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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Den palliativa vården består av de fyra hörnstenarna symtomlindring, teamarbete, 
kommunikation och anhörigstöd. Kommunikationerna är en viktig del i sjuksköterskans yrke. 
Utifrån kommunikation kan patientens behov identifieras och därmed kan patientens 
omvårdnadsbehov utformas. För att en god palliativ vård i hemmet ska kunna uppnås krävs 
en fungerande kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten. 
Syfte: Att beskriva sjuksköterskans upplevelse av kommunikationen med patienter inom den 
palliativa vården i hemmet.  
Metod: En litteraturstudie utifrån en kvalitativ ansats. Studien innefattar åtta artiklar som 
analyserades utifrån Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av innehållsanalys.  
Resultat: Fyra huvudkategorier framkom, Betydelsen av en god relation, Påverkan av 
patientens känslor, Samtalets betydelse och Att vara närvarande. En del sjuksköterskor 
påpekade att en fullutvecklad kommunikation kan uppnås om den goda relationen finns 
mellan sjuksköterskan och patienten. Sjuksköterskorna ansåg att samtal med patienter i den 
palliativa vården i hemmet är viktigt då de upplevde att kommunikationen påverkades av att 
patientens känslor. I resultatet framkom det även att sjuksköterskorna upplevde att de kunde 
vara närvarande för patienterna genom telefon om besöket inte skulle bli av.  
Slutsats: Det är många moment som ska uppfyllas inom den palliativa vården i hemmet. Ett 
utav dessa är kommunikation. Sjuksköterskor upplevde svårigheter i kommunikationen med 
patienter som vårdas palliativt i hemmet. Vidare forskning kring kommunikationen mellan 
sjuksköterskan och patienter som vårdas palliativ i hemmet, kan därför anses vara av intresse.  
 
 
Nyckelord: Kommunikation, palliativ vård i hemmet, sjuksköterska,  

 



 
 

Innehållsförteckning 

Inledning 4 

Bakgrund 5 

Kommunikation 5 

Kommunikationsformer 5 
Verbal kommunikation 5 
Icke verbal kommunikation 6 

Palliativ vård 6 
Kommunikation inom palliativ vård i hemmet 7 
Sjuksköterskan och kommunikation i den palliativa vården i hemmet 8 
Teoretisk referensram 8 

Syfte 9 

Metod 9 

Datainsamling 10 

Urval 10 

Dataanalys 11 

Resultat 12 

Betydelsen av en god relation 12 

Påverkan av patientens känslor 13 

Samtalets betydelse 14 

Att vara närvarande 16 

Diskussion 17 

Metoddiskussion 17 

Resultatdiskussion 20 

Slutsats 22 

Referenser 24 

Bilaga 1.  Databassökningar  1(2). 27 

Bilaga 2. Granskningskontroll Bilaga H 31 

Bilaga 3. Exempel på innehållsanalys 33 

Bilaga 4. Artikelöversikt 34 



 
 

4 
 

Inledning 

Under 1990- talet avled många patienter på sjukhus. Under de senaste åren har dock fler 

patienter valt att dö hemma, vilket innebär att de kommer ha behov av palliativ vård i 

hemmet (Silfverberg, 2003). Vården i hemmet för patienter som har palliativ vård bidrar till 

att det ställs större krav på sjuksköterskor. Omvårdnaden ska planeras utifrån sjuksköterskans 

självständighet, och ställer krav på en god kommunikationsförmåga samt förmåga att kunna 

fatta egna beslut och göra självständiga bedömningar (Verschuur, Groot, & van der Sande, 

2014). 

 

En tydlig kommunikation i det tidiga skedet av den palliativa vården klargör patientens behov 

och önskemål (Holmberg, 2006). Dock beskrivs kommunikationen inom palliativ vård i 

hemmet som problematisk, eftersom sjuksköterskor upplever svårigheter i kommunikationen 

mellan de och patienten (ibid.). Enligt Verschuur et al, (2014) upplever sjuksköterskor att 

svårigheterna i kommunikationen framkommer redan i det tidiga skedet. Problemet som 

uppstår är bland annat att patienterna inte kan eller ville prata om deras sjukdomsförlopp eller 

visa förståelse kring döden (ibid.).  

 

Enligt Kaarbo (2010) behövs mer forskning kring kommunikationen mellan sjuksköterskor 

och patienter som vårdats palliativt. Det saknas vetenskaplig sammanställning som beskriver 

sjuksköterskans upplevelser av kommunikationen med patienter inom den palliativa vården i 

hemmet (Kaarbo, 2010). Wallerstedt & Andershed (2007) menar att det behövs förbättringar i 

kommunikationen mellan patienter och sjuksköterskor för att omvårdnaden ska kännas trygg 

och säker för patienter. Förståelse och kunskap kring vilka faktorer som påverkar 

kommunikationen och vad som är av betydelse för en god kommunikation skulle kunna leda 

till utveckling och förbättringar i praktiken vad gäller kommunikation mellan sjuksköterskan 

och patienter som vårdas palliativt i hemmet. En sammanställning av sådan kunskap skulle 

kunna användas som kunskapsunderlag. Eftersom sjuksköterskor upplever svårigheter i 

kommunikationen med patienter som vårdas palliativt i hemmet, är det av intresse att få 

förståelse och kunskap om deras upplevelse kring området.  
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Bakgrund 

Kommunikation   

Kommunikation har sitt ursprung från det latinska språket communicare och betyder 

ömsesidigt, göra något gemensamt eller överföring av information mellan individer. Vilket 

innebär att kommunikationen kan användas i många olika sammanhang inom den 

vårdvetenskapliga litteraturen (Stewart, 1995). Kommunikationen framställs som en 

omväxling av tankar och idéer mellan människor, där individerna försöker åstadkomma 

förståelse (ibid.).  Detta innebär att varje individ är i behov av att kommunicera med andra 

människor eftersom kommunikationen har stor betydelse för bland annat den sociala, 

psykologiska och kulturella utvecklingen (Stewart, 1995).  Detta innebär att en bra 

kommunikation i livets slutskede innefattar att upprätthålla och erbjuda samtal till patienten, 

eftersom patienten har rätt till att få den information som behövs eller efterfrågas, tillexempel 

kring behandling och sjukdom (Sandman och Woods, 2003). 

 

Kommunikationsformer 

Verbal kommunikation 

Den verbala kommunikationen är kommunikation vi använder oss av dagligen (Christians & 

Traber, 1997). Den innefattar både muntlig, skriftlig och mottagande information samt 

kommunikationsöverföring. Christians och Traber (1997) menar att den verbala 

kommunikationen består ofta av tvåvägskommunikation, där sändaren sänder ett meddelande 

och mottagaren tolkar detta och skickar meddelandet tillbaka. Nackdelar som kan då uppstå 

vid verbal kommunikation är misstolkning då individens tolkning av ett budskap påverkas av 

dennes bakgrund. Därmed är det viktigt att sjuksköterskan har i åtanken hur den verbala 

kommunikationen utspelar sig (Christians & Traber, 1997). Kärnan med kommunikationen i 

den palliativa vården är att ge och få information, samt erbjuda ett emotionellt stöd, på grund 

av att kommunikationen i den palliativa vården kräver mycket mer än övrig kommunikation. 

På så sätt är en enkel uppföljning av kommunikation för patienter med palliativ behandling i 

hemmet är lättare att göra när den verbala kommunikationen är samlad (Sandman & Woods, 

2003). 
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Icke verbal kommunikation 

Icke verbal kommunikation innebär användning av kroppsspråk för att förmedla ett 

meddelande. Även här påverkar individens bakgrund kroppsspråket (Caris-Verhallen, 1999). 

Ett exempel på detta kan vara att människor i Sverige kliar sig i huvudet när de är förvirrade 

medan i Japan signalerar denna gest ilska (ibid.). Vid icke verbal kommunikation används 

bland annat händer, armar, kroppshållning samt ansiktet och ansiktsuttryck då det oftast är 

genom ansiktet människor uttrycker sina känslor, det är också en likhet som vi människor har 

med varandra. Trots denna likhet kan vårdpersonalen tolka ansiktsuttrycken olika (ibid.). 

Konflikterna kan också uppstå av tonfallet, bland annat genom ljud som förstärker ett 

kroppsspråk. Detta kan därför vara viktigt att tänka på hur användningen av kroppsspråket 

utförs och huruvida patienten tolkar budskapet, på så sätt är det viktigt att tänka på hur 

kommunikationen tillförs med patienter som är i livets slutskede, oavsett deras bakgrund eller 

kultur (Caris-Verhallen, 1999). 

 

Den icke verbala kommunikationen är viktig för sjuksköterskan att känna till (Travelbee, 

1971).  Travelbee beskriver att det är genom den icke verbala kommunikationen kan 

sjuksköterskan förstå patienten bättre och inte missa budskap eller behov som patienten för 

fram (ibid.). När en patient får palliativ behandling blir känslorna och upplevelser starkare, 

ångest och sorg förekommer vilket kan leda till svårigheter för sjuksköterskorna att utföra 

kommunikationen (ibid.). Kommunikationen med patienterna i den palliativa vården i 

hemmet kräver ett annorlunda förhållningsätt, exempelvis att den blir allt mer unik och 

personlig, gentemot andra patienter (Caris-Verhallen, 1999). Där av är den icke verbala 

kommunikation lättast att använda under dessa situationer (Travelbee, 1971). 

 

Palliativ vård  

Palliativ vård har olika definitioner. Vår tolkning, förståelse och tillämplig av den förändras 

och anpassas efter patientens behov (WHO, 2002). En god palliativ vård består av fyra 

hörnstenar; symtomlindring, teamarbete mellan olika professioner med fokus på patientens 

behov, kommunikation och kontinuitet samt erbjuda anhörigstöd och delaktighet under 

sjukdomsförloppet (WHO, 2002). Strävan i den palliativa vården är att öka livskvaliteten för 

patienter och deras närstående(ibid.).  
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Den palliativa vården betraktas idag allt mer som ett internationellt begrepp (WHO, 2002). 

Begreppet palliativ vård innefattar en helhetsvård som erbjuds för patienter som är i livets 

slutskede, där ingen bot längre finns (WHO, 2002). Definition av den palliativa vården är en 

ståndpunkt som innefattar vården, där den varken förlänger eller förkortar livet för 

patienterna (ibid.). Kärnpunkten i den palliativa vården är att erbjuda patienten helhetsvård, 

där patienten ligger i fokus och inte sjukdomen samt att den tydliga kommunikationen finns 

mellan sjuksköterskan och patienten (Sandman & Woods, 2003).  

 

Det är viktigt att skilja på olika skeden av palliativ vård (Henoch, Danielson, Strang, Browall, 

och Melin- Johansson, 2013). Det finns ett tidigt och ett sent palliativt skede. I det tidiga 

palliativa skedet behöver det inte endast handla om vård i livets slutskede, exempelvis kan 

patienten ha drabbats av någon nedsättning som gör det till ett palliativt tillstånd(ibid.). 

Däremot det sena palliativa skede innefattar patientens sista dagar av livet, där sjuksköterskan 

kliniska arbetet ska innefatta lindring av patientens lidande som sjukdomen medför samt 

besvarar på frågor och funderingar med hjälp av en produktiv kommunikation i hemmet 

(Henoch et al., 2013). Där av förklarar Griggs (2010) och Kaarbo (2010) att vården av god 

kvalité för patienter som vårdas i hemmet kan uppstå genom att det finns en klar och tydlig 

kommunikation och information.  

Kommunikation inom palliativ vård i hemmet 

Då den palliativa vården erbjuds i hemmiljö bör kommunikationen mellan sjuksköterskan och 

patienten vara fullutvecklad för att den goda vården ska uppstå (Vincet, 2015). Enligt 

Holmberg (2006) kan kommunikation i hemmet mellan en sjuksköterska och patient 

utvecklas genom förtroende och en god relation. Där av bör kommunikation ske genom 

smidighet samt baseras på en strukturell och individuellanpassad nivå (ibid.). Vidare 

framhåller Kaarbo (2010) att målsättning inom palliativ vård är att förbättra livskvalitén för 

patienten genom känslomässigt stöd och en god kommunikation.  

 

Palliativ vård i hemmet eller i en sjukhusmiljö ska inte påverka kommunikationen, påpekar 

Holmberg (2006). Trots detta påstående, ser verkligheten annorlunda ut då sjukvården i 

hemmet fungerar på ett annorlunda sätt än på en avdelning (Rest, Trautsamwieser, & Hirsch, 

2012). Hemsjukvården beskrivs som en tjänst som tillhandahålls av sjukhuspersonal där 

patienter har rätt att få professionella tjänster i samband med att patienten befinner sig i sitt 

hem skriver Rest et al. (2012). Vilket innebär att sjukvårdspersonalen ska underlätta för 
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patienten och dennes behandling, så att patienten kan tillbringa sin tid hemma. Detta kan då 

uppfyllas genom en tydlig kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten (Vincet, 

2015).  Utifrån den tydliga kommunikationen kan sjuksköterskan lättare förstå patientens 

behov (ibid.). Hemmet är en vårdplats där sjuksköterskorna arbetar självständigt vilket också 

medför mer ansvar och självständiga beslut (Vincet, 2015).  

Sjuksköterskan och kommunikation i den palliativa vården i hemmet  

Målet med kommunikation är att inse vad som skiljer denna unika patient från andra patienter 

(Stewart, 1995). Travelbee (1971) påpekar att sjuksköterskan behöver ha god 

kommunikationsförmåga för att förstå patienten, skapa en trygg relation och ge bättre hjälp 

och stöd till patienterna med palliativ vård som vårdas i hemmet (ibid.). Vilket innebär att 

goda kommunikationsfärdigheter medverkar till bättre och tryggare hälsa hos patienter, då 

bristfällig eller dålig kommunikation ökar risken för professionella fel och brister (Stewart, 

1995).  

 

Det palliativa vårdförloppet är en stor utmaning för sjuksköterskan, där både fysiska, 

psykiska och existentiella aspekter är inblandade (Kaarbo, 2010). Enligt Socialstyrelsen 

(2005), kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska ska sjuksköterskor ha förmågan 

att kommunicera med patienten och anhöriga, samt visa respekt, empati och lyhördhet. 

Sjuksköterskor skall även använda kommunikations- och informationsverktyg i 

omvårdnadsarbete för att tillfredsställa patientens välbefinnande och trygghet (ibid.). I sitt 

arbetsområde ska sjuksköterskorna sträva efter en helhetssyn och en etisk förhållningsätt till 

patienter som har palliativ vård (ibid.). Det är viktigt att sjuksköterskan har grundläggande 

kunskaper inom den palliativa vården. Där ett utav dessa är att vara kommunikativ för att 

lättare kunna bemöta den svårt sjuka patienten (Holmberg, 2006). Där av att sjuksköterskan 

inte missar något viktigt under själva sjukdomsförloppet i kommunikationen med patienterna 

i den palliativa (ibid.).  

 

Teoretisk referensram 

I denna studie kommer Joyce Travelbees (1971) omvårdnadsteori användas. Teorin speglar 

sig mot kommunikation och fokus ligger på relationen mellan patienten och vårdaren. Teorin 

kan beskrivas som en interaktionsteori, där grundläggande punkten i omvårdnaden är 

kommunikation. Här bör sjuksköterskorna själva ha förståelse för vad döden innebär för dem, 



 
 

9 
 

för att på ett professionellt sätt bemöta patienter som får en palliativ behandling. Utifrån 

dessa uppfattningar kan sjuksköterskorna ha en god förståelse och skicklighet för 

kommunikationen med patienterna (Travelbee, 1971). 

 

Upplevelse av lidandet och förlusten har en viktig del i omvårdnadssamanhanget, som 

innebär att sjuksköterskan hjälper och stöttar patienten att klara av stunderna som sjukdomen 

för med sig. Joyce Travelbee (1971) beskriver upplevelse som en känsla av subjekt. 

Individens enskilda tolkning som beskriver personens sätt att vara, pröva på och känna. Det 

innebär att vara med om något inte bara uppfatta det eller höra om det. Upplevelsen är något 

som människor upplever i en situation men som är unikt från alla andra (ibid.).  

 

Joyce Travelbee framhåller att en bra och säker relation mellan patienten och sjuksköterskan 

växer genom kommunikation och möten med patienten. Utifrån kommunikation och möten 

med patienten får sjuksköterskan möjlighet att lära känna patienten och dennes behov, och 

utifrån detta kan sjuksköterskan anpassa omvårdnaden för patienten (ibid.). Under vården i 

livets slutskede är det många känslor som är inblandande både för närstående och patienten. 

Ett respektfullt samtal med värme och empati från sjuksköterskan är något som både anhöriga 

och patienten behöver (Travelbee, 1971). 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av kommunikation med patienter inom 

den palliativa vården i hemmet.  

 

Metod 

En litteraturstudie med en kvalitativ design genomfördes. Den kvalitativa ansatsen 

eftersträvar att få en djupare förståelse inom särskilda områden, där fokus ligger på 

helhetsförståelse kring problemet (Willman, Stoltz & Bahtsevani ,2011).  En litteraturstudie 

enligt Olsson och Sörensen (2011) innebär att litteraturen används som fakta för att 

sammanställa en studie. 
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Datainsamling  

Artikelsökningar gjordes i flera databaser så som PUBMED, MEDLINE och CINAHL, dessa 

databaser används som referensdatabaser för vetenskapliga artiklar kring omvårdnad. 

CINAHL har en inriktning på omvårdnad, medan MEDLINE och PUBMED innefattar ett 

stort antal medicinska tidskrifter och artiklar (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). 

Sökningar gjordes bland annat med hjälp av MESH termer och CHINAL headings. Booleska 

sökoperatörer som användes var AND och OR. Med hjälp av AND och OR begränsades 

sökningen för artiklarna, vilket medförde starkare träffar inom området. De sökorden som 

användes var Palliative Care, Communication, Nurses, Home Nursing, home health care, 

End of life care, Palliative home care, Palliative care in the home, nursing in the home. 

Sökningen av artiklar finns i (Bilaga 1).  

 

Artikelsökning som gav 200 träffar eller över lästes enbart på abstraktsnivå. Detta för att 

kunna ta del av innehållet i den vetenskapliga artikeln samt om den besvarade studiens syfte. 

Sökningarna gjordes ett antal gånger under flera tillfällen, på grund av att en del artiklar 

valdes att tas bort, eftersom artiklarna inte framförde tydligt om kommutation i hemmet. 

Cirka 83 artiklar lästes varav 15 artiklar behölls då resterande inte svarade på studiens syfte. 

De artiklar som valdes bort handlade om generell kommunikation med patienterna som är i 

livet slutskede och inte med patienterna som vårdades hemma. En del träffar handlade om 

allmän palliativ vård i hemmet och inte kommunikation.  

 

Urval  

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara vetenskapliga och genomgått en peer 

review. En vetenskaplig artikel framför forskningsresultat samt att den ska vara granskad av 

experter på en akademisk nivå innan den publiceras (Olsson & Sörensen, 2011). Artiklarna 

skulle vara skrivna på engelska och ha en kvalitativ ansats, där sjuksköterskornas upplevelse 

beskrevs. Artiklarna skulle även vara publicerade från år 1999 och framåt. 

 

Exklusionskriterierna var att kommunikationen inte skulle ske i andra miljöer så som på 

sjukhus eller vårdhem, eftersom det var hemmiljön som skulle undersökas. Ett annat 

exklusionskriterie var att artiklarna inte skulle handla om barn utan endast om äldre patienter. 

Enligt Helseth (2003) är kommunikationen med barn annorlunda, på grund av att 

kommunikationen inte ligger på samma nivå gällande barn och äldre patienter. 
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Efter alla sökningar blev det 8 artiklar kvar, resterande artiklar exkluderades på grund av att 

de inte hade tillräckligt med underlag till studien. Under samanställningen av studien visade 

det sig att två av artiklarna inte svarade på syftet, vilket medförde nya sökningar. Ytterligare 

två artiklar hittades vilket resulterade i att det tillslut blev 8 artiklar till resultatet. En av 

artiklarna som framkom i resultatet innehöll både kvalitativa och kvantitativa aspekter, dock 

användes endast de kvalitativa delarna i artikeln.  

 

Artiklarna genomgick en granskningskontroll där de bedömdes utifrån kvalitén med stöd 

ifrån Willman et al. (2011) granskningskontroll. Artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av 

ett bedömningsformulär (Bilaga 2). Bedömningen av artiklarna bedömdes utifrån betygen bra 

eller medel. Medel innebar att artikeln besvarade 8 av 14 frågeställningar. Artikeln som 

uppnådde en bra kvalité hade besvarat 12 av 14 frågeställningar.  

 

Dataanalys 

En kvalitativ innehållsanalys som Graneheim och Lundman (2004) beskriver valdes som 

metodanalys (ibid.). Artiklarna resultat lästes flera gånger för att få en helhetsbild av 

innehållet. Vidare ströks meningsenheter under som ansågs svara till studiens syfte. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) är meningsbärandeenheter ord, meningar eller paragrafer 

som hör ihop genom innebörd och kontext (ibid.). Meningsenheterna översattes sedan till 

svenska från engelska innan menigsenheterna kondenserades. Enligt Graneheim och 

Lundman (2004) innebär kondenseringen att meningsenheten förkortas utan att väsentlig 

information försvinner (ibid.). Därefter fick de kondenserade meningsenheterna kodord som 

sedan bildade kategorier. Graneheim och Lundman (2004) beskriver kodord som kärnan i den 

kondenserade texten, och kategorier som kodord med likartad innebörd (ibid.) (Bilaga 3). Till 

studien valdes manifesta ansats som innefattar en låg tolkningsnivå av insamlad data. Dock 

menar Graneheim och Lundman (2004) att det alltid finns en liten form av tolkning kring en 

text. Artiklarna är baserade på intervjuer där grunden i artiklarna är sjuksköterskornas 

personliga upplevelse kring kommunikationen i den palliativa vården i hemmet.  
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Resultat 

Resultatet visade på fyra huvudkategorier som besvarade studiens syfte. Dessa är ”Betydelsen 

av en god relation”, ” Påverkan av patientens känslor”, ”Samtalets betydelse” och ”Att vara  

närvarande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betydelsen av en god relation  

Sjuksköterskorna upplevde att en god kommunikation kunde uppstå när relationen mellan 

sjuksköterskan och patienten var etablerad. Sjuksköterskorna upplevde ärligheten i relationen 

som ett av de viktigaste tillbehören vid kommunikation med patienter i palliativ vård i 

hemmet. Vidare ansåg sjuksköterskorna att det var viktigt att identifiera vilka förmågor som 

behövdes för att skapa en god och omtänksam relation med patienten i hemmet ur en estetisk 

synvinkel. Sjuksköterskorna menade att den goda relationen kunde växa genom hur ofta de 

besökte patienterna i hemmet och hur närvarande de var under sjukdomsförloppet (Bergdahl, 

Wikström, & Andershed, 2007; Sorbye, 1999). 

 

Try to reach the patient on their level and meet that persons´s need 

(Bergdahl et al., 2007 s. 757).  

 

En god relation inkluderade lyhördhet, kunskap och en vilja att göra gott menade 

sjuksköterskorna. Om patienten var samarbetsvillig, så var även kommunikationen lättare. 

Sjuksköterskans 

upplevelse av 

kommunikationen med 

patienter inom den 

palliativa vården.

Betydelsen av 

en god relation 

Påverkan av 

patientens 

känslor 

Samtalets 

betydelse 

Att vara 

närvarande 
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Detta motsvarade att relationen mellan sjuksköterskor och patient byggs upp på förtroende 

och ett ömsesidigt utbyte av förståelse och erfarenhet. En del av sjuksköterskorna påpekade 

att relationen med patienten var viktig om sjuksköterskorna arbetade med döende patienter i 

deras hem, eftersom relationen med dessa patienter var unik. Sjuksköterskorna upplevde 

också att det var viktigt att hålla i minnet att patienterna har olika relationer med sina 

familjemedlemmar, vilket ytterligare begränsade patienternas öppenhet i kommunikationen 

med sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna upplevde att en god kommunikation kunde uppnås 

genom en ärlig relation med patienterna (Bergdahl et al., 2007). 

 

I början av vårdtillfället upplevde sjuksköterskorna att patienter såg sjuksköterskorna som 

främlingar vilket gjorde att kommunikationen inte var så tydlig, vilket orsakade att 

patienterna vanligtvis inte ville berätta så mycket detaljer om sina liv. Dock upplevde 

sjuksköterskorna att genom att bekanta sig med patienten i tidigt skede kunde en bra relation 

och en framgångsrik kommunikation uppstå (Bergdahl et al., 2007; Neergaard, Warfvinge, 

Jespersen, Olesen, Ejskjaer, & Jensen, 2014; Sorbye, 1999). 

 

 

Påverkan av patientens känslor  

En del sjuksköterskor upplevde att det var viktigt att engageras i kommunikationen med 

patienten då det ökade deras förståelse för patientens behov och känslor. Sjuksköterskorna 

menade att det var viktigt att tänka på känslorna när patienterna blev känslomässigt 

involverade i kommunikationen med sjuksköterskor. Sjuksköterskorna upplevde att det 

underlättade för sjuksköterskorna att följa rytmen och tempot kring uppsättningar som 

resulterade i en produktiv kommunikation (Luker, Austin, Caress, & Hallett, 2000; Griffiths, 

Ewing, Wilson, Connolly, & Grande, 2015) 

 

Sjuksköterskorna upplevde att kommunikationen skulle bygga på patientens känslor och 

behandling. Sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att se patienten som en enskild individ, 

därmed vara medveten om patientens personliga egenskaper, och utifrån detta erbjuda dem 

bästa möjliga vård i hemmet. Svårigheterna som upplevdes av sjuksköterskorna handlade om 

när patienter var känslomässiga och arga. Detta gjorde att varken den muntliga eller 

kroppsliga kommunikationen kunde fastställas. En del sjuksköterskor upplevde att, när en del 

patienter hade mottagit nyheten kring döden, utryckte de ilska. Detta medförde hindren för 
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sjuksköterskorna att erbjuda vård av god kvalité så länge patienten visade känslor som ilska 

och aggression (Sorbye, 1999; Dunne, Sullivan, & Kernohan, 2005).   

 

In some patients, because they were not in the mood, we tried to make the 

least verbal communication with them. When insisting on communication, 

they turned aggressive (Luker et al., 2000 s. 779). 

 

Sjuksköterskorna upplevde svårigheter i att ge palliativ vård till patienter i hemmet. Detta på 

grund av att sjuksköterskorna bland annat upplevde svårigheter i att kommunicera med 

patienterna då sjuksköterskorna upplevde att patienterna var känslomässigt påverkade av sin 

livssituation. En del sjuksköterskor upplevde stress i samband med att erbjuda palliativ vård i 

hemmet. En av stressfaktorerna som uppkom var att köra en längre sträcka för att besöka sina 

patienter. Detta gjorde dem nervösa och ökade risken förolyckor eller tillbud. 

Sjuksköterskorna upplevde att stressfaktorer påverkade sjuksköterskornas humör och 

professionalism, vilket också försvårade kommunikationen med patienterna. Trots 

svårigheterna vid vård av patienter med palliativ vård i hemmet upplevde sjuksköterskorna att 

det var viktigare att finnas där som stöd för sina patienter när de var känslomässigt påverkade 

(Dunne et al., 2005; Luker et al., 2000; Wilkes & Beale, 2001). 

 

Sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att ge patienten förtroende i samband med 

kommunikation. Sjuksköterskorna ansåg att en god kommunikation med sjuksköterskan 

underlättade patientens uttryck av känslor och rädslor. Därigenom upplevde sjuksköterskor 

att patienten ökade i sin styrka genom att veta att det finns någon som förstår dem och bryr 

sig om deras behov. Sjuksköterskorna upplevde att genom patientens öppenhet kunde 

sjuksköterskorna få en bättre inblick i patientens liv och då växa individuellt i sin 

sjuksköterskeroll (Dunne et al., 2005; Luker et al., 2000).  

 

Samtalets betydelse  

Sjuksköterskorna upplevde att det var de som behövde vara skickliga kommunikatörer som 

gav snabba uppdateringar om utvecklingen för palliativ vård och behandlingsprocessen i 

hemmet. De upplevde att det var viktigt att låta patienten tala så mycket som möjligt för att 

kunna identifiera deras behov. Sjuksköterskorna ansåg att en god samtalsförmåga kunde 

underlätta bedömning av olika situationer. Sjuksköterskorna upplevde att detta kunde ge de 
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en ökad insikt för vilka ordval som kunde användas vid samtal med patienten och snabbt 

anpassa samtalet efter situationer som uppstod. En del sjuksköterskorna upplevde att med 

hjälp av det tydliga samtalet med patienterna underlättades bedömningen av situationen och 

vad som skulle sägas och när under loppet av deras interaktion (Griffiths et al., 2015)  

 

The most important task for the home care workers was to speak openly 

with the patient and the family about the fact that death was approaching 

(Sorbye, 1999 s. 105).   

 

Att kommunicera kring döden var också viktigt enligt sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna 

upplevde en utmaning i att berätta nyheterna för patienterna som var i följd av okunskap, 

förnekande och kommunikationens timing i sammanhanget hur meddelandet skulle förmedlas 

av sjuksköterskorna. Sjuksköterskor upplevde svårigheter i att berätta för patienten om deras 

sjukdomstillstånd och att patienterna svarade med en förnekelse. Sjuksköterskorna ansåg att 

det var svårt att inleda ett sådant samtal med patienterna när de inte var villiga att acceptera 

verkligheten. En del sjuksköterskor menade att det slutade med förvirring hos sjuksköterskan 

och därigenom sänkande effektiviteten i kommunikationen under samtalet med patienten 

(Sorbye, 1999; Griffiths et al., 2015; Luker et al., 2000). 

 

Sjuksköterskor upplevde att sjuksköterskor som var förberedda utifrån erfarenhet och 

kunskap i kommunikationen för patienter med palliativ vård i hemmet var framgångsrika i att 

underlätta sorgeprocessen för patienterna. Många sjuksköterskor upplevde att de behövde ha 

en formell utbildning som kunde förbereda dem för leverans av nyheter kring patienten och 

döden. En del sjuksköterskor upplevde svårigheterna med kommunikationen med patienterna 

och där av påtalade egna lösningar som kunde underlätta framförandet av negativa nyheter, 

genom till exempel att undersöka vad patienten kan om sin sjukdom och förbereda sig 

teoretiskt (Dunne et al., 2005). 

 

Sjuksköterskorna ansåg att ärligheten i samtalet ligger till grunden i den palliativa vården. 

Under sjukdomsförloppet i palliativ vård kunde tillståndet hos patienterna och deras 

behandling förändras radikalt. Detta innebar att kommunikationen fick vara tydlig för att den 

patientsäkra vården skulle uppstå. Sjuksköterskor upplevde att vid ett ömsesidigt förtroende 

mellan patienten och sjuksköterska gav det möjlighet till en god och säker kommunikation, 
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vilket i sin tur lede till en god omvårdnad (Griffiths et al., 2015; Sorbye, 1999; Neergaard et 

al., 2014; Dunne et al., 2005).  

 

Att vara närvarande  

Sjuksköterskorna upplevde att den palliativa vården i hemmet kräver en konstant närvaro, 

och ett sätt för dem att vara närvarande för patienter som vårdas i hemmet var via telefon. 

Sjuksköterskorna menade att de behövde ha kontroll över vårdsituationen i hemmet när de 

inte kunde närvara vid besöket. Kontrollen kunde erhållas genom att vara tillgänglig och få 

uppdateringar och information om vad som händer med patienten (Berterö, 2002).  

 

Ett sätt som kunde användas till kommunikationen med patienterna i hemmet upplevde 

sjuksköterskorna var telekommunikationen. Förutsättningar med moderna 

telefonkommunikationen upplevde sjuksköterskorna var ett etablerat förtroende mellan 

deltagarna, förtrogenhet med tekniken, tillförlitlig kommunikationsteknik och möjlighet till 

en visuell kontakt. Sjuksköterskorna upplevde även att det var lättare och få en verbal 

kommunikation med patienterna genom telefon, på grund av att kommunikationen genom 

telefonen inte var så komplicerad (Neergaard et al., 2014; Berterö, 2002). 

  

They also get our mobile telephone number so they can always reach us, 

and we can be there within a few minutes (Berterö, 2002 s. 390). 

 

 

Sjuksköterskor ansåg att det fanns både fördelar och nackdelar med användning av 

telekommunikations verktyg och kanaler inom palliativ vård i hemmet. Sjuksköterskorna 

upplevde att nackdelarna var att den inte helt ersatte ansikte-till-ansikte-kommunikationen 

vilket kunde medföra att den icke-verbala kommunikationen inte kunde tolkas, en klinisk 

uppsyn kunde inte ske, sjuksköterskan kunde välja att hoppa över ett ”hembesök”, samt att 

närvaron i dessa situationer var annorlunda. Sjuksköterskorna upplevde att de var i behov av 

att se patienternas kroppsspråk vid kommunikationen med dem. Sjuksköterskorna ansåg de 

negativa upplevelserna som sjuksköterskorna upplevde var att de kände sig ganska splittrade 

efter ett telefonsamtal, precis som efter ett hembesök. Sjuksköterskorna upplevde att något 

helt oväntat plötsligt togs upp under vad som var tänkt att vara ett uppföljande telefonsamtal. 

Sjuksköterskorna ansåg att trots förekommande av olika telekommunikativa verktyg så var 
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det bästa att kommunicera ansikte mot ansikte hemma hos patienten. Sjuksköterskorna 

upplevde att denna form av närvaro som tryggare eftersom en sådan kommunikation var 

mindre formell och gjorde patienten till en mer öppen kommunikatör (Neergaard et al., 

2014).  

 

Because I think that there is a huge difference between whether you are in 

direct ‘‘face-to-face’’ contact or are in telephone contact. They are two 

completely different ways of communicating (Neergaard et al., 2014 s. 

26).  

Vidare upplevde sjuksköterskorna att det var viktigt att notera hinder för den moderna 

kommunikationstekniken, som innefattade etiska frågor och kränkningar av privatlivet. 

En del sjuksköterskor upplevde att telefonen var ett viktigt verktyg inom palliativ vård i 

hemmet då det underlättade för patienten att komma i kontakt med sina vårdgivare vid 

frågor och funderingar (Neergaard et al., 2014; Berterö, 2002) 

 

Diskussion 

Metoddiskussion  

Vid genomföring av studien valdes en litteraturstudie med en kvalitativ ansats. Den 

kvalitativa metoden undersökte sjuksköterskans upplevelse kring kommunikationen med 

patientens som vårdats palliativt i hemmet. Om undersökningen sker kring upplevelser av 

någon form beskrev den kvalitativa ansatsen undersökningen bra (Olsson & Sörensen, 2011). 

Litteraturstudien innefattar en manifest ansats med latenta inslag. Detta innebar att det 

uttalade innehållet i texten belyses med så låg grad av tolkning som möjligt, samtidigt som 

det sker en tolkning utav underliggande meningar som återkommer i texten som helhet 

(ibid.).  

 

Då resultatet består av tidigare studier innebar det att dessa redan har omformats och vinklats 

mot forskarens egna syfte. Detta ses som en svaghet vid genomförandet av litteraturstudien 

(Olsson & Sörensen, 2011). Målet med studien var till en början att undersöka patienternas 
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upplevelse kring kommunikationen med sjuksköterskan och den palliativa vården i hemmet. 

Efter antal sökningar i de olika databaserna framkom det inte tillräckligt med material, då 

patientperspektivet inte framfördes lika tydligt. Det framfördes mer ur sjuksköterskornas 

perspektiv och deras upplevelse kring kommunikationen i hemmet. Detta medförde också 

ändringar i syftet till sjuksköterskornas upplevelser.  

 

Artiklarna i studien var från en del olika länder, detta valdes då stävan i studien var att 

undersöka upplevelser av kommunikationen i hemmet samt att artiklarna skulle ha 

någorlunda samma sjukvårdsystem. Kvalitativa artiklar söktes, då artiklarna var baserade på 

intervjuer vilket också underlättade att få fram sjuksköterskans upplevelser. Inom den 

kvalitativa forskningen framställs resultatet grundligt samt att den specialiserar sig inom 

särskild tidpunkt och omständigheter (Olsson & Sörensen, 2011). Begränsningen av 

artiklarna i sökningen var från år 1999, anledningen till detta var för att äldre fakta behövdes 

för att studien skulle blir mer intressant.  

 

Artiklarna i resultatet kom ifrån Sverige, Danmark, Norge, England och Australien. 

Sjukvårdsystemet skiljer sig i olika delar av världen skriver Sveriges Kommuner och 

Landsting, (2005) (SKL). Ett exempel på detta var att USA hade en privat finansiering, vilket 

gjorde att artiklarna från USA exkluderades, på grund då av att det kunde skilja sig kring 

sjuksköterskans upplevelser. Nordiska länderna som Sverige, Danmark och Norge har 

liknande sjukvårdsystem, skriver SKL (2005). Likheterna finns i både ekonomiska och 

sociala aspekter, vilket också var till en fördel, på så sätt kunde deras sjukvårdsystem 

jämföras med sjukvården i Sverige (ibid.).  Sjukvårdsystemet i Australien och England hade 

skattefinansiering som i Sverige (SKL, 2005).  Ländernas likheter kring sjukvårdsystem 

gjorde att studiens resultat troligtvis inte påverkades så mycket.  

 

Sökningarna kring artiklarna gjordes i tre olika databaser CHINAL, MEDLINE och 

PUBMED. Dessa databaser valdes på grund av att de innehöll omvårdnadsartiklar (Willman, 

Stoltz, & Bahtsevani, 2011). I Databasen MEDLINE framkom inte många träffar kring 

sjuksköterskorna och deras upplevelse av kommunikationen i hemmet, utan mer från ett 

anhörigperspektiv. En annan orsak till att flera databaser valdes var för att öka förståelsen 

kring sjuksköterskornas egenskaper om kommunikationen i hemmet i andra delar av världen.  

Svårigheterna kring sökningarna upplevades vid söktermerna, där problemen låg i att hitta så 
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omfattande artiklar, vilket innebar att artiklarna som handlade konkret om kommunikationen 

mellan patienten och sjuksköterskorna i hemmet var svårt att hitta.  

 

Booleska operatorn NOT användes inte, dock kunde kanske operatorn NOT användas för att 

få fram bättre träffar kring området, eftersom att det kunde precisera sökningen ännu mer. Då 

sökorden skulle motsvara syftet användes även synonymer för att utöka sökningen, men även 

för att inte förbise några viktiga artiklar kring området. Exempel på detta är Palliative care 

OR End of life care. Vid granskningskontroll utgicks det från en mall utformad av Willman et 

al. (2011). Anledningen till att just denna mall valdes var för att den var mest användbar till 

denna studie. En nackdel vid användningen av denna mall var att den utgick från läsarens 

tolkningsförmåga. Detta innebär att om en annan person hade granskat valda artiklar kan 

artikelbetygen se annorlunda ut.  

 

Det var även svårt att hitta artiklar som enbart berörde kommunikationen i hemmet i samband 

med palliativ vård, dock framkom det bra fakta om kommunikationen i artiklarna som 

beskrev allmänt om palliativ vård. Enbart delarna som handlade om kommunikationen 

användes i studien. Detta ansågs inte som någon svårighet utan mer intressant, eftersom 

artiklarna lästes flera gånger för att få fram den speciella upplevelsen av kommunikationen ur 

sjuksköterskans perspektiv.  

 

Analysmetoden som användes var Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av kvalitativ 

innehållsanalys. Analysmetoden ansågs vara lämplig då denna studie utgick från artiklar med 

kvalitativ ansats. De svårigheterna som upplevdes med analysmetoderna var kodning av 

meningsbärande enheter samt kategorierna. Svårigheter under dessa moment uppkom när 

meningsbärande enheter skulle översättas från engelska språket, eftersom att det var enkelt att 

halka in och skriva egna uppfattningar kring undersökningen. Svårigheterna upplevdes även 

vid kodning för meningarna, eftersom den manifest ansats valdes då tolkningen av 

upplevelsen kring kommunikationen i hemmet tolkades bokstavligt från studierna. 

Kategorierna byttes flertalet gånger och med stöttning av handledaren kunde en 

sammanställning av kategorierna göras. Resultatet hade kanske sett annorlunda ut om studien 

genomfördes av två personer. Där åsikterna och tolkningarna av artiklar hade bland annat 

tolkats olika, samt att bearbetning av studien hade varit enklare.  
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Trots en del svårigheter kring sökningar framkom det tillräckligt med artiklar för att få ett bra 

och relevant resultat. Enligt Forsbergs och Wengströms (2003) checklista användes artiklarna 

som fullgjorde kriterier. De valda artiklarna beskrev sjuksköterskornas upplevelse kring 

kommunikationen vid vård av patienter med palliativ vård i hemmet.  

 

Resultatdiskussion   

Ett av resultatets huvudfynd var den goda relationen mellan sjuksköterskan och patienten. 

Sjuksköterskorna påpekade att en fullutvecklad kommunikation kan uppnås om en god 

relation finns mellan sjuksköterskan och patienten. Travelbee (1997) stryker detta genom att 

påpeka att fokus och uppmärksamhet i relationen medför en god kommunikation med 

patienterna. Det unika i kommunikationen med patienterna som får en palliativ behandling i 

hemmet är relationen som uppstår mellan sjuksköterskan och patienten. I studiens resultat 

framkom det att för att nå patienten och deras behov, måste en god relation finnas, och för att 

den goda relationen ska uppstå bör en fullutvecklad kommunikation mellan patienten och 

sjuksköterskan finnas. Dock menade Holmberg (2006) för att relationen ska uppstå mellan 

patienten och sjuksköterskan krävs det tid och kontinuitet. Vilket idag är väldigt svårt att 

uppnå på grund av olika brister inom sjukvårdsystemet, tid var en av bristerna i 

sjukvårdsystemet skriver Peters, Cant, Sellick, O´Connor, Lee, och Burney (2012). Detta 

relaterar även till studiens resultat där sjuksköterskorna upplevade tidsbristen kunde göra så 

att besöket till patienten inte blev av. Även Socialstyrelsen (2008) beskriver att 

kommunikationen och informationen för patienter som har den palliativa vården måste ta tid, 

det är genom kommunikationen kan patient behoven identifieras. O andra sidan påpekar 

Socialstyrelsen att bristen på sjuksköterskor i hemsjukvården kan medföra sämre vård för 

patienterna samt påverka patientsäkerheten (Socialstyrelsen, 2008). Bristen inom 

hemsjukvården gör att vården i hemmet av patienter med palliativ behandling blir allt mer 

avancerad och komplex, både för kommunikationen och omvårdnaden (ibid.).  

 

Kaarbo (2010), Holmberg (2006), och Verschuur et al. (2014) har uppgett att problemet i 

kommunikationen berodde på att patienterna inte vill eller kände sig redo att tala om döden, 

emellertid visade resultatet att det stämde. I studiens resultat framkom det att 

sjuksköterskorna fann kommunikationen som en utmaning vid vård av patienterna i hemmet. 

Utmaningen och svårigheterna uppstod vid samtalet om döden. Travelbee (1971) 

understryker att sjuksköterskorna som jobbar med patienter som är i livet slutskede skall ha 
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förståelse kring döden och vad den innebär för enskilde individen för att sedan där efter 

kunna kommunicera med patienterna på ett professionellt sätt. Med hjälp av 

kommunikationen får sjuksköterskorna tillgång till information kring patienten vilket också 

underlättade förståelse och behovet hos den enskilde individen.  

 

I Resultatet framkom även att svårigheter i kommunikationen uppstod när patienterna var 

känslomässigt involverade. Sjuksköterskan menade att det var svårt att få en tydlig 

kommunikation med patienten om patienten var emotionellt påverkade. Patienterna med en 

palliativ vård hade ett annat sätt att utrycka sina känslor på som gjorde den ickeverbala 

kommunikationen viktigt och begåvad skriver Travelbee (1971).  

Sjuksköterskorna upplevde i resultatet att de inte hade någon formell utbildning kring 

samtalet om döden.  Kaarbo (2010) styrker i sin studie och påpekar att det krävs ytligare 

forskning kring kommunikationen med patienter som får en palliativ behandling i hemmet.  

 

Enligt Peters et al. (2012) bör det finnas någon specifik utbildning kring hur 

kommunikationen ska tillföras med patienter som vårdas i hemmet. Detta kan även öka 

självkänslan hos sjuksköterskan, där sjuksköterskor inte behöver känna sig osäkra i sin 

profession i att kommunicera med patienter som är i livet slutskede. Osäkerheten hos 

sjuksköterskorna i kommunikationen med patienterna som får en palliativ behandling i 

hemmet medför även stress för sjuksköterskor (ibid.). Detta framkommer även i McCabe 

(2004) studie att patientcentrerad kommunikation är en viktig del av hälso- och sjukvården. 

Inte nog med för att skapa en bättre stämning och främja kommunikationsprocessen, det 

kräver inte heller några tillsatta resurser i motsats till centrerad kommunikation. Den 

förändring som bör ske är bland sjuksköterskan som en individ, där sjuksköterskan blir mer 

öppen, deltar, och humoristisk (ibid.).   

 

Dessa resultat kan också användas för att stimulera upp utbildningen och elever att vara mer 

empatiska gentemot patienter, och lära sig om det unika i kommunikationen. Travelbee 

(1971) styrker och menar att det är viktigt att se de unika med kommunikationen, eftersom att 

målet med kommunikationen är att se vad som skiljer denna patient från andra.  

Under kategorin att vara närvarande beskrivs hur viktigt det är att sjuksköterskorna är 

tillgängliga för patienterna dygnet runt. Om hinder skulle uppstå att besöket inte blir av 

kunde patienterna använda sig av den moderna kommunikationen. Att vara närvarande 

genom telefonen är mycket lättare för patienterna. De behöver inte känna sig övergivna, 
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patienterna kunde alltid ringa när de hade frågor och funderingar, eller ville allmänt ha någon 

att samtala om. Nackdelar som sjuksköterskorna upplevde vid telefon kommunikationen att 

den icke verbala kommunikationen kunde missas. Detta går inte helt riktigt i linje med 

Travelbees (1971) teori, eftersom Travelbee menar att det är viktigt att använda sig av den 

icke verbala kommunikationen med patienter som har palliativ vård. Patienternas känslor 

samband med utryck går inte att bedömas genom telefonen. Detta var ett intressant område 

som bör lyftas fram tydligare. Enligt Calvin, KitePowell och Hickey (2007) är telefonen ett 

viktigt verktyg för patienter som får en palliativ behandling i hemmet. Fördelen med 

telefonen är att sjuksköterskorna kan kommunicera oftare och att en del funderingar kan lösas 

snabbare genom telefon än att åka på besöket. 

 

I resultatet framkom det att förståelse och kunskap kring kommunikationen var något som 

behövde uppmärksammas mer i sjuksköterskas yrke vid att vårda patienter med palliativ 

behandling i hemmet. Enligt Holmberg (2006) är kommunikationen mellan sjuksköterskan 

och patienten ett fenomen som är relativt påverkad av den plats där kommunikationen 

uppträder. Detta framkommer även i (Silfverberg, 2003), studie där han menar att 

kommunikationen i hemmet ser annorlunda ut gentemot sjukhuset.  

 

 

Slutsats  

De stora fynden som framkom i resultatet var att sjuksköterskor upplevde att de behövde 

skapa en relation med sina patienter för att kunna få en bra kommunikation. Andra fynd i 

resultatet var bland annat påverkan av patientens känslor, samtalets betydelse och att vara 

närvarande. Sjuksköterskorna upplevde i denna studie att dessa faktorer låg till grund för att 

kommunikationen ska vara utvecklad med patienterna som får en palliativ behandling i 

hemmet. Svårigheterna som sjuksköterskorna upplevde var när patienterna inte ville eller 

försökte acceptera deras situation, där av blev även kommunikationen och samtalet med 

patienterna försvårad.  

 

En del sjuksköterskor upplevde att de behövde mer utbildning kring kommunikation och 

information. Med hjälp av tydlig kommunikation och information mellan patienter och 

sjuksköterskor, upplevde sjuksköterskor att omvårdnaden för patienterna kunde planeras 

lättare och behoven kunde identifieras i tidigt skede. Utifrån studiens resultat, bör vidare 
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forskning göras för att belysa sjuksköterskors upplevelser av kommunikation inom den 

palliativa vården i hemmet. Med tanken på att allt fler patienter idag väljer att vårdas i 

hemmet, behövs ytterligare utbildning i sjuksköterskans yrke kring kommunikationen med 

patienterna som får palliativ behandling i hemmet. Fortsatt forskningen kring 

kommunikationen skulle kunna underlätta omvårdnaden av patienterna för sjuksköterskor. 

Den tydliga kommunikationen skulle även underlätta sjukdomsförloppet både för 

sjuksköterskor patienterna och deras närstående. 
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Bilaga 1.  Databassökningar  1(2). 

Sökningar i CHINAL  

Avgränsning: Peer rewied och engelska språket och årtalet 1999-2015. 

Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa 

abstrakt 

Antal valda 

artiklar 

Palliative care 8000 29/09-2015 0 0 

Palliative care AND 

communication 

906 29/09-2015 0 0 

Palliative care in the 

home AND 

communication 

49 30/09-2015 4 1 

Palliative home care 

and qualitative and 

communication 

16 29/09-2015 5 1 

End-of-life care 1700 29/09-2015 0 0 

Palliative care OR End 

of life care and 

communication 

8931 30/09-2015 
 

0 0 

Palliative home care OR 

End-of-life home care 

AND communication. 

495 30/09-2015 
 

0 0 

Home health care 2500 1/10-2015 0 0 

Palliative home care 

and Home health care 

and communication  

22 06/10-2015 11 1 

Palliative care AND 

Nurse-patient 

communication 

2 06/10-2015 2 0 

Palliative home care 

AND nursing in the 

home AND 

communication  

12 01/11-2015 12 0 
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Nursing in the home 

AND communication 

and qualitative 

220 20/11-2015 0 0 

Home nursing AND 

communication AND 

qualitative AND 

palliative care 

11 25/11-2015 11 1 

 
 
Sökningar i MEDLINE  
 
Avgränsning: Engelska språket och årtalet 1999-2015 samt Review Articles 

Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa 

abstrakt 

Antal valda 

artiklar 

Palliative care 4883 29/09-2015 0 0 

Palliative care AND 

communication 

497 29/09-2015 0 0 

Palliative care in the 

home AND 

communication 

4 29/09-2015 4 1 

Palliative home care 

AND qualitative AND 

Communication  

1 30/09-2015 
 

1 1 

End-of-life care 1042 30/09-2015 0 0 

Palliative care OR End 

of life care and 

communication 

4970 30/09-2015 
 

0 0 

Palliative home care OR 

End-of-life home care 

AND communication. 

29 01/10-2015 7 1 

Home health care 229 02/10-2015 0 0 

Palliative home care 

and Home health care 

and communication 

0 06/10-2015 0 0 
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Palliative care AND 

Nurse-patient 

communication 

2 01/11-2015 2 0 

Palliative home care 

AND nursing in the 

home AND 

communication 

0 01/11-2015 0 0 

Nursing in the home 

AND communication 

and qualitative 

83 10/11-2015 0 0 

Home nursing AND 

communication AND 

qualitative AND 

palliative care 

19 22/11-2015 16 0 

 

Databassökningar 2(2) 

Sökningar i PUBMED  

Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa 

abstrakt 

Antal valda 

artiklar 

Palliative care 5260 29/09-2015 0 0 

End-of-life care 6412 29/09-2015 0 0 

Palliative care home 

AND qualitative AND 

communication  

115 29/09-2015 0 0 

Palliative care AND 

communication 

4350 30/09-2015 0 0 

Palliative care in the 

home AND 

communication 

577 30/09-2015 0 0 

Home health care 8350 01/10-2015 0 0 

Palliative care OR End 

of life care AND 

communication 

9 04/10-2015 8 1 
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Palliative home care OR 

nursing home care AND 

communikatione AND 

qualitative 

753  
06/10-2015 

0 0 

Palliative home care 

AND Home health care 

and communication  

496 10/10-2015 0 0 

Palliative home care OR 

End-of-life home care 

AND communication.  

7000 01/11-2015 0 0 

Palliative care AND 

Nurse-patient 

communication 

397 01/11-2015 0 0 

Palliative home care 

AND nursing in the 

home AND 

communication 

291 01/11-2015 0 0 

Nursing in the home 

AND communication 

and qualitative 

504 01/11-2015 0 0 

Home nursing AND 

communication AND 

qualitative AND 

palliative care 

61 20/11-2015 0 0 
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Bilaga 2. Granskningskontroll Bilaga H 
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Bilaga 3. Exempel på innehållsanalys  

 

Meningsenhet Översättning Kondensering Kod Kategori 

Try to reach the patient on 
their level and meet that 
person’s need. 

Försök att nå 
patienten på deras 
nivå och möta 
personens behov 

Nå patienten 
på deras nivå 
för att möta 
behoven. 

Nå patienten 

och behoven 

Betydelsen 
av en god 
relation 

In some patients, because 
they were not in the mood, 
we tried to make the least 
verbal communication with 
them.. When insisting on 
communication, they turned 
aggressive. 

Hos en del patienter, 
eftersom de inte var 
på humör, har vi 
försökt att göra 
minsta verbala 
kommunikation med 
dem .. När de 
insisterade på 
kommunikation, 
blev de aggressiva 

Försökte göra 
minsta 
verbala 
kommunikatio
n. När de 
insisteradepå 
kommunikatio
n, blev de 
aggressiva. 

Aggression i 

kommunikat

ion 

 
 
Påverkan av 
patientens 
känslor 

The most important task for 
the home care workers was to 
speak openly with the patient 
and the family about the fact 
that death was approaching. 

Den viktigaste 
uppgiften för hem 
och 
sjukvårdspersonal 
var att tala öppet 
med patienten och 
familjen om det 
faktum att döden 
närmade sig. 

Det viktigaste 
var att samtala 
öppet om 
döden. 

Samtala om 

döden 

Samtalets 
betydelse 

Because Ithink that there is 
ahuge difference between 
whether you are in direct 
‘‘face-to-face’’ contact or 
are in telephone contact. 
They are two completely 
different ways of 
communicating 

Eftersom jag tror att 
det finns en enorm 
skillnad mellan om 
du är i direkt '' 
ansikte mot ansikte '' 
kontakt eller i 
telefonkontakt. De är 
två helt olika sätt att 
kommunicera 

Stor skillnad 
mellan 
“ansikte mot 
ansikte '' 
kontakt och 
telefonkontakt 

Skillnad på 
ansikte mot 
ansikte 
kontakt och 
telefonkonta
kt. 

Att vara 
närvarande 
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Bilaga 4. Artikelöversikt  
Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 
Bergdahl, E., Wikström, B., & 
Andershed, B./2007/Sverige 

Esthetic abilities: a way to describe 
abilities of expert nurses in palliative 
home care 

Semistrukturerade intervjuer 8 expert sjuksköterskor I 
palliativ vård 

Hög 

Berterö, .E. / 2002 Sverige  District nurses perceptiions of 
palliative care in the home 

Intervjuer  6 distrikt sjusköterskor Medel  

Dunne, K., Sullivan, K., & Kernohan, 
G./2004/England 

Palliative care for patients with 
cancer: district nurses` experiences 

ostrukturerade intervjuer 25 kvninnliga distrrkt 
sjusköterskor 

Hög 

Griffiths, J., Ewing, G., Wilson, C., 
Connolly, M., & Grande, 
G./2015/England 

Breaking bad news about transitions 
to dying: A qualitative exploration of 
the role of the District Nurse 

Kvalitativa fokusgrupper 40 distrikt sjuksköterskor Hög 

Luker, K., Austin, L., Caress, A., & 
Hallett, C. (2000). England 

The importance of 'knowing the 
patient': community nurses' 
constructions of quality in providing 
palliative care. 

Conversation-style interviews 62 distrikt grupp 
medlermar 

Hög 

Neergaard, M. A., Warfvinge, J. E., 
Jespersen, T. W., Olesen, F., Ejskjaer, 
N., & Jensen, A. B./2014/Danmark 

The Impact of “Modern 
Telecommunication” in Palliative 
Care – The Views of the 
Professionals 

Semistrukturerade grupp 
intervjuer 

17 hälso- och 
sjukvårdspersonalen. 

Hög 

Sorbye, L./1999/Norge 
 

Cancer patients who prefer to die at 
home: characterizations of 
municipalities with several or few 
occurrences of home deaths 

Semistrukturerade intervjuer Flera sjuksköterskor från 
hemsjukvården 

Medel 

Wilkes, L., & Beale, B. (2001)./ 
Australia 

Palliative care at home: Stress for 
nurses in urban and rural New South 
Wales, Australia 
 

Ostrukturerade Intervjuer 12 sjuksköterskor Medel 

 


