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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Sjuksköterskor är den profession inom vården som spenderar mest tid med 
patienten och har därför även en möjlighet att föra en dialog med denne. Kommunikationen 
är en viktig del när sjuksköterskorna vårdar en döende patient och både den verbala samt den 
icke-verbala kommunikationen är betydelsefull. Genom kommunikation kan en relation ta 
plats mellan sjuksköterskor och patienter vilket krävs för en bra konversation. Dock upplever 
sjuksköterskorna att kommunikationen med en döende patient som ett oromoment och en 
utmaning. Osäkerhet rörande kommunikationen kan leda till en brist i omvårdnadens kvalité 
och vetskapen om att patienten fått en värdig död ifrågasätts. 
Syfte: Belysa sjuksköterskors upplevelser av kommunikation med en döende patient. 
Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats som grundades på sju vetenskapliga artiklar. 
Artiklarna har analyserats med en kvalitativ innehållsanalys. 
Resultat: Innehållsanalysen resulterade i två huvudkategorier vilka var; vikten av 
kommunikation samt utmaningar med kommunikationen. De fem underkategorier som 
framkom var; betydelsen av icke-verbal kommunikation, att genom kommunikation skapa en 
relation, erfarenhetens betydelse för kommunikationen, oförberedda frågors problematik och 
tillgänglighet. 
Slutsats: Kommunikationen är en viktig del vid vård av en döende patient samt att 
kommunikation är en förutsättning för relationen mellan sjuksköterskor och patienten. Det 
fordras mer forskning för att belysa sjuksköterskans upplevelser av kommunikation med en 
döende patient då resultatet belyser avsaknad av kunskaper hos sjuksköterskorna. Resultatet 
påvisar att det krävs mer utbildningar i kommunikation inom hälso- och sjukvården där 
döende patienter förekommer. Studenter bör under utbildningar förberedas mer och tidigare 
vad kommunikation innebär och hur det kan användas vid vård av en döende patient. Detta 
för att förebygga eventuella missuppfattningar i kommunikationen mellan sjuksköterskor och 
patienten i vården.  
 
 
 
Nyckelord: En döende patient, kommunikation, omvårdnad, relation, sjuksköterskors 

upplevelser 
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Inledning 

Black (2011), Travelbee (1971) och Zeytinoglu (2011) belyser att gemensamt för alla 

människor är att de en dag kommer att dö, det är en oundviklig del av livet. Kozlowska och 

Doboszynska (2012) samt Black (2011) hävdar att sjuksköterskor är den profession inom 

vården som spenderar mest tid och har störst möjlighet till kommunikation med en döende 

patient. Black (2011) ifrågasätter dock individens, däribland sjuksköterskors, förberedelse 

inför situationer med döende patienter där kommunikationen spelar en viktig roll. Milligan 

(2011) och Zeytinoglu (2011) påpekar att vård av en döende patient kan vara en situation i 

sjuksköterskors arbete som ställer dem inför en utmaning. Milligan (2011) påstår att det 

innebär en känslomässig utmaning där kommunikation är en avgörande del för att skapa en 

relation mellan sjuksköterskor och patient. Georges och Grypdonck (2002) och Hopkinson, 

Hallet och Luker (2003) påpekar att många sjuksköterskor känner en oro samt en osäkerhet 

inför situationer där kommunikation i vård av en döende patient krävs. Vidare beskriver 

Hopkinson et al. (2003) att sjuksköterskorna osäkerhet rörande kommunikationen leder till en 

brist i omvårdnadens kvalité och vetskapen om att patienten fått en värdig död ifrågasätts 

(ibid.). I vårdandet av en döende patienten ser en del sjuksköterskor kommunikationen som 

ett visst problem som kan leda till brister i omvårdnaden. Därför är det viktigt att studera 

sjusköterskors upplevelser av kommunikation med en döende patient.  

 

Studien har genomförts som en litteraturstudie med kvalitativ ansats av vetenskapliga artiklar. 

En litteraturstudie har valts för att sammanställa tidigare forskning och vidare generera ny 

kunskap i förhållande till studiens syfte. Litteraturstudier används med fördel för att få en mer 

allmän överblick över sjuksköterskors upplevelser av kommunikation med en döende patient. 

En kvalitativ ansats användes eftersom syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelser.     

Bakgrund 

Kommunikation 
Kommunikation möjliggör ett utbyte av information eller känslor mellan två eller flera parter 

både verbalt och icke verbalt (Dunne, 2005; McCabe, 2004). Travelbee (1971) beskriver 

verbal kommunikation som ett utbyte av ord antingen sagda eller skrivna. Icke-verbal 
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kommunikation menar Travelbee (1971) är överföring av meddelanden genom ansiktsuttryck, 

kroppsspråk och beröring. Stajduhar, Thorne, McGuinness och Kim-Sing (2010) påvisar att 

det krävs kommunikation för att ta hand om en döende patient. Stajduhar et al. (2010) 

påpekar att om det finns en bristande kommunikation kan det uppstå konsekvenser för 

patienten, såsom att de inte upplever sig prioriterade eller sedda. Trots att kommunikationen 

sker mellan sjuksköterska och patient betonar Shipman (2010) och Mok och Chiu (2004) att 

det är sjuksköterskans uppgift att bjuda in patienten till samtal. Mok och Chiu (2004) samt 

Law (2009) menar dock att sjuksköterskan bör undvika att vara för påstridig och ge patienten 

den tid som behövs för att han eller hon ska känna sig trygg vilket uppmuntrar patienten att 

berätta om sina tankar och sin oro. Dobbins (2005) och Kozlowska och Doboszynska (2012) 

belyser att kommunikation är förutsättningen för att kunna ge en döende patient en värdig 

död.  

 

Enligt Stajduhar et al. (2010) är information en viktig del för en döende patient, de söker en 

balans mellan ärlighet och hopp i informationen de får. Genom att skapa en balans mellan 

ärlighet och hopp i informationen gör det att patienterna känner ett förtroende för 

sjuksköterskan. Stajduhar et al. (2010) menar att om de tänker ”jag kommer dö” så kan ett 

hopp i informationen, såsom att säga till patienten ”ge inte upp” göra att patienten mår bättre 

och åter finner ett visst hopp inför sin situation. Stajduhar et al. (2010) menar också att 

patienter önskar att få så mycket information som möjligt men att de själva får bestämma hur 

mycket de vill veta beroende på deras önskan och behov.  

Enligt Richardson (2002) söker döende patienter en förklaring och information av 

sjuksköterskor om sjukdomsprocessen, medicinering och behandling, men de söker även en 

möjlighet till att prata om andra frågor. Penrodd-Hermann (2001) menar att åtminstone ett 

antal döende patienter har upplevt eller kommer uppleva ett behov av att få en insikt i de 

existentiella frågor som kan uppkomma för en döende patient. Vidare menar Penrodd-

Hermann (2001) att existentiella behov inte behöver innebära behov som kopplas till religion, 

det handlar mer om hur en person förhåller sig till eller ser på sin plats i tillvaron och 

meningen med livet. Penrodd-Hermann (2001) poängterar att sjuksköterskorna måste räkna 

med, ta hänsyn till och ta en döende patients existentiella och andliga behov på allvar vilket 

sker genom upprätthållandet av kommunikationen. Enligt Mok och Chiu (2004) är det viktigt 

att som sjuksköterska vara medveten om patientens psykosociala behov utan att behöva ställa 

frågor. 
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Richardson (2002) belyser vikten av att sjuksköterskan bör visa intresse, lyssna, ge sin tid och 

komma ihåg vad som sagts tidigare. Enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och 

Fagerberg (2003)  finns ett krav på sjuksköterskan att denne ska ha en förmåga att 

kommunicera och vidare få en förståelse för sin patient, vilket inte enbart innefattar den 

verbala kommunikationen.  

 

Dahlberg et al. (2003) menar att den icke-verbala kommunikationen som exempelvis 

kroppsspråket, är ett bra sätt att få en uppfattning om hur patienten känner och upplever sin 

situation. Enligt Kozlowska och Doboszynska (2012) kan sjuksköterskor använda icke-verbal 

kommunikation för att upprätthålla kontakten med patienten. Den form av icke-verbal 

kommunikation som används mest är beröring, ansiktsuttryck och ögonkontakt. Kozlowska 

och Doboszynska (2012) menar att sjuksköterskor på det viset uttrycker medkänsla i 

omvårdnaden med döende patienter. Detta kan göras genom att exempelvis hålla patientens 

hand, hålla denne sällskap, ha ögonkontakt samt att le mot patienten. Kozlowska och 

Doboszynska (2012)  menar att ett leende till en döende patient kan vara av vikt då de ger en 

positiv inverkan. Det ger patienten en känsla av lättnad och belåtenhet, det lindrar spänningar 

samt så känner patienten sig mer bekväm att föra en konversation. Vidare anser Kozlowska 

och Doboszynska (2012) att den vanligaste reaktionen när sjuksköterskor ler mot en patient 

är att denne ler tillbaka samt att hålla patientens hand kan vara av betydelse för 

sjuksköterskors relation till patienten. 

Relation 

Shipman (2010) samt Stoddart och Bugge (2012) menar att sjuksköterskors relation med 

patienten grundar sig på kommunikation och dessa respektive parter ser kommunikation som 

en vital del i samspelet sinsemellan. Mok och Chiu (2004) samt Richardson (2002) påpekar 

att patienter och sjuksköterskor som har en relation sinsemellan leder till att patienten känner 

förståelse och vidare tillit till sjuksköterskan. Patienten får då en känsla av att sjuksköterskan 

är tillgänglig och lyhörd för deras känslor samt behov utan att patienten verbalt behöver 

uttrycka dessa. Enligt Stajduhar, Thorne, McGuinness och Kim-Sing (2010) kan 

upprätthållandet av en kommunikation stärka relationen mellan sjuksköterskor och patienten. 

Mok och Chiu (2004) beskriver att en döende patient som har en bra relation med en 

sjuksköterska gör att patienten har någon att luta sig mot, lita på och visa sina känslor för 
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(ibid.). Det är betydelsefullt för patienten att de får en känsla av att de är viktiga (Richardson, 

2002; Mok & Chiu, 2004).  

En döende patient 
Milligan (2009) och Amoah (2011) belyser att döende patienter, alltså patienter med en 

begränsad levnadstid till följd av sjukdom, bör få såväl fysiska som psykosociala samt 

existentiella behov tillgodosedda, eftersom samtliga behov påverkar livskvalitén.  

 

World Health Organization [WHO] (2013) menar att en palliativ vård kan ges till de patienter 

som har en obotlig sjukdom. WHO (2013) och Socialstyrelsen (2011) belyser hur den 

palliativa vården innebär den hälso- och sjukvård vars uppgift är att förebygga och lindra 

lidande för patienter med fortskridande obotlig sjukdom. WHO (2013) och Socialstyrelsen 

(2011) bygger den palliativa vården på ett förhållningssätt som syftar till att se människan 

som en helhet där stöd till individen möjliggör att denna kan leva med värdighet och största 

tänkbara välbefinnande till livets slut, oberoende av ålder eller diagnos. Det sker enligt WHO 

(2013) och Socialstyrelsen (2011) genom att tidigt upptäcka, ordentligt analysera och 

dessutom behandla rådande fysiska, psykiska, sociala och existentiella problem. WHO (2013) 

påpekar att palliativ vård utförs med en idé om att döende och döden är en normal process 

och den palliativa vården syftar inte till att varken påskynda eller skjuta upp döden.  

 

Stajduhar et al. (2010) tar upp att döende patienter kan känna en rädsla när de ska möta ny 

personal. Vidare menar Stajduhar et al. att patienten förväntar sig att sjuksköterskan har läst 

deras journal, hört sig för med kollegor om patienten och redan har en viss uppfattning eller 

en viss kunskap om dem och deras situation. Richardson (2002) påpekar att döende patienter 

hellre vill se sjuksköterskan som en person än en arbetare i sin yrkesroll, vilket är naturligt 

och vidare en viktig del för att sjuksköterskan ska kunna komma närmare sin patient.  

Upplevelser  
Travelbee (1971) menar att gemensamt för människor är att de någon gång under sina liv 

kommer uppleva sjukdom, smärta, lidande, ångest och kanske till och med förtvivlan, 

ensamhet och skuld. Enligt Travelbee (1971) kommer alla människor förr eller senare 

uppleva en situation som berör döden. Dock anser Travelbee (1971) att människor finner en 

individuell förklaring och mening med sin smärta, sjukdom och sitt lidande vilket så 

småningom leder till en personlig mognad. Eriksson (1987) och Travelbee (1971) menar att 
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den enskilde individens upplevelse är personlig och kan inte fullt tolkas eller förstås av någon 

annan. Travelbee (1971) menar dock att en insikt i individens upplevelse möjliggör en 

omsorgsfull vård till människor. Eriksson (1987) anser att en djup upplevelse omfattar när 

upplevelsen når, innefattar och engagerar hela människan. Vidare menar Eriksson (1987) att i 

denna upplevelse möter individen sig själv, det vill säga sitt hopp, dennes längtan och 

önskan. Detta möte påpekar Eriksson (1987) är en helande process för människan.  

Teoretisk referensram  
Travelbee (1971) menar att det krävs mycket kommunikation för att ta hand om en döende 

patient och det finns krav på sjuksköterskorna att de bör ha en förmåga att kunna 

kommunicera med en döende patient, både verbalt och icke-verbalt. Travelbee (1971) menar 

att både den verbala och icke-verbala kommunikationen bör användas i kombination med 

varandra. Vidare upplyser Travelbee (1971) att omvårdnad handlar om att hjälpa den sjuka 

och lidande personen att finna mening i den situation personen genomlever. Det sker genom 

att etablera en mellanmänsklig relation. Enligt Travelbee (1971) så skapas en mellanmänsklig 

relation med hjälp av kommunikation eftersom det är då människor delar sina upplevelser, 

erfarenheter och känslor med varandra. Travelbee (1971) poängterar att det krävs stor 

förmåga och förståelse från sjuksköterskors sida när det gäller omvårdnaden, däribland 

kommunikationen, av patienter med en dödlig sjukdom. Fortsättningsvis menar Travelbee 

(1971) att sjuksköterskors förståelse utgörs av dennes egna känslor av att vårda en patient 

som är döende. Vidare ligger det till grund för sjuksköterskans kommunikation med en 

döende patient vilket innebär idéer om döden, eventuella religiösa trosuppfattningar samt 

uppfattning om liv och död. 

 

Travelbee (1971) poängterar att en mellanmänsklig relation handlar om att sjuksköterskor bör 

sträva efter att skapa en relation mellan två människor, istället för enbart en relation mellan 

sjuksköterska och patient. En bra kommunikation grundar och stärks i en relation. Då en 

relation finns kan sjuksköterskan hjälpa patienten att må bättre och genom relationen få en 

döende patient att visa sina känslor och prata om saker. Travelbee (1971) anser att det är 

viktigt att sjuksköterskan tillgodoser alla patientens behov och se att varje patient är unik med 

individuella behov.  
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Syfte 
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelser av kommunikation med en 

döende patient. 

Metod 
Metoden som använts var en litteraturstudie med kvalitativ ansats av vetenskapliga artiklar 

med kvalitativ metod. En litteraturstudie innebär att systematiskt söka, granska och 

sammanställa tidigare forskning samt vidare generera ny kunskap inom ett ämne eller 

problemområde (Polit & Beck, 2008; Forsberg & Wengström, 2008). Den kvalitativa 

ansatsen avser att ha ett objektivt förhållningssätt där varje situation bör ses som unik. En 

helhetsförståelse av förhållanden eftersträvas för att få en fullständig bild av situationen 

(Olsson & Sörensen, 2011). En litteraturstudie valdes som metod eftersom ett representativt 

urval önskades. Axelsson (2008) påpekar att som student är det av värde att söka, värdera och 

sammanställa kunskap kopplat till det rådande problemet. Olsson och Sörensen (2011) 

påpekar även att litteraturstudier med fördel kan användas för att inte störa den praktiska 

hälso- och sjukvården (ibid.). 

Datainsamling 
Litteratursökningen har genomförts med hjälp av referensdatabaserna Medline och Cinahl. 

Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) används olika referensdatabaser med fördel vid 

litteratursökningar och för att ett eventuellt felaktigt urval ska undvikas. Polit och Beck 

(2010) framhåller att Cinahl innehåller engelskpublicerad omvårdnads- och annan 

hälsorelaterad forskning. Enligt Willman et al. (2011) utgår Medline främst från ett 

medicinskt men även ur ett omvårdnadsperspektiv där databasen uppdateras dagligen 

(Willman et al., 2011).  I Cinahl användes sökverktygen Cinahl Headings och i Medline 

användes Mesh.  

 

De sökord som har använts var: Communication, Support, Psychosocial, Experience, 

Perspectives, Palliative care, Terminal care, Terminally ill patient, Nurses, Nurse - Patient 

Relations. Sökorden har kombinerats med de booleska söktermerna OR och AND. Enligt 

Willman et al. (2011) och Forsberg och Wengström (2008) används OR för att bredda 

sökningen och samtidigt undvika bortfall av artiklar som stämde överens med studiens syfte. 

Operatorn AND användes för att avgränsa sökningen och ge ett mer väsentligt resultat för 
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studien (ibid.) (se bilaga 1). 

 

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska eftersom 

dessa språk behärskades. Artiklarna till resultatet skulle vara publicerade tidigast 2003, för att 

få så aktuell omvårdnadsforskning som möjligt. Valda artiklar skulle finnas som peer-

reviewed, vilket betyder att de granskats av experter inom området (Olsson & Sörensen, 

2008). Artiklarna skulle även utgå från IMRAD- modellen vilket Polit och Beck (2008) 

används för att strukturera materialet i en artikel (ibid.). Artiklarna skulle utgå från 

sjuksköterskans upplevelser och vara analyserade med en kvalitativ metod eftersom det 

används vid tolkning av upplevelser (Willman et al., 2011). Avgränsning av 

sjuksköterskornas arbetsplats gjordes inte, då en generell bild av sjuksköterskors upplevelser 

eftersträvades.  

Urval 
Vid de olika sökningarna lästes varje artikels titel, varav 67 abstrakt lästes igenom. Av de 

abstrakt som lästes, exkluderas de artiklar som inte stämde överrens med studiens syfte eller 

studiens inklusionskriterier. Åtta artiklar återstod och dessa valdes för att vidare 

kvalitetsbedömas.  

En kvalitetsgranskning av artiklarna har genomförts utifrån Willman et al. (2011) mall för 

kvalitetsbedömning (se bilaga 2) där ett flertal frågor ställs i samband med granskningen av 

artiklarna för att bedöma artiklarnas kvalité och relevans i förhållande till studien. 

Bedömningen sker utefter syfte, metod och resultat, där tydlighet och relevans ses över. 

Granskningen gör att artiklarna kan bedömas och vidare grupperas utefter huruvida de har en 

dålig, medel eller bra kvalité kopplat till denna studie. Frågorna i mallen för 

kvalitetsgranskningen kunde besvaras med ja, vilket gav ett poäng, och vet ej eller nej gav 

noll poäng. Poängsumman sammanställdes och räknades senare om till procent av den totala 

summan. Artiklar som svarade ja på 80-100 % av frågorna ansågs ha en bra kvalité, 70-79 % 

ansågs ha en medel kvalité och 60-69 % en dålig kvalité (ibid.). Vid kvalitetsgranskningen 

exkluderades en av de åtta artiklarna eftersom innehållet inte stämde överrens med studiens 

syfte. De sju artiklar som inkluderades i denna studie uppmätte samtliga minst 70-79 %, alltså 

medel kvalité. Sex av artiklarna hade 80-100%, således en bra kvalité och en av artiklarna 

uppnådde medel kvalité (se bilaga 3). I artiklarna redovisas att de deltagande frivilligt har valt 

att delta i de olika studierna och deltagarna har också informerats att individuella utlåtanden 
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inte gick att koppla till var och en av personerna som deltog i studien. Under intervjuerna 

som gjordes i artiklarna uppmärksammades och beaktades det att ämnet kunde väcka minnen 

av situationer med en döende patient som vidare kunde vara känslosamt. Samtliga artiklar 

som använts i denna studie redovisade ett etiskt resonemang. 

Analys 
Analysen av artiklarna har gjorts utifrån Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa 

innehållsanalys, vilken är inspirerad av Krippendorff (2004). Analysen av artiklarna har 

utgått från en manifest analys vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär att endast 

analysera det som faktiskt står i artiklarna utan att egen tolkning av innehållet görs. Denna 

analys används vid en kvalitativ analys då en förståelse för textens innehåll eftersträvas 

(ibid.). Innan analysen kunde påbörjas lästes artiklarna upprepade gånger, först individuellt 

och sedan tillsammans, för att få en god översikt och bra förståelse för innehållet. Inspirerad 

av Graneheim och Lundman (2004) har analysen gjorts med fyra olika steg (Bilaga 4). Första 

steget var att utifrån syfte ta ut de meningsbärande enheterna, vilket innebar att urskilja samt 

ta ut stycken eller meningar som hade liknande aspekter. Det andra steget innebar att de 

meningsbärande enheterna kondenserades, vilket betyder att de reducerades eller förkortades 

utan att förlora dess innehåll eller avvika från studiens syfte. Det tredje steget var att koda de 

kondenserade meningarna vilket innebar att sammanfatta meningarna med enstaka ord, så 

kallade beteckningar, det kan göra att ett nytt intryck av insamlad data uppnås. Kodningen låg 

till grund för steg fyra där kategorier formas, som också är kärnan i analysförfarandet, vilket 

vidare enligt Polit och Beck (2010) samt Graneheim och Lundman (2004) medför att all data 

i en kategori får ett gemensamt innehåll (ibid.). Kategorier kunde till slut delas upp och bilda 

underkategorier. Analysen har möjliggjort en övergripande bild över innehållet och 

underlättade också sammanställningen av artiklarnas huvudsakliga innehåll. 

 

Resultat 
I figur 1, se nedan, illustreras kategorier och underkategorier. 
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Figur 1: Kategorier och underkategorier.  

Vikten av kommunikation  
Resultatet visade på att sjuksköterskorna upplevde kommunikationen som värdefull när 

döende patienter var inblandade. Sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att assistera en 

döende patient med fysisk omvårdnad men dock ansåg de att kommunikationen var det 

viktigaste (de Araujo, da Silva & Francisco, 2004). Sjuksköterskorna upplevde att både 

verbal och icke-verbal kommunikation var viktigt (Trovo de Araujo & Paes da Silva, 2004; 

de Araujo et al., 2004; Hov, Hedelin & Athlin, 2007). Sjuksköterskorna menade att de skulle 

vara lyhörda och kunna tolka både verbala och icke-verbala signaler från patienten för att en 

god kommunikation ska äga rum (Holst, Sparrman & Berglund, 2003). Sjuksköterskorna 

påpekade även att det var viktigt att alltid upprätthålla en kommunikation med en döende 

patient (de Araujo et al., 2004).  

”..to talk to patients is essential. You can see that they feel better when 

you do” (de Araujo et al., 2004, s. 156). 

Vissa sjuksköterskor upplevde svårigheter med att kommunicera med döende patienter trots 

att sjuksköterskorna förstod vikten av kommunikation. (Trovo de Araujo & Paes da Silva, 
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2004). Sjuksköterskorna ansåg att kommunikation var grundläggande för att få en förståelse 

mellan olika individer. De upplevde även att det goda samtalet uppkommer i mötet mellan 

sjuksköterskan och patienten (Holst et al., 2003). Sjuksköterskorna framhävde att de pratade 

om allmänna, dagliga saker med en döende patient. Anledningen var för att försöka distrahera 

patienten från att känna lidande och väntan på att få gå bort. Sjuksköterskorna upplevde även 

att de kunde använda sig av humor hos vissa av patienterna för att uppmuntra dem (Hov et 

al., 2007). Sjuksköterskorna ansåg att en döende patient alltid har rätt till att få information 

och att det ges i förtroende samt att patienterna inte känner sig påtvingade en kommunikation 

(Hov et al., 2007).  

 

Sjuksköterskorna menade att otydlighet eller missförstånd i kommunikationen kunde riskera 

vårdens kvalité och sjuksköterskorna hade upplevt obehagliga samt frustrerande situationer 

som följd. Vidare syftade sjuksköterskorna på situationer med en döende patient där hela 

människan och dennes olika behov skulle tillgodoses (Iranmanesh et al., 2009). 

 

Sjuksköterskorna kände att de inte var bekväma med att kommunicera med en medvetslös 

patient. Sjuksköterskorna menade att de inte visste hur mycket medvetande patienten var, om 

patienten lyssnade på dem eller om patienten kände något. Dock poängterade 

sjuksköterskorna att de förutsatte att patienten alltid lyssnade på dem. Sjuksköterskorna ansåg 

att kommunikationen var viktig och det var betydelsefullt att förklara vad som hände, likaså 

för de patienter som var medvetslösa (Trovo de Araujo & Paes da Silva, 2004).  

Betydelsen av icke-verbal kommunikation 

Sjuksköterskorna kunde missta att kommunikationen enbart handlade om verbal 

kommunikation då vissa sjuksköterskor upplevde att de inte visste om att kroppsspråket var 

en slags kommunikationsteknik, men de upplevde att det var viktigt med en icke-verbal 

kommunikation med en döende patient (Trovo de Araujo & Paes da Silva, 2004).  

Sjuksköterskorna menade att icke-verbal kommunikation innebar kroppsspråk, visa förståelse 

och att visa lyhördhet samt röra vid patienten. Sjuksköterskorna påstod att beröring av 

patienten visade empati, sympati, stöttning och det visade också patienten att denne inte var 

ensam (de Araujo et al., 2004). Sjuksköterskorna poängterade att när de kände att orden var 

otillräckliga för den döende patienten så använde de sig av beröring med kombination av 

tillfredsställande kommunikation (Hov et al., 2007). Sjuksköterskorna ansåg att vara 

närvarande vid en döende patient även i tystnad var en sort av icke-verbal kommunikation 
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som borde värderas (Hov et al., 2007; de Araujo et al., 2004). Sjuksköterskorna berättade att 

de kommunicerade genom att använda sina händer för att visa patienten säkerhet, 

accepterande samt att sjuksköterskorna upplevde att de visade respekt med beröring vid 

vården av patienten. De ansåg att de reducerade patientens stress samt att patienten fick en 

känsla av att känna sig levande då sjuksköterskorna rörde dem med sina händer. 

Sjuksköterskorna menade att de med sina händer också visade att de hade erfarenhet och 

kunskap samt så visades omsorg när de utförde fysiska omvårdnadsåtgärder. 

Sjuksköterskorna poängterade även att när de använde sig av beröring kunde de bedöma 

patientens tillstånd (Hov et al., 2007).  

 

Sjuksköterskorna ansåg att den icke-verbala kommunikationen var viktig men tystnaden 

kunde vara jobbig. Vidare ansåg sjuksköterskorna dock att de måste våga vara tysta och inse 

att det inte alltid behövs sägas eller göras så mycket för en döende patient (Holst et al., 2003).  

”..if you pause to listen, he will open himself to you” (de Araujo et al., 

2004, s.154). 

Sjuksköterskor belyste betydelsen av att aktivt lyssna på en döende patient istället för att 

lägga fullt fokus på den fysiska delen av omvårdnaden. Vidare påpekade sjuksköterskorna att 

vara en bra och aktiv lyssnare handlar om en förmåga att vara tyst och endast lyssna. 

Sjuksköterskorna upplevde att denna typ av icke-verbal kommunikation gav en känsla av 

tacksamhet från patienterna. Sjuksköterskorna kände att när de lyssnar gjorde detta att de fick 

en bild av patientens situation och önskemål, vilket vidare gjorde att sjuksköterskorna kunde 

ge stöd till en döende patient (Iranmanesh et al., 2009). Sjuksköterskorna betonade 

kommunikation genom att röra vid patientens kropp (Hov et al., 2007). 

Sjuksköterskorna förstod värdet av icke-verbal kommunikation om en döende patient hade en 

existentiell förtvivlan. Det som var viktigt var att ha en kapacitet att lyssna, att vara tyst, 

finnas för patienten, att hålla denne i handen samt att visa sympati var en av de väsentligaste 

(de Araujo et al., 2004).  

Att genom kommunikation skapa en relation 

Sjuksköterskorna ansåg att de många gånger är den profession inom vården som först möter 

patienten, vilket ger dem en möjlighet att prata samt lära känna patienten och vidare skapa en 

relation med dem (Reinke et al., 2010). Sjuksköterskorna upplevde att relationen med 

patienten var viktig (Iranmanesh et al., 2009; Holst et al., 2003) och tilliten i relationen var av 
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vikt vilket bevarades genom att prata med patienten (Iranmanesh et al., 2009). 

Sjuksköterskorna kände att ju mer de lärde känna patienten ju lättare blev mötet med dem. 

Vidare ansåg sjuksköterskorna att de fick mycket tillbaka av patienten när de har en bra 

relation med denne samt att sjuksköterskorna utvecklades hela tiden som människor (Holst et 

al., 2003).  

 

Sjuksköterskorna ansåg att en döende patient ska mötas öppet (Hov et al., 2007) samt 

betraktade sjuksköterskorna att varje patient är unik (Trovo de Araujo & Paes da Silva, 2004; 

Iranmanesh et al., 2009; Hov et al., 2007) med olika individuella behov vilket leder till att 

varje situation är unik (Trovo de Araujo & Paes da Silva, 2004). Sjuksköterskorna försökte 

alltid uppmuntra en patient som är döende att inte ge upp, att sjuksköterskorna och patienten 

kämpar tillsammans genom kroppslig vård och beröring samt kombinera detta med ord (Hov 

et al., 2007). Sjuksköterskorna belyste att den fysiska vården kombinerades med 

känslomässig vård, utan att dela upp det som olika steg i vården. Sjuksköterskorna menade 

vidare att när de tillgodosedde den döende patientens fysiska behov såg de samtidigt också 

till att tillgodose de känslomässiga. Den typ av situation, där sjuksköterskorna arbetade både 

med det fysiska och psykiska behovet, menade sjuksköterskorna möjliggjorde en relation 

med förtroende där patienten kunde ses som en unik individ och patientens värdighet kunde 

även bevaras (Iranmanesh et al., 2009).  

Erfarenhetens betydelse för kommunikationen 

Sjuksköterskorna beskrev hur erfarenhet och en viss brist på erfarenhet skapade en oro hos 

dem. De ifrågasatte om de hade den kunskap, baserat på erfarenhet, som krävs för att ge ett 

tryggt stöd, exempelvis genom att prata med patienten, trots att sjuksköterskorna själva 

kanske inte privat gått igenom något liknande som en döende upplever. Detta kunde orsaka 

problematik vid omsorg och kommunikation (Peterson et al., 2010). För att kunna erbjuda en 

döende patienten den bästa omvårdnaden, där kommunikationen ingår, ansåg 

sjuksköterskorna att de måste ha en emotionell balans samt ha tekniska och vetenskapliga 

kunskaper (de Araujo et al., 2004). Sjuksköterskorna ansåg att livserfarenhet är viktigt i mötet 

med en döende patient. Sjuksköterskorna påpekade att de måste ha ett professionellt 

förhållningssätt och kunna se hela patienten, för att bemöta och lindra patientens smärta på 

bästa sätt. Vidare nämnde de att livserfarenhet, yrkeserfarenhet och en inre trygghet gjorde att 

sjuksköterskorna kände mer självsäkerhet och detta kunde underlätta mötet med en döende 

patient (Holst et al., 2003).  
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Sjuksköterskorna upplevde att deras professionella utveckling baserades på den erfarenhet de 

upplevt i arbetet med döende patienter. Sjuksköterskorna menade att de reflekterade över sina 

känslor, reaktioner och handlingar i tidigare samt pågående relationer med en döende patient 

(Iranmanesh et al., 2009). Erfarenhet menade sjuksköterskorna gav kunskap, gjorde att de 

utvecklades och förbättrade mötet och kommunikationen med en döende patient (Iranmanesh 

et al., 2009; Peterson et al., 2010). Sjuksköterskor menade att då de upplevt en situation där 

de haft en döende familjemedlem så påverkades vidare deras arbete där en större förståelse 

kunde uppnås (Iranmanesh et al., 2009).  

Utmaningar med kommunikationen 

Oförutsedda frågors problematik 

Sjuksköterskorna framhävde att det inte alltid var lätt med en kommunikation med en döende 

patient (de Araujo et al., 2004; Holst et al., 2003; Peterson, Johnson, Halvorsen, Apmann, 

Chang, Kershek, Scherr, Ogi & Pincon, 2010) på grund av de svårigheter som kunde uppstå 

när patienten visar ångest och frustration inför sin situation (de Araujo et al., 2004). 

Sjuksköterskorna kände en rädsla och oro om vad som kunde sägas och den problematik de 

upplevde om de skulle säga fel saker till en döende patient (Holst et al., 2003; Peterson et al., 

2010). Sjuksköterskor ansåg att information som önskades och behövdes från patientens sida 

var en mycket viktig del i deras arbete att uppmärksamma samt tillgodose (Reinke et al., 

2010). Sjuksköterskorna tyckte att det var viktigt att försöka få en insikt i en döende patients 

tankar genom att prata med dem, klargöra deras tvivel samt att svara på deras frågor (de 

Araujo et al., 2004). I en del situationer, som exempelvis där läkaren inte informerat patienten 

tillräckligt, kände sjuksköterskorna i sin tur att de inte var förberedda på patientens frågor. En 

del sjuksköterskor upplevde att de inte alltid hade den kunskap som krävs för att besvara alla 

frågor patienten har, men däremot försökte sjuksköterskorna besvara frågorna så utförligt de 

förmådde (Reinke et al., 2010).  

”They ask so many questions that I am unable to answer (nobody is) that 

sometimes communication becomes difficult”(de Araujo et al., 2004, s. 

156). 

Dock menade sjuksköterskorna att detta ledde till en känsla av otillräcklighet gentemot 

patientens behov av information och en spänd situation kunde uppstå (Reinke et al., 2010). 



 

17 
 

Sjuksköterskorna ansåg att en döende patient sällan fick tillräckligt med information om den 

situationen de befinner sig i. Sjuksköterskorna upplevde även om de fick en känsla av att 

patienten hade dragit sig undan och de kände sig nerstämda undvek de att prata med patienten 

om den allvarliga situationen denne befann sig i. Vidare uppfattade sjuksköterskorna att de 

trodde att patienten ändå var medveten om sin egen situation (Hov et al., 2007). 

Sjuksköterskorna ansåg dock att det inte alltid är bra att berätta allt, ofta är patienten inte redo 

för det (de Araujo et al., 2004). Sjuksköterskorna menade att det var svårt att veta hur mycket 

information de bör ge patienten samt hur informationen påverkar denne (Hov et al., 2007).  

Sjuksköterskorna ansåg att en förutsättning för att tillgodose patienters behov eller önskemål 

av information, krävs det att patienten är bekväm med sjuksköterskan samt att en tillit finns 

sinsemellan. Ytterligare en prioritering enligt sjuksköterskorna var att försäkra sig om att 

patienten har någon att prata med, ställa frågor till och vidare även få ärliga samt begripliga 

svar (Peterson et al., 2010). Några sjuksköterskor ser det som en utmaning att veta hur 

mycket information patienten vill ha men ser vägledning av patienten som ett bra sätt att 

hantera hur mycket information och vilken typ av information de bör ge (Reinke et al., 2010).  

“I think it is a challenge to sort out how much information about their 

disease they want, so I always let the patient and family guide me on what 

they want and to what degree. I ask them, “How much information do you 

want me to share with you? Do you want all of the details or just the big 

picture?” (Reinke et al., 2010, s. 987).   

När situationen krävde att sjuksköterskorna behövde svara på frågor som rörde existentiella 

frågor försökte sjuksköterskorna vara ärliga om sin personliga tro och dess värderingar. 

Vidare menade sjuksköterskorna att när kommunikationen var ärlig med en döende patient 

fördes ett samtal med tillit. Sjuksköterskorna hade en avsikt att med respekt möta patientens 

tro och övertygelser oberoende av att sjuksköterskornas åsikt kanske var annorlunda 

(Iranmanesh et al., 2009).  

Tillgänglighet 

Sjuksköterskor upplevde att när de spenderade tid med en döende patient, lyssnade på och 

pratade med dem gav det sjuksköterskorna en känsla av att patienten som en helhet mådde 

bättre (Iranmanesh, Häggström, Axelsson, & Sävenstedt, 2009). Sjuksköterskorna ansåg att 

det var viktigt att förmedla en tillgänglighet gentemot patienten och vara närvarande i den 

situation som denne infinner sig (Holst et al., 2003; Reinke, Shannon, Engelberg, Young & 
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Curtis, 2010; Trovo de Araujo & Paes da Silva, 2004; Iranmanesh et al., 2009), i synnerhet då 

patienten är nedstämd eller upprörd (Iranmanesh et al., 2009). Dock upplevde vissa 

sjuksköterskor att den tid de hade till förfogande och att få den att räcka till hos varje enskild 

döende patient var en återkommande utmaning som för många av sjuksköterskorna skapade 

ett obehag (Peterson et al., 2010). Tiden påverkade tillgängligheten särskilt då 

sjuksköterskorna hade flera patienter att ta hänsyn till (Peterson et al., 2010; Holst et al., 

2003). Sjuksköterskorna menade att det är svårt att möta patientens psykiska problem om 

patienten själv kände att sjuksköterskan inte hade tid med dem (Holst et al., 2003).  

Sjuksköterskorna ansåg att aktivt samspela med en döende patient samtidigt som de fysiska 

omvårdnadsåtgärderna utfördes var det bästa sättet att ta tillvara på tiden hos patienten 

(Iranmanesh et al., 2009). Några sjuksköterskor uttryckte att det fanns en oro för att bli 

känslomässigt involverad på ett mer personligt plan och inte kunna upprätthålla en 

professionell distans till en döende patient (Peterson et al., 2010; Holst et al., 2003). 

Sjuksköterskorna upplevde en oro att de utan ett professionellt förhållningssätt kunde 

resultera i att de istället tar avstånd från patienten (Holst et al., 2003; Trovo de Araujo & Paes 

da Silva, 2004). Sjuksköterskorna ansåg att de undvek kontakt, därmed kommunikation, med 

en döende patient om de kände sig oförberedda att möta patientens psykosociala och 

spirituella behov (Trovo de Araujo & Paes da Silva, 2004). 

 

”..he knows he is going to die, but this is not an excuse for us to avoid 

him, to not listen..” (de Araujo et al., 2004, s.154). 

Diskussion 

Metoddiskussion 
En litteraturstudie med kvalitativ ansats av vetenskapliga artiklar genomfördes. En empirisk 

studie skulle kunna ha använts utifrån studiens syfte, men enligt Polit och Beck (2010) är 

empiriska studier tidskrävande, där datainsamling kan ta veckor eller upptill månader att 

samla in. Därför sågs en empirisk studie som olämplig som metod för insamling av data 

eftersom studien skulle genomföras på tio veckor. En litteraturstudie bedömdes därför vara 

mer lämplig. Vidare ansågs en litteraturstudie ha gett en mer generell bild av sjuksköterskors 

upplevelser av kommunikationen med en döende patient vilket också kan ha gett en viss 



 

19 
 

fördel för studiens resultat. Detta eftersom resultatets artiklar var ospecificerade till land eller 

vårdinrättning.  

I studien användes ingen geografisk avgränsning vid artikelsökningen eftersom det ansågs 

vara av fördel att få en allmän överblick och undvika ett bortfall av artiklar som motsvarade 

studiens syfte. Artiklarna som redovisas i resultatet var från Sverige, Norge, USA och 

Brasilien. Det upplevdes i början av studien att en geografisk avgränsning kunde ha gjort att 

resultatet blivit mer aktuellt för det svenska sjukvårdssystemet och även medfört ett mer 

tillförlitligt resultat. Men det ansågs att en generell översikt var önskvärd. Eftersom studiens 

resultat påvisade överensstämmelser i länderna sinsemellan av upplevelsen av 

kommunikationen, påvisade det att geografisk avgränsning inte var nödvändig då ett positivt 

resultat ändå ansågs ha uppnåtts. Enligt Axelsson (2008) är det av vikt att inte vara för 

specifik vid datainsamling eftersom artiklar av värde kan missas och en heltäckande 

överblick kan utebli. Samtidigt menar Axelsson (2008) att det bör finnas begränsningar under 

sökningen för att undvika artiklar som saknar relevans till studiens syfte.   

En kvalitativ ansats valdes eftersom Willman et al. (2011) samt Forsberg och Wengström 

(2008) menar att en kvalitativ ansats syftar till att beskriva ett fenomen, fördjupa sig i 

människors upplevelser och erfarenheter (ibid.). Vidare ansågs att intervjuer där 

sjuksköterskan får utrymme att med sina egna ord beskriva sina upplevelser troligen 

medförde att ett mer tillförlitligt resultat kunde uppnås. Artiklarna som använts i studien hade 

samtliga en kvalitativ metod där intervjuer genomförts med en öppen dialog, vilket har gjort 

att resultatet till en viss del har blivit mer beskrivande och en fördjupad förståelse har kanske 

uppnåtts. Enligt Willman et al. (2011) är ord många gånger det bästa sättet att för att få 

trovärdighet till studiers resultat där beskrivning av människors upplevelser eftersträvas. 

Olsson och Sörensen (2011) påpekar att valet av kvalitativ eller kvantitativ metod beror på 

studiens syfte (ibid.). En kvalitativ ansats betraktades vara relevant och antogs medföra 

tillförlitlighet i resultatet eftersom syftet med studien var att belysa sjuksköterskans 

upplevelser av kommunikation med en döende patient. 

 

Vid påbörjad datainsamling fanns en viss osäkerhet om sökningarna i databaserna gjordes på 

ett effektivt och korrekt sätt, därav användes stöd av en bibliotekarie innan datainsamling 

påbörjades. Willman et al. (2011) belyser det som ett hjälpmedel för att erhålla material till 

studien (ibid.) men dock överläts inte sökningen helt till bibliotekarien (ibid.). Det upplevdes 
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att datainsamlingen på det sättet gjordes effektivt från början och vidare också haft en viss 

fördel för tid till bearbetning av studiens resultat, diskussion och slutsats. Detta ansågs ha lett 

till att studien har påverkats på ett positivt sätt. 

 

Olsson och Sörensen (2011) hänvisar till att det sker snabba förändringar i samhället, både 

socialt, tekniskt samt miljömässigt och varpå Olsson och Sörensen (2011) betonar vikten av 

att ta ställning till om ett forskningsresultat är aktuellt. Artiklarna som valdes till denna studie 

att ingå i resultatet skulle som tidigast vara publicerade 2003 eftersom det ansågs ge ett för 

dagsläget relevant resultat då författarna anser att sjukvården utvecklas konstant. Detta sågs 

som positivt för studiens resultat för att få så aktuell forskning som möjligt vilket Axelsson 

(2008) påpekar som viktigt (ibid.). Vidare ansågs det att om tidigare artiklar hade tagits med i 

studien hade det kanske gjort att resultatet blivit annorlunda. Samtidigt hade eventuellt fler 

artiklar som kunnat svara mot studiens syfte och haft ett värde för studien hittats under 

artikelsökningen. Olsson och Sörensen (2011) menar att gammal kunskap kanske inte tas 

tillvara på trots att kunskapen ändå kan bli aktuell på nytt. Därför kunde tidigare forskning 

publicerat innan 2003 varit av värde för denna studie. 

Genomgående under studien har insamlingsdata lästs igenom upprepade gånger och sedan 

också diskuterats angående bland annat relevans samt kvalité. Det ansågs som en fördel 

därför att en individuell tolkning kombinerat med en diskussion kring innehåll av insamlad 

data sågs möjliggöra ett mer kritiskt förhållningssätt till artiklarna samt reflektion av dem. 

Vilket vidare kan ha haft betydelse för studien och därmed resultatet. Under 

kvalitetsgranskningen av artiklarna togs frågan gällande patientkarakteristika bort eftersom 

den inkluderade antal patienter, ålder och kön på patienten (se bilaga 2). Detta bedömdes som 

lämpligt att göra eftersom syftet utgår från sjuksköterskors upplevelser.  

Forsberg och Wengström (2008) samt Graneheim och Lundman (2004) belyser att en 

kvalitativ innehållsanalys som gjorts bör i praktiken analysera det som faktiskt står i textens 

innehåll utan egen tolkning. Men eftersom flertalet av de artiklar som valdes att ingå i 

resultatet var på engelska ansågs det att vissa språkliga begränsningar kan ha påverkat 

analysen och därmed resultatet.  



 

21 
 

Resultatdiskussion 
I resultatet påvisades att vissa sjuksköterskor saknade kunskap och upplevde en oro att 

använda sig av icke-verbal kommunikation. Däremot visade resultatet i studien hur 

kroppsspråk och beröring ansågs av några sjuksköterskor som ett sätt att visa patienten 

stöttning. Detta styrks av Richardson (2002) som vidare betonar vikten av att lyssna, vara 

närvarande och röra vid patienten. Travelbee (1971) påpekar att den verbala och den icke-

verbala kommunikationen används tillsammans för att inte enbart säga utan också med 

kroppsspråk visa meningen i kommunikationen. Kozlowska och Dobozynska (2012) belyser 

att sjuksköterskor ofta använder den icke-verbala kommunikationen och ser det som ett sätt 

att öka förståelsen för patienten och visa medkänsla vid omsorg av en döende patient, vilket 

bestod av beröring, ansiktsuttryck och ögonkontakt (ibid.).      

 

Resultatet för denna studie belyste hur sjuksköterskor ansåg att kommunikation möjliggjorde 

en relation med en döende patient. Shipman (2010), Stoddart och Bugge (2012) samt 

Travelbee (1971) styrker resonemanget om att en relation etableras genom kommunikationen. 

Liaschenko, O’Conner-Von och Peden-McAlpine (2009) visar att det är sjuksköterskorna 

som ofta har en närmre relation till patienten än någon annan vårdpersonal. Vidare påpekar 

Travelbee (1971) att sjuksköterskor inte kan förlita sig på att patienten informerar om sina 

behov (ibid.). Liaschenko et al. (2009) upplyser att det är av vikt att skapa en relation för att 

hjälpa och tillfredsställa patientens olika behov. Liaschenko et al. (2009) konstaterar att om 

sjuksköterskorna inte kände sin patient eller hade en relation till dem sågs det som ett 

problem. Liaschenko et al. (2009) anmärker att det behövs en relation för att kunna prata om 

jobbiga saker med en döende patient. Mok och Chiu (2004) och Richardson (2002) styrker att 

det krävs en relation sinsemellan sjuksköterska och patient, för att patienten ska kunna känna 

förtroende för sjuksköterskan. Vidare påpekar Travelbee (1971) att förtroende har en stor roll 

i relationen och om en patient har känt sig sviken kan detta få konsekvenser för relationen 

mellan sjuksköterskan och patienten. Resultatet i denna studie visade att sjuksköterskor ansåg 

att det krävdes en relation med patienten för att kunna prata om svåra saker istället för att 

sjusköterskan skulle riskera att distansera sig från patienten.     

 

Resultatet i studien visade att flera sjuksköterskor upplevde en oro att bli för involverade med 

patienten. De önskade att ha ett professionellt förhållningssätt. Richardson (2002) belyser att 

patienten vill se sjuksköterskorna som en individ utöver dennes yrkesroll och Travelbee 
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(1971) menar att relationen mellan sjuksköterskor och patient bör utgå från en 

mellanmänsklig relation. Vidare menar Travelbee (1971) att sjuksköterskor och patient bör se 

bortom de formella rollerna. Travelbee (1971) menar att för att en relation ska kunna bildas 

så måste individer se varandra som människor, men Travelbee (1971) betonar att relationen 

inte heller ska vara mellan två vänner där båda parters behov är viktig. Skillnaden menar 

Travelbee (1971) är att i en mellanmänsklig relation handlar det om att sjuksköterskan ska 

tillgodose patientens behov av omsorg. Däremot belyser Johansson och Lindahl (2011) att det 

krävs en balans mellan att agera som medmänniska och professionell sjuksköterska. Vidare 

menar Johansson och Lindahl (2011) att det också fanns en risk att bli för involverad i döende 

patienter och sjuksköterskor behöver en professionell distans för att kunna utföra deras 

arbete.  

 

I studiens resultat framkom det att en del av sjuksköterskorna upplevde att de var oförberedda 

för vissa frågor och undvek kommunikation med döende patienter. Travelbee (1971) belyser 

att vissa sjuksköterskor enbart kommunicerar, exempelvis pratar med patienter när det endast 

är nödvändigt eller där det är deras ansvar som exempelvis saker som rör behandling och 

medicinering. Travelbee (1971) anmärker att detta tyder på att sjuksköterskorna inte förstår 

omvårdnadsrollen eller sjuksköterskans ansvar som profession. Stajduhar et al. (2010) 

påpekar hur sjuksköterskor med fördel bör ha en uppfattning och en kunskap om patienter 

och deras situation. I studiens resultat ansåg sjuksköterskorna att det var svårt att veta hur 

mycket information de bör ge och vidare hur patienten skulle hantera det. Dock visade det sig 

i resultatet att vissa av sjuksköterskorna belyste att de hade som vana att använda sig av 

patienten som vägledning om vad och hur mycket denne ville veta. Liaschenko et al. (2009) 

styrker att sjuksköterskor bör lyssna på patientens önskemål om hur de vill hantera sin 

situation. Stajduhar et al. (2010) uppmanar att patienterna bör få så mycket information som 

möjligt på patientens egna villkor. Vidare påpekar Stajduhar et al. (2010) att det borde finnas 

en balans i informationen mellan hopp och ärlighet.  

 

Resultatet i studien visade att sjuksköterskor såg den tid som de hade till förfogande som en 

eventuell utmaning, särskilt med flera patienter att ta hänsyn till. Detta styrker Johansson och 

Lindahl (2011) då det behövs mer tid när sjuksköterskorna tar hand om en döende patient. 

Vidare styrker Liaschenko et al. (2009) resonemanget om att tiden kan vara en utmanande 

faktor i arbetet. Liaschenko et al. (2009) menar att om tiden är begränsad kan det leda till att 

patienten tappar förtroendet för sjuksköterskan. Stajduhar et al. (2010) påpekar att om det 
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finns en brist på kommunikation kan det leda till att patienten upplever sig oprioriterad och 

osedd.  Mok och Chiu (2004), Law (2009) samt Liaschenko et al. (2009) uppmanar att 

sjuksköterskor bör ge patienten den tid som denne behöver för att patienten inte ska känna sig 

stressad att dela med sig av känslor. Vidare anser Liaschenko et al. (2009) att det är viktigt att 

sjuksköterskor tar sig tid att lära känna patienten för att skapa en bra relation till denne. Dock 

hänvisar Johansson och Lindahl (2011) att sjuksköterskorna inte alltid har tid, kan vara 

tillgängliga och komma tillräckligt nära en patient som är döende. Vidare menar Johansson 

och Lindahl (2011) att närhet och tillgänglighet är en förutsättning för att sjuksköterskorna 

ska kunna lära känna och kunna tillfredsställa patientens behov. 

Slutsats 
Syftet med denna studie var att belysa sjuksköterskornas upplevelser av kommunikation med 

en döende patient. Det framkom i resultatet att det fanns en kunskap hos vissa sjuksköterkor 

och några sjuksköterskor upplevde kommunikationen positivt. Flera sjuksköterskor uttryckte 

även förståelsen av vikten med verbal och icke-verbal kommunikation. Dock påvisade 

resultatet brister hos en del av sjuksköterskorna då de ansåg att de inte hade förutsättningar 

för att tillgodose alla patientens behov genom kommunikationen. Resultatet belyste även hur 

viktig kommunikationen är för att skapa en relation med en döende patient, men 

sjuksköterskor upplevde dock en osäkerhet i hur de kunde använda kommunikation på bästa 

sätt.  

 

Det krävs mer forskning för att kartlägga och utreda kommunikationen då resultatet belyser 

avsaknad av kunskaper hos sjuksköterskor. Det bedöms som att det finns ett behov i 

utbildningar och av den praktiska hälso- och sjukvården att erbjuda kurser som berör 

kommunikation både i allmänhet och specifikt vid vård av döende patienter. Vidare bör 

studenter få med sig den kunskapen tidigt för att förebygga problematiken inom 

kommunikationen.   

Självständighet  
Samarbetet mellan Malin Sääv och Nathalie Karlsson har under arbetet med uppsatsen gått 

bra och båda parter anser att fördelningen av arbetet har till största del gjorts tillsammans. 
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Inledning, bakgrund och metoden utformades tillsammans. Artikelsökningen till resultatet 

gjordes enskilt men under sökningens gång resonerades tillvägagångssätt tillsammans.  

Analysen gjordes till en början enskilt där Nathalie Karlsson bar ansvaret för fyra av 

artiklarna och Malin Sääv för tre av dem. Sedan samanställdes analysen gemensamt för att 

diskutera tillsammans efter att ha reflekterat på egen hand. Resultat och både metod- samt 

resultatdiskussionen har formulerats ihop. Malin Sääv bar ett visst större ansvar för bilaga tre 

och fyra. 

 

Under hela arbetets gång har arbetet lästs upprepade gånger enskilt vilket har möjliggjort att 

arbetet kunnat förbättras allteftersom misstag och förslag på förbättring kunde diskuteras 

mellan författarparet. 
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Bilaga 1 Databassökningar 1 (2) 
Sökningar i Cinahl 
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
1. Communication 18920 2013-01-29 0 0 

2. Nurse-Patient 
Relations  

7945 2013-01-29 0 0 

3. Terminal Care 5483 2013-01-29 0 0 

4. Palliative Care 11746 2013-01-29 0 0 

5. Terminally Ill 
Patient 

3953 2013-01-29 0 0 

6. Perspectives 11432 2013-01-29 0 0 

7. Experience 54052 2013-01-29 0 0 

8. Nurses 16409 2013-01-29 0 0 

9. Support, 
Psychosocial 

19359 2013-01-29 0 0 

10. S3 OR S4 15942 2013-01-29 0 0 

11. S6 OR S7 63999 2013-01-29 0 0 

12. S1 AND S2 1279 2013-01-29 0 0 

13. S1 AND S2 AND S5 77 2013-01-29 22 1 

14. S8 AND S1 AND S5 6 2013-02-01 4 0 

15. S10 AND S1 AND 
S8 

16 2013-02-04 4 0 

16. S8 AND S1 AND 
S10 AND S11  

7 2013-02-04 4 1 

17. S1 AND S3 AND S7    41 2013-02-05 8 0 

18. S2 AND S9 AND 
S10  

57 2013-02-05 8 2 
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Bilaga 1 Databassökningar 2 (2) 
Sökningar i MEDLINE 
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
1. Communication 22594 2013-01-29 0 0 

2. Nurse-Patient 
Relations  

9156 2013-01-29 0 0 

3. Terminal Care 6435 2013-01-29 0 0 

4. S1 AND S2 1236 2013-01-29 0 0 

5. S3 AND S4 59 2013-01-29 17 3 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll  
Kvalitetsbedömningsmall för studier med kvalitativ metod efter Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s.156-157. 
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Bilaga 3 Artikelöversikt 1 (2) 

 

Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 
de Araujo, M.M.T., da Silva, 
M.J.P., & Francisco, M.C.P.B. 
2004 
Brasilien 

Nursing the dying: 
essential elements in the 
care of terminally ill 
patients. 

Kvalitativ metod, 
semi-strukturerade 
intervjuer. 

14 st sjuksköterskor, arbetserfarenhet 
medel 10 år. 

Medel 

Holst, M., Sparrman, S., & 
Bergman, A-L. 
2003 
Sverige 

The Dialogical 
Relationship. Meeting in 
palliative nursing in 
somatic wards. 

Kvalitativ metod, 
intervjuer med öppna 
frågor. 

6 st sjuksköterskor Bra 

Iranmanesh, S., Häggström, T., 
Axelsson, K., & Sävenstedt, S. 
2009 
Sverige 

Swedish Nurses’ 
Experiences of Caring for 
Dying people. 

Kvalitativ metod med 
ostrukturerade, 
djupgående, 
individuella 
intervjuer. 

4 st sjuksköterskor från 
sjukhusavdelning, arbetserfarenhet 7-
36 år.  
4 st sjuksköterskor från 
hemsjukvården, arbetserfarenhet 14-
37 år. 

Bra 

Peterson, J., Johnson, M., 
Halvorsen, B., Apmann, L., Chang, 
P-C., Kershek, S., Scherr, C., Ogi, 
M., & Pincon, D. 
2010 
USA 

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

Kvalitativ metod, 
djupgående 
intervjuer. 

12 st sjuksköterskor, arbetserfarenhet 
7 månader –18 år. 

Bra 
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Bilaga 3 Artikelöversikt 2 (2) 
Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 
Reinke, L.F., Shannon, S.E., 
Engelberg, R.A., Young, J.P., & 
Curtis, J.R 
2010 
USA 

Supporting Hope an 
Prognostic Information: 
Nurses’ Perspectives on 
Their Role When Patients 
Have Life-Limiting 
Prognoses. 

Kvalitativ metod, 
semi-strukturerade 
intervjuer. 

22 st sjuksköterskor Bra 

Trovo de Araujo, M.M., & Paes da 
Silva, M.J. 
2004 
Brasilien 

Communication with 
dying patients – 
perception of intensive 
care units nurses in 
Brazil. 

Kvalitativ metod, 
semi-strukturerade 
intervjuer. 

10 st sjuksköterskor, arbetserfarenhet 
1-19 år. 

Bra 

Reidun, H., Hedelin, B., & Athlin, 
E.  
2007 
Norge 

Good nursing care to ICU 
patients on the edge of 
life 
 

Kvalitativ metod, 
ostrukturerade 
intervjuer i 
fokusgrupp, urvalet 
delades i 2 grupper. 

14 st sjuksköterskor, arbetserfarenhet 
14-38 år. 

Bra 
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 Bilaga 4 Exempel på analysförfarande  
Meningsenhet Kondensering Kod Kategori Underkategori 

I det mänskliga mötet är 
kommunikationen grundläggande för 
förståelsen mellan människor. Det goda 
samtalet uppstår i mötet mellan 
sjuksköterskan och patienten (Holst, 
Sparrman & Bergman, 2003) 

Kommunikationen 
grundläggande. Det goda 
samtalet uppstår i mötet 
mellan sjuksköterska och 
patient. 

Kommunikationen 
grundläggande. 

Vikten av kommunikationen  

The nurses also valued non-verbal 
communication aspects, such as to be 
present, listening and especially the 
touch (Trovo de Araujo & Paes da Silva, 
2004) 

Sjuksköterskorna 
värdesatte icke-verbal 
kommunikation som att 
vara närvarande, lyssna 
och speciellt röra. 

Värdesatte icke-verbal 
kommunikation. 

Vikten av kommunikationen Betydelsen av icke-verbal 
kommunikation 

Genom en bra relation till patienten 
underlättas mötet, allt blir lättare 
beroende på hur väl sjuksköterskan lär 
känna patienten (Holst, Sparrman & 
Bergman, 2003) 

En bra relation, lära känna 
patienten underlättar 
mötet. 

Relation, känna patienten. Vikten av kommunikationen Att genom kommunikation 
skapa en relation 

Others feared that lack of experience 
would cost them to have difficulties 
communicating with the patient 
(Peterson et al., 2010) 

En rädsla att brist på 
erfarenhet skulle leda till 
problem med 
kommunikationen. 

Brist på erfarenhet, problem 
med kommunikation. 

Vikten av kommunikationen Erfarenhetens betydelse för 
kommunikationen 

In some cases the nurses were concerned 
about answering questions that doctors 
had failed to answer, and felt unprepared 
to provide the information (Peterson et 
al., 2010) 

 Sjuksköterskor kände en 
oro för att besvara frågor 
som läkare inte besvarat 
och kände sig oförberedda. 

Oro att besvara frågor, 
oförberedda. 

Utmaningar med 
kommunikationen 

Oförberedda frågors 
problematik 

”Att finnas till hands för patienter kan 
vara svårt om man vet att man har andra 
patienter att vårda” (Holst, Sparrman & 
Bergman, 2003) 

Finnas till hands kan vara 
svårt om man har flera 
patienter. 

Svårt att finnas till hands. Utmaningar med 
kommunikationen 

Tillgänglighet 
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