidd med tanke på åldersgruppen både bland patienterna och 

familjemedlemmarna som deltog i studierna. Vi anser att det även är positivt eftersom vi 

på så sätt får en bredare bild av familjens upplevelser.  

 

Enligt Olsson och Sörensen (2007) är en innehållsanalys användbar för att analysera 

textdokument som innehåller beskrivningar om personers upplevelser. Vi inspirerades av 

Graneheims och Lundmans (2004) modell för att göra en innehållsanalys. Till en början 

kändes modellen lite rörig men efterhand hjälpte den oss att strukturera och sammanställa 

forskningen. Vi tyckte inte att det var särskilt svårt att ta ut de meningsbärande enheterna, 

utan svårigheten framkom när vi skulle göra kategoriseringen. Vi gjorde om 

kategoriseringen ett par gånger för att se hur vi fick det att bäst stämma överens. 

Svårigheten fanns i att några meningsenheter kunde passa in på flera ställen, det uppstod 

en diskussion angående hur de olika meningsenheterna kunde tolkas och var de passade in. 

Nästa problem vi påträffade var att ta fram rubriker som motsvarade innehållet i 

kategorierna men efter funderingar kom vi fram till bra rubriker. När analysen gjordes 

försökte vi vara så objektiva som möjligt för att inte få en vinklad bild av hur verkligheten 

är. Vi har som blivande sjuksköterskor en förförståelse grundad på våra egna erfarenheter, 

kunskap och upplevelser av situationen. Vi försökte lägga förförståelsen åt sidan när vi 

gjorde analysen. 
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Resultatdiskussion 

Resultatet visar att familjemedlemmar upplever ett behov av att vårdpersonalen ska 

kommunicera ärligt och uppriktigt men medlidsamt för att kunna åstadkomma en god 

kommunikation. Gör vårdpersonalen inte det blir följden en ökad oro och förvirring inom 

familjen. Socialstyrelsen (2005) menar även de att sjuksköterskan ska kommunicera med 

närstående på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. Eide och Eide (2006) menar att det 

är viktigt att lämna utrymme för behov, så att familjen känner sig sedda, förstådda och 

tillfredsställda (Eide & Eide, 2006), det kan hjälp familjemedlemmar att bli medveten om 

sina tankar, styrkor och resurser inom familjen (James et al., 2007). Vi anser att det är 

viktigt som sjuksköterska att se hela familjen och kommunicera med alla berörda på ett 

ärligt och empatiskt sätt. Känner sig familjen sedd skapar det ett välbefinnande och 

trygghet inom familjen, vilket i sin tur förbättrar vården och atmosfären kring patienten. 

Kirk, Kirk och Kristjanson (2004) visar i sin studie att brister i kommunikation och 

information orsakar stress, frustration och osäkerhet inom familjen. Miettinen, Alaviuhkola 

och Pietila (2001) menar också att stödjande kommunikation och information upplevs som 

betydelsefullt för patientens och familjens välmående. Det bör läggas ner mer resurser på 

att förbättra och underlätta kommunikationen för sjuksköterskor eftersom 

kommunikationen har stor betydelse i den palliativa vården. Sjuksköterskan bör få ökad 

kunskap i att kommunicera och bli införstådd med hur viktigt det är att ta sig tid och se 

hela familjens behov. Socialstyrelsen (2006) menar också att det finns bristande kunskaper 

gällande bemötande och att utbildningar bör utvecklas inom kommunikation vid palliativ 

vård. Enligt Yingling och Keeley (2007) ska utbildningarna leda till att sjuksköterskorna 

vet vad de kan förvänta sig samt känna trygghet och uppmuntran för att engagera sig i 

svåra situationer och samtal vid palliativ vård. Även Shiozaki et al. (2005) poängterar att 

utbildningsprogram som fokuserar på psykologisk vård och kommunikationstekniker kan 

vara värdefull för vårdpersonal inom palliativ vård. 

 

Vidare visar resultatet att familjen vill kunna uttrycka kritik kring vården de mottar. En del 

familjemedlemmar känner rädsla för att ställa frågor, klaga, kommentera och ge förslag på 

förbättringar. Eftersom vårdpersonalen sällan inleder samtal om vård i livets slut kan det 

vara svårt för familjen att uttrycka tankar och känslor kring situationen. Dahlberg et al. 

(2003) menar att det ska finnas öppenhet från vårdgivarens sida och att förhållningssättet 

ska kännetecknas av reflektion. Faktorer som kan påverka relationen negativt är tidsbrist, 

osäkerhet, rädsla och sviktande självkänsla (Dahlberg et al., 2003). Eriksson et al. (2006) 

kommer även de fram till i sin studie att familjemedlemmar kan vara blyga och inte våga 

ställa frågor. James et al. (2007) menar att en förtroendefull relation är viktig för att 

familjen ska kunna uttrycka oro och visa sina tankar och känslor samt att sjuksköterskan är 

medveten om sina egna tankar och känslor. Enligt Widell (2003) och Kassa (2001) är en 

viktig del i den palliativa vården att närstående ska erbjudas att delta och få stöd samt att 

sjuksköterskan ska se den sjukes familj och deras behov. Det ska finnas öppenhet i 

kommunikationen och att det ska lämnas utrymme för familjen. Familjen känner patienten 

bäst förutom patienten själv, det är från familjen som sjuksköterskan kan få betydelsefull 

information som leder till en god vård och förmåga att kunna se hela familjen. Kritik ska 

inte alltid ses som något negativt utan i stället ses som en möjlighet till att göra 

förbättringar. Duhamel och Dupuis (2004) skriver att familjemedlemmar ibland inte känner 

sig sedda och att vårdpersonal pratar över huvudet på dem, vårdpersonalen fokuserar 

endast på patienten och familjen känner sig osynlig. Ett involverande av familjen leder till 

ett gynnsamt samarbete mellan sjuksköterska och familj (Duhamel & Dupuis, 2004). 

Aspinal, Hughes, Dunckley och Addington-Hall (2006) menar att kommunikationen 
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tillsammans med relationer är avgörande för hur familjen uppfattar kvalitén av vården i 

livets slut.   

 

Resultatet visar att familjen har ett behov av att det var en förtrolig vårdgivare som delger 

information och att de har förtroende för det behandlande teamet. Det är också viktigt att 

sjuksköterskan visar respekt och värdighet gentemot familjen och ser dem som individer. 

Vårdgivaren ska ta sig tid, lyssna och respektera familjen samt följa upp deras välmående. 

Beck-Friis och Strang (2005) och James et al. (2007) poängterar att familjemedlemmar 

behöver bli sedda som individer och att det i kommunikationen krävs följsamhet, 

öppenhet, ödmjukhet och respekt. Kaasa (2001) håller också med om att det är viktigt att 

inte påtvinga patienten och familjen information, de måste respekteras och vara redo för att 

ta emot informationen för att kunna bygga en förtroendefull relation. 

 

Vi menar att det krävs kontinuitet och tid för att kunna bygga förtroendefulla relationer. En 

orsak till den bristande kontinuiteten som finns i vården anser vi beror på brister i 

sjukvårdssystemet, främst tänker vi då på schemaläggningar och hur de nya EU-direktiven 

för arbetstidslagen (Raadu, 2007) kan förhindra att arbeta dagstur efter en kvällstur. Vi 

upplever att kontinuiteten var bättre innan den nya lagen trädde i kraft. Duhamel och 

Dupuis (2004) ser tid som en viktig faktor för att sjuksköterskan ska kunna lyssna till 

familjens behov och önskemål. En möjlig lösning är att en sjuksköterska utses för att ha 

det övergripande ansvaret för patienten och att det är hon som har kontakten med familjen. 

På så sätt undviker man missförstånd och både familj och sjuksköterska slipper skapa flera 

nya relationer under vårdtillfället, utan de kan bygga vidare på den relation som redan har 

börjat skapas. Randall-Curtis et al. (2002) menar även de att hur väl vårdpersonalen lyssnar 

på familjen associeras med hur belåten familjen är med den palliativa vården och att 

förbättringar skulle leda till en höjd kvalité. Enligt Shiozaki et al. (2005) och Miettinen et 

al. (2001) är det viktigt att respektera olika individer speciellt med tanke på attityder och 

förhållningssätt kring den palliativa vården. Det visar sig att förväntningarna är olika och 

varierar från person till person, därför är det viktigt att se familjemedlemmen som en 

individ med egna behov och önskemål (Shiozaki et al., 2005 & Andershed, 2005). 

Andershed (2005) menar att det har stor betydelse att familjen känner trygghet och 

förtroende för vårdpersonalen genom att de visar respekt, öppenhet och inleder samarbete.  

 

Vidare visar resultatet att familjen vill ha information angående hur svår sjukdom kan 

påverka hela familjen och om vad de kan vänta sig när familjemedlemmen närmade sig 

slutet. På vilket sätt informationen ges, lägligheten och om den ges på ett empatiskt sätt har 

också stor betydelse för familjen. Enligt Socialstyrelsen (2005) ska sjuksköterskan ta 

hänsyn till tidpunkt, form och innehåll när hon informerar patient och familj. Beck-Friis 

och Strang (2005) menar att det finns svårigheter för sjuksköterskan att veta när hon ska 

tala eller bara finnas tillhands. Det är viktigt att känna av situationen och stämningen i 

familjen innan information delges. För att kunna känna av stämningen krävs det både tid 

och kontinuitet. Familjemedlemmen behöver ha rätt sinnesstämning och vara kapabel att ta 

emot informationen, för att den verkligen ska ta till sig det som sägs. Det framkommer att 

familjen vill veta mer om vad som kommer att hända både i familjen och med patienten. 

Familjen känner en trygghet i att veta vad som kommer att ske, det underlättar deras 

bearbetning av allt som händer runt omkring dem och sorgearbetet kan påbörjas. Detta får 

stöd av Randall-Curtis et al. (2002) som skriver i sin artikel att en viktig del i 

kommunikationen är att förklara patientens tillstånd för familjen. Enligt Aspinal et al. 

(2006) och Wilkes, White och O’Riordan (1999) är det viktigt att information ges på ett 
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lämpligt sätt och vid ett lägligt tillfälle med tanke på familjens behov, familjen vill vara 

införstådd med situationen innan den inträffar.  

 

I resultatet får vi fram att några familjemedlemmar tycker att ansvaret för att få 

information ligger på dem, bristande information och blandade budskap leder till minskat 

förtroende. Vårdgivarna bör även tydligt förklara de möjligheter och tillgängliga förmåner 

som finns för patienten och familjen. Dahlberg et al. (2003) menar att det är vårdgivaren 

som har ansvaret för att den vårdande relationen, däremot är familjemedlemmen delaktiga i 

relationen. Information om varför den palliativa vården inleds och vilka möjligheter som 

finns leder till ett ökat stöd för familjen (Widell, 2003 & Beck-Friis & Strang, 2005). 

Eriksson et al. (2006) menar att sjuksköterskan inte ska känna osäkerhet över vilken 

information som ska lämnas till familjen utan det ska finnas klara bestämmelser. När 

information ska lämnas till familjen är det viktigt att hela familjen är samlad för att 

undvika missförstånd (Bradley & Edinberg, 1990). Wilkes et al. (1999) beskriver också i 

sin studie att klargörandet av möjligheter angående vården har betydelse för hur familjen 

upplever stödet. Vi menar att sjuksköterskan har en del av ansvaret för att informera 

patient och familj, men även läkaren har en viktig del. Sjuksköterskans ansvar grundar sig 

mer i omvårdnad än i diagnos och behandling. Håller sjuksköterskan familjen underättad 

känner de sig välinformerade, vilket leder till ett bättre samarbete med familjen. Det finns 

brister i informationen både vad det gäller blandade budskap och att förklara de 

möjligheter som finns. Vi anser att dokumentation och uppföljning av omvårdnaden samt 

delgiven information leder till minskade missförstånd och färre blandade budskap. God 

dokumentation underlättar för sjuksköterskan att hålla sig uppdaterad om vad som har skett 

och vad som händer. Korrekt information är viktigt för att familjen ska kunna känna 

förtroende för vården och sjuksköterskan.  

 

Resultatet visar att familjen hade svårigheter med att förstå informationen som gavs av 

vårdpersonalen, ibland användes språk och information som var olämplig. Informationen 

som ges till familjen ska ges på ett begripligt sätt (Beck-Friis & Strang, 2005) och den ska 

vara lätt att förstå (Eriksson et al., 2006). Det är sjuksköterskans uppgift att se till att 

patient och familj har förstått given information (Socialstyrelsen, 2005). Det är viktigt att 

använda ett språk som familjen förstår samt att möta och se familjemedlemmarna som 

egna individer och respektera dem. Medicinska termer och uttryck är vardagliga inom 

vården och det är lätt att glömma bort att alla inte förstår dem. Sjuksköterskan kan 

tydliggöra sitt budskap med hjälp av den ickeverbala kommunikation för att familjen 

lättare ska kunna förstå vad hon menar. Det är viktigt att ge utrymme för 

familjemedlemmar att ställa frågor, uttrycka tankar och funderingar i samtalet, på så sätt 

får sjuksköterskan bekräftelse på att de har förstått informationen. Att tala med patienten 

och familjen på ett språk som de förstår och använda termer som är betydelsefulla för dem 

är en viktig del i kommunikationen (Randall-Curtis et al., 2002).  

 

Enligt Dalberg et al. (2003) innebär ett livsvärldsperspektiv att uppmärksamma människors 

vardagsvärld och dagliga tillvaro genom att se, förstå och beskriva den, de menar att både 

patientens och familjens perspektiv är en självklarhet. Att se familjens perspektiv blir en 

självklarhet för oss eftersom familjen är en stor del av både människans vardagsvärld och 

det dagliga livet. Vi kommer fram till att familjen är en väldigt viktig del av vården, 

framförallt i den palliativa vården. Andershed (2005) menar att vårdpersonalens attityd, 

god kommunikation, god information och hur väl vårdpersonalen lyssnar på familjen är 

viktiga förutsättningar för att sjuksköterskan ska kunna se familjens perspektiv av vården. 
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Enligt Travelbee (1971) är kommunikationen en viktig del av att skapa en god och 

förtroendefull relation där sjuksköterskan kan få information om behovet av omvårdnad. 

Det är i mötet med både patienten och familjen som vi lär känna de olika individerna och 

en relation börjar skapas. I föreliggande studie kommer vi även fram till att familjen är en 

bra källa med relevant information båda angående sig själv och patienten. När familjen får 

berätta om sin egen upplevelse klargörs tankar och funderingar och de ser sina styrkor för 

att kunna hjälpa patienten. Enligt Travelbee (1971) ska sjuksköterskan vara aktiv, hjälpa 

och stötta individer så att de kan förebygga sjukdom och lidande för att upprätthålla en god 

hälsa. Föreliggande studie visar att vårdpersonal sällan inleder samtal angående vård i 

livets slutskede och familjen upplever att vårdpersonalen tycker det är svårt att prata om 

döden. Travelbee (1971) menar att sjuksköterskan bör själv har klargjort sina egna tankar 

och känslor kring döden och döendet, för att kunna ge bästa möjliga vård till patienten och 

familjen. Det krävs att sjuksköterskan själv har upplevt lidande, sorg, bitterhet och glädje 

för att kunna förstå sådana upplevelser, annars kan upplevelser kännas främmande 

eftersom sjuksköterskan inte kan relatera till dem (Travelbee, 1971). Vi tror att svårigheten 

i att tala om döden och livets slutskede ligger i att sjuksköterskan inte är säker på sig själv 

och känner rädsla och osäkerhet kring döden. Det finns säkert en del sjuksköterskor som 

inte har upplevt den typ av sorg och lidande som finns vid livets slut och det därför är svårt 

att möta och samtala med patienten och familjen. Vi anser att sjuksköterskan ändå ska 

möta patienten på ett professionellt sätt och kunna förstå deras upplevelser fast att 

sjuksköterskan inte har upplevt dem själv. 

 

Vi kommer fram till att det är viktigt för familjen att information ges medlidsamt och 

förmedlas med medkänsla. Att använda sig terapeutiskt är enligt Travelbee (1971) ett 

komplement till kommunikationen. Vidare beskriver hon att en relation endast kan byggas 

mellan specifika individer och inte mellan roller, sjuksköterskan ska lägga sina förutfattade 

meningar åt sidan för att kunna se individen. Vi har kommit fram till att de bästa 

relationerna skapas när sjuksköterskan ser familjemedlemmen som en individ och 

respekterar den och dess önskemål. Travelbee (1971) menar att den mellanmänskliga 

relationen byggs upp genom olika faser i en process där individerna lär känna varandra och 

börjar visa en ömsesidig förståelse. De första intrycken som personerna får av varandra 

grundas på observationer av uppträdande, handlingar och språkbruk. Det är genom sina 

handlingar som sjuksköterskan ger ett förtroendefullt intryck och visar tillit (Travelbee, 

1971). Vi menar att det är viktigt med kontinuitet för att kunna bygga en mellanmänsklig 

relation och ge en trygghet för patienten och familjen. När familjen måste träffa en ny 

sjuksköterska hela tiden börjar processen om från början igen och de kommer aldrig till 

den sista fasen där de har förståelse för varandra och det har byggts en förtroendefull 

relation. Vi kommer fram till att det finns en stark önskan bland familjemedlemmarna om 

att känna förtroende och trygghet bland vårdpersonalen. Det är även viktigt att 

sjuksköterskan använder ett språk som är lätt att förstå och är inte för avancerat. Använder 

sjuksköterskan ett för svårt språk klär hon inte av sig sin roll och möter individen i en 

mellanmänsklig relation.  

 

Resultatet visar främst hur det är i USA men även i England eftersom det är där som de 

olika studierna inom området är gjorda. Det finns troligtvis skillnader i sjukvårdsystemen 

mellan USA, England och Sverige, vilket innebär att den palliativa vården kan se olika ut. 

Socialstyrelsen (2006) redovisar att det även finns stora skillnader inom den palliativa 

vården i Sverige. Vi menar att eftersom det finns skillnader inom den palliativa vården i 

Sverige bör det även finnas skillnader i de andra länderna. Den palliativa vården kan säkert 

se väldigt lika ut men även väldigt olika ut mellan och inom olika enheter. Den palliativa 
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vården ser till exempel inte likadan ut på en vårdavdelning och på ett hospice där 

personalen bör vara specialiserad på palliativ vård här i Sverige. Vi menar därför som så 

att det i upplevelsen av kommunikation vid palliativ vård kan finnas såväl likheter och 

olikheter mellan länderna, beroende på vilken enhet som patienten har vårdats på. Det 

finns även kulturella skillnader inom och mellan de olika länderna men vi anser att 

kulturen kan påverka den personliga uppfattningen av en upplevelse och att upplevelsen 

kan variera även mellan två personer från samma kultur. Två familjemedlemmar som har 

en kommunikation med sjuksköterskan kan uppleva den olika på grund av deras behov, 

kunskap och förväntningar, den ene kan uppleva en tillfredställelse medan den andre 

upplever brister och blir orolig. Vi anser att vårt resultat går att applicera i Sverige. Det är 

trots allt personliga upplevelser som vi belyser och upplevelser kan även variera från 

person till person. 

 

Slutsats  

Det finns brister i kommunikationen som grundar sig i att vårdpersonalen inte visar något 

intresse för familjen och lyssnar på vad de har att säga. Familjen tycker även att de inte 

respekteras som individer utan de är en i mängden. En orsak är att sjuksköterskan har för 

lite kunskap om hur viktig familjen är i den palliativa vården och att hon inte vet hur hon 

ska kommunicera med dem. En annan viktig faktor är tidsbristen som finns i sjukvården 

idag och att sjuksköterskan inte hinner ta kontakt och bygga en relation med 

familjemedlemmarna. Kontinuitet är viktigt för att kunna bygga förtroendefulla relationer 

vilka är nödvändiga för att familjen ska kunna känna trygghet, bli sedd och hörd i den 

palliativa vården. 

 

Familjen tyckte att det är betydelsefullt med lägligt given information och att den ges på ett 

empatisks sätt av vårdpersonalen samt att informationen är lätt att förstå. När familjen 

känner sig välinformerad upplevde de trygghet och välbefinnande i de svåra situationer 

som kan uppstå. Vi har själva upplevt att när familjen inte känner sig välinformerade visar 

de det ganska tydligt och det blir en orolig stämning och kommunikationen blir sämre. 

Information och kommunikation är nära kopplade till varandra, på vilket sätt information 

ges hör ihop med kommunikationen och för att kunna kommunicera krävs information. 

Tillsist vill vi poängtera att kommunikation och information är väldigt viktiga delar i den 

palliativa vården, det är viktigt att de fungerar bra för att det ska bli ett gott samarbete med 

familjen och för att förtroende ska kunna skapas. 

 

Vår slutsats är att det finns brister i kommunikationen inom den palliativa vården och 

familjen upplever att det är betydelsefullt att känna sig sedd och hörd samt att vara 

välinformerad av sjuksköterskan.  Förbättringar kan ske genom att det läggs mer vikt på att 

se familjen, kommunikation och palliativ vård i sjuksköterskeutbildningarna. 
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BILAGA 1                                                                                                                                                                                                     

       

     Sidan 1 (1) 

 

CINAHL 

Nr. Sökord Träffar Urval 

#1 Family Attitudes 1223 0 

#2 Family 9641 0 

#3 Terminal Care 4568 0 

#4 Communication 10426 0 

#5 Qualitative-Studies 17769 0 

#6 Palliative Care 6281 0 

#7 #1 AND #3 63 2 

#8 #1 AND #3 AND #4 7 1 

#9 #2 AND #3 AND #5 34 2 

#10 #2 AND #4 AND #6 32 1 

PubMed 

#1 Terminal Care 3564 0 

#2 Family 16780 0 

#3 Information 11697 0 

#4 Communication 14350 0 

#5 Interaction 19627 0 

#6 #1 AND #2 AND #3 AND 

#4 AND #5 

19 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

     BILAGA 2 

 

Sida 1 (2) 

  

Nr Författare, 

År, Land 

Syfte Metod Resultat 

1. Rogers, A., 

Karlsen, S., 

& 

Addington-

Hall, J. 

(2000). 

England 

Att undersöka 

missnöjet med 

sjukvård under den tid 

patienten vårdas 

palliativt. 

Kvalitativ analys 

av öppna frågor i 

ett frågeformulär 

för familje-

medlemmar. 

Det största missnöjet gällde 

kommunikationen, speciellt när 

dåliga besked skulle ges. 

Mycket hade att göra med 

omständigheterna och på vilket 

sätt informationen gavs. 

2. Royak- 

Schaler, R., 

Gadalla, 

S.M., 

Lemkau, J.P., 

Ross, D.D., 

Alexander, 

C., & Scott, 

D. (2006). 

USA 

Bedöma hälso- och 

sjukvårds personals 

kommunikation om 

vård i livets slutskede 

och hospice vård 

utifrån familjens 

perspektiv 

Explorativ 

kvalitativ studie  

med diskussion 

inom fokus 

grupper. 

Information, belåtenhet, stil, 

språk och tajming i 

kommunikationen associerades 

med patientens ålder, attityd och 

tillmötesgående med den 

medicinska behandlingen. Detta 

var även grunden för hur 

information gavs angående vård 

i livets slutskede.  

3. Teno, J.M., 

Casey, V.A., 

Welch, L.C., 

& Edgman-

Levitan, S. 

(2001). USA 

Ta reda på både det 

professionella och 

familjens perspektiv 

av vård i livets 

slutskede, för att 

utforma ett instrument 

som mäter kvalitén av 

vård i livets slutskede. 

Både en kvalitativ 

litteraturstudie 

och intervjuer. I 

denna artikel 

läggs mest vikt på 

intervjuerna. 

Definierade faktorer som har 

betydelse för kvalitén av vård i 

livets slutskede. Ex. Förse 

familjen med emotionellt stöd 

och patienten med fysiskt 

välbefinnande. 

4. Foley-Pierce, 

S. (1999). 

USA 

Beskriva familjens 

reaktioner kring 

upplevelserna av att 

en familjemedlem dör. 

Kvalitativa 

intervjuer med 

familje-

medlemmar. 

Familjerna tyckte att 

interaktionerna mellan, familj, 

patient och vårdgivare skulle 

underlättas och förbättras samt 

få mer information om och 

tillåtelse till att få vara nära och 

röra den döende.   

5. Wetle, T., 

Shield, R., 

Teno, J., 

Miller, S.C., 

& Welch, L. 

(2005). USA 

Utveckla kunskapen 

om vård i livets 

slutskede på vårdhem, 

ur familjens 

perspektiv. 

Uppföljande 

kvalitativa 

intervjuer med 

deltagare som 

varit med i en 

nationell 

undersökning. 

Hälso- och sjukvårdspersonalen 

såg inte helt behoven hos den 

döende patienten, de fokuserar 

mer på uppgiften än på 

personen. Familjen tyckte att 

läkaren skulle varit mer 

tillgänglig och att personalen 

skulle varit bättre utbildad. 
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6. Contro, N.A., 

Larson, J., 

Scofiels, s., 

Sourkes, B., 

& Cohen, 

H.J. (2004). 

USA 

Förbättra pediatrisk 

palliativ vård genom 

att bedöma behov hos 

sjukvårdspersonal och 

familj. 

Innehåller två 

delar varav en där 

sjukvårdspersonal 

deltog i en enkät-

undersökning 

samt en kvalitativ 

där familje-

medlemmar 

intervjuandes. 

Personalen rapporterade att de 

inte hade tillräcklig kunskap 

och erfarenhet av att 

kommunicera med patient och 

familj angående vård i livets 

slutskede. Familjen påpekade 

att ett okänsligt sätt att meddela 

information orsakad oro. 

Familjerna trodde att smärtan 

hade behandlats väl trots att de 

fick se sitt barn lida. Både 

personalen och familjen 

utryckte önskan av mer stöd. 

7. Norton, S.A., 

Tilden, V.P., 

Tolle, S.W., 

Nelson, C.A. 

& 

Talamantes 

Eggman S. 

(2003). USA 

Undersöka och 

beskriva 

kommunikations-

svårigheter ur 

familjens perspektiv, 

vid vård och 

behandling av 

patienten i livets slut. 

En kvalitativ 

deskriptiv studie 

som innefattar 

intervjuer med 

familje-

medlemmar. 

Familjen beskrev flera 

kommunikationsbehov som inte 

blev tillgodosedda under den 

ofta snabba förändringen från 

behandlande till palliativ vård. 

Några av behoven var lägglig 

information, ärlighet, 

personalen skulle vara 

klarspråkiga, informera och 

lyssna. 
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Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kodning Subkategori Kategori 

Families 

described their 

need to have 

confidence in the 

treatment team. 

Behov av att ha 

förtroende för det 

behandlande teamet. 

Behov av 

förtroende. 

Viktigt med 

förtroendefull 

relation 

 

 

 

 

 

 

Att känna sig 

sedd och hörd 

Several family 

members 

described that 

important 

information they 

gave or tried to 

give to clinicians 

went unheeded, or 

at least was not 

acted on. 

Flera 

familjemedlemmar 

beskrev att viktig 

information som de 

gav till personalen 

inte togs på allvar. 

Viktig 

information togs 

inte på allvar av 

personalen. 

Individer 

respekterades inte. 

Inadequate 

communication 

increased the 

familie´s distress 

and /or confusion 

Bristfällig 

kommunikation 

ökade familjens oro 

och förrvirring. 

Bristfällig 

kommunikation 

ledde till oro. 

Kommunikationen 

har betydelse 

Respondents 

reported that they 

received 

insufficient 

information from 

nursing home 

staff, thus limiting 

their 

understanding of 

the conditions of 

their loved ones. 

Otillräcklig 

information från 

personalen 

begränsade 

förståelsen av den 

anhöriges tillstånd.  

Otillräcklig 

information 

ledde till 

minskad 

förståelse 

Brister med 

informationen 
 

 

 

 

 

 

Att känna sig 

välinformerad 

Focus groups  

reached consensus 

on the importance 

of obtaining 

accurate and 

timely 

information about 

the status of their 

loved ones.  

Betydelsen av att få 

noggrann och läglig 

information om en 

närståendes tillstånd.  

Noggrann och 

läglig 

information har 

betydelse 

Informationen har 

betydelse 

Families 

described that 

they sometimes 

did not understand 

what clinicians 

told them in part 

because of the 

language used. 

Familjen beskrev att 

de hade svårigheter 

med att förstå vad 

personalen sa, 

speciellt språket. 

Svårt att förstå 

informationen 

Svårförstådd 

information. 

 




