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Introduktion: Kommunikation delas in i verbal och icke-verbal då det inte bara är språket
som är viktigt i förmedlandet av ett meddelande, utan också de icke- verbala signalerna
som sänds via kroppen eller tonläget. Relaterat till hälso - och sjukvård innebär
kommunikation att kunna förstå och tillämpa olika behov samtidigt som att kunna skapa en
interpersonell relation av ömsesidigt förtroende med patienter. Syfte: Att belysa
kommunikation mellan sjuksköterskan och patienter i palliativ vård. Metod:
Litteraturstudien genomfördes i enlighet med Polit och Becks nio steg. Elva vetenskapliga
artiklar som kvalitetsgranskats utgjorde resultatet. Resultat: Genom belysningen av
kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienter i palliativ vård framkom det fyra
teman: Verbal kommunikation, Icke-verbal kommunikation, Bristfällig kompetens i
kommunikation och Tidsbrist. Ytterligare fyra subteman identifierades inom icke verbal
kommunikation: Ögonkontakt, Beröring, Närvaro och Aktivt lyssnande. Slutsats:
Kommunikation uppfattas som en viktig copingstrategi för patienter i palliativ vård i
hanteringen av lidandet och dessutom en central faktor för tillhandahållandet av kvalitet
inom vården. Utbildning i kommunikation anses som nödvändigt för att ge en
personcentrerad och patientsäker vård.
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Inledning
Caris-Verhallen et al. (1999) menar att människor är sociala varelser som alltid haft behov av
att interagera och kommunicera med andra för att kunna ge och ta emot kärlek, stöd och tröst
samt behov av att bli förstådda. Inom hälso-och sjukvård är kommunikation en viktig del då
sjuksköterskan behöver kunna kommunicera för att bedöma patientens olika behov och för att
skapa en bra interpersonell relation med utrymme till socialisering och empati (CarisVerhallen et al. 1999). Kompetens och kunskap i kommunikation, såväl verbal som ickeverbal, får ännu större betydelse med patienter som befinner sig i palliativ vård (Kelly &
Morrison 2015) eftersom de patienterna är mer sårbara av det som kallas för totala smärtan
(Henoch 2013). Den interpersonella kommunikationen förstås då som en komplex process
som inkluderar uppfattning, förståelse och transmission av signaler som sänds i relationen
mellan sjuksköterskan och patienten. Dessutom ses det som en nödvändig faktor som bidrar
till kvalitetsförbättring inom palliativ vård (Brighton & Bristowe 2016).
Bakgrund
Palliativ vård
I Sverige avlider 90 000 till 100 000 personer varje år och de flesta är i behov av palliativ
vård eller vård i livets slutskede. (Falk & Jakobsson Ung 2013; Socialstyrelsen 2017).
Ordet palliativ kommer ursprungligen från latin och betyder “mantel”, vilket symboliserar
palliativ vård där manteln omfamnar hela människan (Beck-Friis & Strang 2012; Bengtsson
& Lundström 2015). Enligt Payne et al. (2004) används palliativ vård som paraplybegrepp för
hospicevård, stödjande vård och vård i livets slutskede. Ternestedt och Andershed (2013)
beskriver att hospice betyder “gästfrihet” och översätts i litteratur som ett ”vilohem i livets
slutskede”. Beck-Friis och Strang (2012) beskriver att den moderna hospicerörelsen
grundades av Dame Cicely Saunders. Den växte fram i England på 1960-talet som en
motreaktion till att människan inte skulle behöva lämnas att dö ensam. Saunders vårdfilosofi
är att vårda hela människan utifrån den totala smärtan vilket betyder att vården om patienten
innefattas såväl somatiskt, psykiskt, socialt samt existentiellt (Beck-Friis & Strang 2012).
World Health Organisation [WHO] (u.å) definierar palliativ vård som aktiv personcentrerad
vård i en fas där sjukdomen inte längre svarar på kurativ behandling och målet blir att lindra
lidande samt behålla livskvalitet för patient och närstående. Socialstyrelsen (2019) förklarar
begreppet närstående som patientens familj eller andra nära anhöriga. Enligt Socialstyrelsen
ska kriterierna för hälso- och sjukvård vara evidensbaserade, ändamålsenliga, patientsäkra,
patientfokuserade, jämlika, ges i god tid, vara effektiva samt baserade på Hälso- och
Sjukvårdslagen (SFS 2017:30).
Enligt Regionalt cancercentrum i samverkan (2017) ska Nationella vårdprogrammet för
palliativ vård vara giltigt och användbart för alla professioner och vårdformer där svårt sjuka
människor och människor i livets slutskede vårdas. Vårdprogrammet ska, tillsammans med
bland annat Svenska palliativregistret och Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i
livets slutskede, ge förutsättningar för en likvärdig palliativ vård oavsett var i landet vården
utövas. Värdegrunden i palliativ vård sammanfattas i fyra ledord: kunskap, empati, närhet och
helhet. Enligt Nationella vårdprogrammet för palliativ vård (2017) kan det vara svårt att
fastställa när en livslång kronisk sjukdom övergår från palliativt skede där vård i livets
slutskede vidtar. Palliativ vård delas in i två faser. Tidig fas (inledande) varar över en längre
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tid där livsförlängande behandling är i fokus. Sen fas (avslutande) är en övergång till palliativ
vård i livets slutskede när målet med vården går från livsförlängande till lindrande
behandling. Övergången mellan faserna sker oftast vid en brytpunkt. Ett brytpunktsamtal sker
mellan ansvarig läkare tillsammans med patient och anhöriga där den fortsatta vården
diskuteras utifrån patientens tillstånd, behov och önskemål (Socialstyrelsen 2013).
Fyra hörnstenar inom palliativ vård
Palliativ vård vilar på fyra hörnstenar: symtomlindring, närståendestöd, kommunikation och
relation samt samverkande team (Bengtsson & Lundström 2015). Målet med symtomlindring
innebär att lindra den symtombild som finns av den totala smärtan och förhindra uppkomsten
av nya symtom med hänsyn till patientens integritet och autonomi (SOU 2001:6; Bengtsson &
Lundström 2015). Närståendestöd innebär professionell hjälp och stöttning som ska ges eller
erbjudas till närstående under sjukdomsförloppet och efter dödsfallet. Närstående har en
betydelsefull roll och bör erbjudas att vara delaktiga i omvårdnaden (SOU 2001:6). I slutfasen
känner många patienter och närstående att de vill vara tillsammans i sorgen och inför det
slutliga avskedet (Bengtsson & Lundström 2015). Kommunikation och relation bygger på
betydelsen av goda kommunikativa relationer inom samverkande team till patienten och
närstående för ökad livskvalitet samt känsla av delaktighet (SOU 2001:6; Bengtsson &
Lundström 2015). Samverkande team innebär att samarbete i ett tvärprofessionellt team är
nödvändigt för att uppnå god palliativ vård (SOU 2001:6; Bengtsson & Lundström 2015).
Lindra lidandet
Den franska filosofen Paul Ricœur benämnde den kroppsliga passivitet som sker när inte
människor längre kan förmedla upplevelser av lidandet till det dolda lidandet (Beck-Friis &
Strang 2012).
Patienten i palliativ vård beskrivs som den lidande människan eller som tålmodigt får
acceptera sin situation och stå ut med lidandet. Lidandet kan jämställas med en kris som är
ångestladdad, stressande och skrämmande för det existentiella perspektivet (Beck-Friis &
Strang 2012; Kahn & Steeves 1995; Strang et al.2014; Strang et al. 2002). Huvudsyftet med
palliativ vård är att minska och lindra lidandet (WHO u.å.) och det är viktigt att
omvårdnadspersonal har kunskap och känner sig bekväma i samtalet om döendet och döden
(Beck-Friis & Strang 2012; Strang et al. 2002; Strang et al.2014). Beck-Friis och Strang
(2012) beskriver vikten av aktivt lyssnande, vara närvarande och att hjälpa patienten att sätta
ord på sitt lidande. Tillsammans med medicinsk smärtlindring minskar det lidandet och
främjar fysiskt och psykiskt välbefinnande. När patienten och närstående finner mening och
förstår sin livssituation uppnås en känsla av sammanhang (Beck-Friis & Strang 2012;
Antonovsky 1987).
Främja livskvalitet
Ordet livskvalitet har många olika betydelser. Begreppet beskrivs generellt som
välbefinnande. Inom hälso- och sjukvård är begreppet hälsorelaterat och innebär att patienten
ska upprätthålla, så långt som möjligt, fysisk, psykisk och socialt välbefinnande. Inom
palliativ vård uppmärksammas även den existentiella dimensionen (Beck-Friis & Strang
2012). Det främsta målet med palliativ vård är att uppnå bästa möjliga livskvalitet för patient
och närstående utan att hindra eller skynda på döendet (SOU 2001:6).
Sjuksköterskans betydelse inom palliativ vård
Sjuksköterskan ska bedriva personcentrerad och evidensbaserad palliativ omvårdnad. Olika
insatser ska samordnas tillsammans med patienten individuellt (ICN 2012; SFS 2017:30).
Enligt Friedrichsen (2012) och Holst et al. (2003) är sjuksköterskans roll att främja relationer
till patient och närstående samt samverkande team. Det finns en del svårigheter som att
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sjuksköterskan kan bli känslomässigt involverad och bli allt för engagerad, därför är
det viktigt att sjuksköterskan beaktar sin relation till patienten och närstående. I palliativ vård
är det av stor vikt att sjuksköterskan är öppen och följsam samt besvarar patienten med
ödmjukhet och respekt (Friedrichsen 2012).
Palliativ vård i hemmet är ett växande hälsovårdsbegrepp där närstående får ta ett större
informellt ansvar för patientens dagliga omvårdnad samt känslomässiga behov i livets
slutskede. Ett tvärprofessionellt palliativt team, vanligtvis samordnat av en sjuksköterska, är
nödvändigt för att stödja patienter och anhörigvårdare i uppgifterna. Hospice förklarar hur
vården bedrivs i närståendes sammanhang och därför viktigt att sjuksköterskor och andra
vårdgivare betraktar familjen som en del av vården, enligt Reblin et al. (2017).
De 6 S:n
De 6 S:n används som hjälpmedel i palliativ vård vilket innefattar begreppen: självbild,
självbestämmande, sociala relationer, sammanhang, strategier och symtomlindring. Det är en
modell där människan ses som en aktiv person i omvårdnadsplanen och i genomförandet, där
all omvårdnad av patienten är personcentrerad. Sjuksköterskans evidensbaserade kunskaper
ska ge patienten i palliativ vård stöd och möjlighet till en fin sista tid i livet (Regionalt
cancercentrum i samverkan 2017; Ternestedt et al. 2012).
Kommunikation
Ursprunget till ordet kommunikation kommer från de latinska ”communicatio” och
“communicare” som betyder att ”göra gemensamt”, ”göra någon annan delaktig”, ”ha
förbindelser med”. För att kunna kommunicera behövs det både talspråk eller uttryck och ett
fysiskt medel för att överföra informationen, som till exempel kroppen (Eide & Eide 2009).
Kommunikation delas upp i antingen verbal eller icke-verbal. Skillnaden är att språket kan ses
som en nyckel till mänsklig gemenskap och förståelse tack vare förmågan att kunna förklara
och beskriva de egna tankarna (Baggens & Sandén 2014; Dyche 2007). Dock kan den
kroppsliga kommunikationen bidra till att betydelsen i det sagda blir ännu tydligare då den
kan vara användbar även i situationer där orden inte räcker till (Baggens & Sandén 2014;
Mehrabian 2007; Rezende et al. 2015 ).
Den mänskliga kommunikationen anses vara en grundläggande social aktivitet som innefattar
ett ömsesidigt utbyte av budskap mellan minst två personer som påverkas av varandra
kontinuerligt (Zaletel et al. 2010; Fossum 2013). Genom utbytet av informationen visar
människor varandra känslor, attityder och tankar om omvärlden (Baggens & Sandén 2014).
Zaletel et al. (2010) menar att kommunikationen interagerar med kulturen och utvecklar
sociala och emotionella aspekter av livet. Den är nära kopplad till den sociala strukturen och
påverkas starkt av sociala faktorer, varav de viktigaste verkar vara profession, kön, ålder,
geografiskt eller regionalt ursprung och socioekonomisk status (Zaletel et al. 2010; Mehrabian
2007).
Enligt Eide och Eide (2009) är misstolkningar ofta förekommande och definieras som det
största problemet i kommunikation. Tecken och signaler som skickas mellan
kommunikanterna och som ska tolkas kan vara invecklade. Beroende på hur mottagaren
tolkar en signal, såväl verbal som icke-verbal, kan mötet med sändaren upplevas på olika sätt:
inspirerande, stödjande, obehaglig och irriterande, etc. Tolkning av signaler kan bli grunden
till endera närhet eller avstånd, tillit eller misstro, samarbete eller konflikt mellan
sjuksköterska och patient (Eide & Eide 2009). Kommunikation kan ses som en
kvalitetssäkring då tidigare forskning visar att förbättrade kommunikationsfärdigheter kan
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bidra till bättre hälsa hos patienten (Eide & Eide 2009; Halldorsdottir 2008; Mishelmovich et
al. 2016).
Enligt Svensk Sjuksköterskeförenings Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska
(2017) skall sjuksköterskan kunna kommunicera med patient och närstående på ett lyhört,
empatiskt och respektfullt vis med målet av en fungerande relation mellan personalen och
vårdtagare vilket är en viktig förutsättning för omvårdnaden (Kihlgren et al. 2011;
Halldorsdottir 2008). Det anses vara viktigt att förmedla information och kunskap så tydligt
att patienten förstår (ICN 2012) där hanterbarhet i situationen och känslan av meningsfullhet
uppfylls (Antonovsky 1987).
Specifikt i den palliativa omvårdnaden kan kommunikation mellan sjuksköterskan och
patienten vara komplex då den utförs i ett sammanhang som involverar många känslor och
tankar hos båda parterna (Michelmovich et al. 2016). Kelley och Morrisons (2015) studie
belyser att kommunikation är av yttersta vikt vid palliativ vård då människorna som vårdats är
unika individer med speciella behov. Fungerande kommunikation är ett av de mest effektiva
sätten att möta patienternas olika önskemål. På det sättet bryr sig sjuksköterskan om
patientens autonomi och värdighet (Socialstyrelsen, 2013; Sarvimäki och Stenbock-Hult
2008).
Icke-verbal kommunikation
Icke-verbal kommunikation är en grundläggande och professionell färdighet som
sjuksköterskan använder genom hela omvårdnadsprocessen (Eide & Eide 2009). Den
förmedlas via kroppsspråk som innefattar bland annat kroppshållning, gester, mimik och
tonfall (Nilsson och Waldemarson 2007; Larsson et al. 2008; Kacperek 2015). Dessutom
förmedlar det olika stämningar som till exempel glädje, oro, trötthet, ilska och ångest
(Larsson et al. 2008; Mehrabian 2007).
Det finns studier som visar att den mänskliga kommunikationen oftast är ickeverbal. Enligt
Caris- Verhallen et al.(1999) innefattar kroppsignalerna mellan 55 procent och 97 procent av
det kommunicerade meddelandet. Mehrabian (2007) istället menar att kommunikationen är
verbal till endast 7 procent medan de resterande 93 procenten utgörs av den icke-verbala. Att
skilja mellan verbala och icke-verbala signaler under kommunikationen är omöjligt då ickeverbala uttryck är mer omfattande. Den förmedlas genom olika kommunikationsnivåer
samtidigt, medan den verbala kommunikationen återspeglas endast genom ord (Zaletel et al.
2010; Dyche 2007).
Som det framgår av tidigare studier bör icke-verbalt beteende beaktas vid utbildning av
kommunikation redan på universitetsnivå. Att förstå den icke-verbala kommunikationen kan
vara avgörande för att förbereda hälso- och sjukvårdsstudenter till det framtida arbetet (Chan
2013).
Kommunikationsförmågan försvåras när kapaciteten att uttrycka sig verbalt minskas eller
saknas. Den språkförbistring som kan uppstå i situationer där vårdtagare inte kan förmedla
sig med ord kan bero på språkliga och eller medicinska orsaker. De medicinska
funktionsnedsättningarna innefattar fysiska, psykiska och kognitiva problem i varierande
svårighetsgrad som kan leda till kommunikationssvårigheter (Carlsson & Björk Brämberg
2014) likväl som att inte prata samma språk kan ge likartade problem (Jirwe et al. 2010). Om
språkförmågan är begränsad blir icke-verbal kommunikation avgörande för att uppnå målet av
en fungerande kommunikation (Riess & Kraft-Todd 2014).
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Problemformulering
Kommunikation är en viktig färdighet för sjuksköterskan i tillhandahållandet av kvalitet i
palliativ vård. Genom att kommunicera effektivt kan hälso- och sjukvårdspersonalen dela
erfarenheter med andra för att uppnå en rad olika mål. Som att säkerställa patienternas olika
behov och utveckla patientcentrerade behandlingsplaner. Sjuksköterskan möter patienter i
palliativ vård inom såväl öppen- som sluten vård och i den kommunala omsorgen. Tillståndet
karakteriseras av en djup sårbarhet relaterad till den existentiella smärtan. För att kunna uppnå
målet med god vård krävs kompetens och kunskap i kommunikation. Att se patienten i sin
helhet, att nå fram till hen genom både verbal och icke-verbal kommunikation kan då vara
nödvändigt för att skapa en trygg och tillitsfull relation som är grunden till hela omvårdnaden,
speciellt den palliativa.
Syfte
Syftet med litteraturstudien är att belysa kommunikation mellan sjuksköterskan och patienter i
palliativ vård.	
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Metod
Vald metod är litteraturstudie med induktiv resultatbearbetning som systematiskt följer Polit
och Becks nio steg (se figur 1). Det innebär att identifiera, selektera och analysera tydligt
beskriven inkluderad och exkluderad data som anses relevant och svarar på studiens syfte
(Polit & Beck 2017). Ur ett holistiskt synsätt på hälsa kan en viss förförståelse vara
grundläggande för att få en helhetsbild (Birkler 2012).

1	
  

• Formulera syfte och eventuella frågeställningar.

2	
  

• Skapa sökstrategi genom att välja relevanta databaser och sökord.

3	
  

• Söka och identifiera primärkällor. Samla och dokumentera.

4	
  

• Sortera källor som är relevanta för syftet och gör ett urval.

5	
  

• Studera källmaterialet och komplettera eventuellt med nya källor.

6	
  

• Välja ut artiklar som är relevanta till syftet.

7	
  

• Kritiskt granska artiklarnas kvalitet.

8	
  

• Analysera och samordna information. Söka efter kategorier.

9	
  

• Sammanställa slutsats och resultat.

Figur 1. Fritt översatt från Polit och Becks nio steg.
Litteratursökning
I steg ett formulerades syfte utifrån problemformulering vilket lägger grunden till
litteraturstudien. I steg två identifierades databaser och sökord som överensstämde med
syftet. Relevanta sökmotorer enligt Forsberg och Wengström (2016) utifrån
omvårdnadsforskning valdes: CINAHL och PubMed. Därefter formulerades sökord utifrån
litteraturstudiens centrala begrepp: kommunikation, icke-verbal kommunikation och palliativ
vård. I databaserna valdes respektive tesaurus ut från respektive ämnesordlistor.
I CINAHL identifierades tesaurus som motsvarade studiens syfte i Cinahl Subject Headings
(MH): communication, converbal communication, palliative care+, nurse-patient relation och
quality of health care. Palliative Care söktes med explode (+) för att inkludera alla ändelser.
”End-of –life” fanns inte som Major Subjekt Headings varför det söktes i fritext. I PubMed
söktes de utvalda tesaurusen: Medical Subject Headings [MeSH]; communication, nonverbal
communication, palliative care, nurse-patient relations och quality of health care. “End of
life” användes i fritext då det inte fanns som Medical Subject Headings.
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Urvalskriterier
Inklusionskriterier som har som mål att avgränsa sökningen var artiklar som undersökt
kommunikation mellan sjuksköterskan och patienter i palliativ vård över 18 år, artiklar
skrivna på engelska och artiklar som gått igenom saklig kollegial granskning sk. peer
reviewed. Artiklarna var publicerade mellan 2004-01-01—2019-03-27. Exklusionskriterier
var artiklar som beskrev kommunikation med patienter i palliativ vård med ett långvarigt
förlopp eller människor med kognitiv nedsättning eftersom det inte var tydligt om de befann
sig i palliativ fas. Dessutom exkluderades reviews artiklar. I steg tre gjordes den primära
databassökningen utifrån de valda sökorden. Allt för att undersöka forskningsområdets volym
och anteckna antal träffar. Därefter kombinerades sökningarna med booelska termer OR och
AND i syftet att först expandera och sedan förfina sökningen. Nedan i tabell 1 och 2 redovisas
sökmotorerna CINAHL och PubMed samt sökningar med sökord och antal träffar.
Tabell 1. Sökning i CINAHL
Sökord

S1

MH Communication

S2

MH Nonverbal
communication

Sökträff Urval 1

Urval
3

43692

1823

S3

MH Palliative Care +

22664

S4

MH Nurse-patient relation

10879

S5

MH Quality of health care

40069

S6

” end-of-life”

12959

K1

S1 OR S2 AND S3 AND S4

K2

S1 AND S4 AND S5

K3
K4
Artiklar
total:

Urval
2

198

26

9

6

90 *(17)

2

0

0

S2 AND S3

13

4

1

1

S1 AND S3 AND S6

51

4

1

1

36

11

8

* (3)

summa

*()= interna dubletter MH= Major Subject Heading S= Sökterm K= Kombination av söktermer
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Tabell 2. Sökning i PubMed
Sökord

Sökträff Urval 1

S1

Communication
[MeSH]

S2

Nonverbal communication
[MeSH]

15403

S3

Palliative care
[MeSH]

28171

S4

Nurse-patient relation
[MeSH]

15230

S5

Quality of health care
[MeSH]

4035780

S6

”end-of-life”

K1

S1 OR S2 AND S3 AND S4

K2

S2 AND S5 AND S6

Urval 2 Urval 3

176506

18286
117 **(1)

5

3

1

1

3

0

0

2

2

3

3

Manuella sökningar

Artiklar summa total:

6

** ()= externa dubletter [MeSH]= Medical Subject Heading S= Sökterm K= Kombination av söktermer.

Urval
I steg fyra gjordes en primärgranskning på titel och abstrakt av 316 artiklar i CINAHL och
122 artiklar i PubMed. Det gav en uppfattning om vilka artiklar som svarade gentemot syftet.
Efter genomläsning av abstrakt och titel föll 280 artiklar bort i CINAHL och 116 artiklar i
PubMed eftersom de saknade relevans enligt inklusions- och exklusionskriterierna. 20 interna
dubbletter i CINAHL och en extern dubblett i PubMed noterades. 36 artiklar från CINAHL
och 6 artiklar från PubMed, totalt 42 artiklar valdes ut till urval 1.
I steg fem lästes de utvalda artiklarna från urval 1 i fulltext som förberedde steg sex, för att
säkerställa att de artiklar som valts ut i urval 1 fortfarande svarade mot syftet. 25 artiklar i
CINAHL och 3 artiklar i PubMed exkluderades då de inte motsvarade syftet (artiklar var inte
vetenskapligt utformade). Två artiklar söktes fram manuellt med artiklarnas nyckelord som
inkluderades i urval 2. Totalt 14 artiklar svarade fortfarande mot syftet och gick vidare till
urval 2.
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I steg sju utfördes en kvalitetsgranskning av 14 utvalda artiklar i urval 2 utifrån Guide to an
Overall Critique of Quantitative Research Report (n=6) och Guide to an overall Critique of a
Qualitative Research Report (n=8) av Polit och Beck (2017). Det innebar att samtliga artiklar
skulle vara vetenskapligt utformade. Totalt tre artiklar föll bort då de inte levde upp till vissa
delar av kvaltitsgranskningsmallen vilket betyder här att två artiklar inte hade metoddelen
klart beskriven och en artikel var inte forskningsetiskt granskad. 11 artiklar, 8 från CINAHL
och 3 från PubMed, redovisades i urval 3.
Databearbetning och analys
I steg åtta bearbetades artiklarnas resultat. De elva återstående artiklarna lästes individuellt av
författarna. Olika fynd identifierades, ringades in och färgkodades. Därefter diskuterades
artiklarna gemensamt för att säkerställa att båda har gjort likvärdig tolkning. Fyra teman
identifierades: Verbal kommunikation – att skapa dialog och relation, Icke-verbal
kommunikation, Bristfällig kompetens i kommunikation och Tidsbrist. Under temat ickeverbal kommunikation hittades ytterligare fyra subteman: Ögonkontakt, Beröring, Närvaro
och Aktivt lyssnande. I steg nio sammanställdes och redovisades de identifierade fynden som
grundade litteraturstudiens resultat.
Forskningsetiska ställningstagande
I litteraturstudien redovisades samtliga artiklar som var relevanta och motsvarade studiens
syfte i löpande text samt referenslista. Artiklarna granskades och adekvata artiklar valdes ut
till litteraturstudien utifrån etiskt ställningstagande. I enlighet med Vetenskapsrådet (2015) är
litteraturstudien genomförd enligt god vetenskaplig sed och det innebär att oredlighet såsom
plagiat, fabricering eller fusk av data förekom inte. I de artiklarna som valdes ut har
författarna tagit hänsyn till lagar och förordningar inom forskning i medicin, omvårdnad och
hälsa. Resultatet presenterades objektivt utan att blanda in personliga värderingar. För att
undvika misstolkningar av engelsk text har lexikon används vid behov och citat har refererats
på originalspråk.	
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Resultat
Resultatet av litteraturstudien kommer att presenteras utifrån elva vetenskapliga artiklar (fem
kvantitativa och sex kvalitativa). Genom granskningen av artiklarna hittades fyra teman:
Verbal kommunikation – att skapa dialog och relation, Icke-verbal kommunikation, Bristfällig
kompetens i kommunikation och Tidsbrist. Dessutom delas ickeverbal kommunikation upp i 4
subteman: Ögonkontakt, Beröring, Närvaro och Aktivt lyssnande (se figur 2).

Kommunika<on	
  
mellan	
  
sjuksköterskan	
  och	
  
pa<enter	
  i	
  pallia<v	
  
vård	
  

Verbal	
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  –	
  aG	
  
skapa	
  dialog	
  och	
  
rela<on	
  

Ögonkontakt	
  

Beröring	
  

Icke-‐verbal	
  
kommunika<on	
  

Bristande	
  kompetens	
  
i	
  kommunika<on	
  

Närvaro	
  

Tidsbrist	
  

Ak<vt	
  lyssnande	
  

Figur 2. Resultat
Verbal kommunikation – att skapa dialog och relation
Verbal kommunikation rapporterades av sjuksköterskorna som en vårdstrategi för att hjälpa
patienten att uttrycka sina behov (Brito et al. 2014). Verbal kommunikation ansågs vara ett
verktyg av stor relevans eftersom den kunde minska patientens psykiska stress (Reblin et al.
2017) vilket också gjorde det möjligt att hantera lidandet (Brito et al. 2014). En sjuksköterska
uttryckte sig på följande sätt:
“It is of utmost importance, because all clients in terminal
phase needs a verbal communication to remove all the
anxieties and that agony, even fear of the own death”
(Brito et al. 2014, s. 319).

I en studie ansåg samtliga tio sjuksköterskor som intervjuades att kommunikation var en
viktig faktor i vårdandet av patienter. Enligt sjuksköterskorna speglade den en form av empati
som är kärnan i sjuksköterskans yrke: att vårda en person i sin helhet (Araújo och Silva 2004).
Patienterna ansåg själva att deras rädsla och negativa känslor kunde hanteras genom
dialog (Stajduhar et al. 2010). Genom sjuksköterskornas bekräftelse av patienternas känslor,
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kunde de känna sig tillåtna att prata om sina bekymmer vilket ansågs som en viktig
copingstrategi (Stajduhar et al. 2010).
Patienterna kände tacksamhet när personalen kom in och satt och pratade med dem
(Seccareccia et al. 2015). De upplevde att en bra relation med omvårdnadspersonalen gav
dem en känsla av tillhörighet och fick dem att känna att vården var äkta. Genom att
sjuksköterskorna uppdaterade patienterna om sjukdomstillståndet ökades känslan av
sammanhang och öppen kommunikation upprätthölls. Att samtala om döden kändes dessutom
som en lättnad för många av patienterna (Seccareccia et al. 2015; Reblin et al. 2017). En
sjuksköterska rapporterade att:
“You don't shun away from the word dying. You use the D-word.
I think that as soon as you do, you give people the permission to
talk about it as well. Or they give themselves the permission to
talk about it. (..) Calling it for what it is is often a profound moment
and an opportunity for a lot of release” (Seccareccia et al. 2015, s.762).

Icke-verbal kommunikation
Icke-verbal kommunikation förklarades som en av de kommunikationsstrategierna som fanns
att använda (Araújo et al. 2012). Både sjuksköterskor och patienter ansåg att den var viktig
för att upprätta ett förhållande av ömsesidigt förtroende (Seccareccia et al. 2015). Bland de
icke-verbala kommunikationsstrategierna som användes mest av sjuksköterskan i palliativ
vård identifierades: ögonkontakt, beröring, aktivt lyssnande, tonläge, ansiktsuttryck, närvaro
och leende (Araújo et al. 2004; Araújo et al. 2012; Brito et al. 2014; Kozłowska &
Doboszynska 2012; Timmermann et al. 2017). Det har dessutom observerats att även
nedsövda eller omedvetna patienter använde ansiktsuttryck och kroppsspråk för att
kommunicera icke-verbalt, vilket förstärkte betydelsen av den icke-verbala kommunikationen
i vården (Brito et al. 2014). Dock, observerade Brito et al. (2014) i sin studie att den verbala
kommunikationen framträdde som den mest citerade och att majoriteten av sjuksköterskorna
inte betonade den icke-verbala kommunikationen som nödvändig för att främja vården för
patienten i palliativ vård.
Ögonkontakt
Enligt sjuksköterskornas självskattning var ögonkontakt ett av de vanligaste icke-verbala
uttrycken som användes (Kozłowska & Doboszyńska 2012). Ögonkontakt hade stor betydelse
i patientens uppfattning av att känna sig bekräftad och sedd (Timmermann et al. 2017).
Dessutom visade det sig vara nödvändigt att ha ögonkontakt med patienten för att visa empati
(Kozłowska & Doboszyńska 2012), som även upplevdes av en patient i citatet nedanför:
“She had good eye contact and was incredibly listening
in her body language. It made me feel that she was talking
to me and not just at me” (Timmermann et al. 2017, s.66).

Ögonkontakt ansågs vara en positiv signal enligt både sjuksköterskor och patienter (Araújo &
Silva 2004; Brito et al. 2014; Kozłowska & Doboszynska 2012;Timmermann et al. 2017). I
en studie som utvecklats mellan hälso- och sjukvårdspersonal identifierades användningen av
tecken på icke-verbal kommunikation som en strategi för assistans till patienter under palliativ
vård. Själva ögonkontakten betecknade intresse och empati, vilket ökade kvaliteten på
relationen mellan sjuksköterskan och patienten (Brito et al.2014). Dock kunde ögonkontakt
även spegla negativa känslor. Cirka 15 procent av sjuksköterskorna i Kozlowska och
Doboszynskas (2012) studie, visade känslor som ilska eller ointresse genom att undvika
patientens blick.
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Beröring
Beröring uppskattades av både sjuksköterskan och patienten vilket definierades som
uttrycksfull och spontan. Genom beröringen kunde man visa omsorg och stöd och den
användes som ett icke-verbalt uttryck (Araújo & Silva 2004; Araújo et al.2012). Därigenom
etablerades en form av empati som speglar syftet med omvårdnaden (Brito et al. 2014). Det är
dessutom relevant att betona att en sådan beröring skiljer sig från både palpation och det som
kallas för energisk beröring vilket identifierades som positiv energi att överföra till patienten
(Araújo & Silva 2004).
Cirka 98 procent av de 303 sjuksköterskorna som deltog i Araújos et al. (2012) studie ansåg
beröring som ett icke-verbalt uttryck vilket bekräftades även i studien av Kozlowska och
Doboszynska (2012). I samma studie kunde sjuksköterskorna uppleva beröring som ett
hjälpmedel till uttryckandet av känslor (Kozlowska och Doboszynska 2012). Beröring
uppfattades vara något som minskade patientens stress och gjorde det möjligt för dem att
hantera den ångestladdade känslan som kan finnas hos många av patienterna i palliativ vård
(Araújo & Silva 2004). En sjuksköterska förklarade att:
“It seems that the touch is quite important, yes.
I perceive that the touch reassures the person. Therefore,
I hold the hand”. ( Araújo och Silva 2004, s.148).

Närvaro
Hälso- och sjukvårdspersonalens förmåga att vara närvarande var avgörande för patienternas
känsla av trygghet och uppfattning av att inte vara ensamma i sin livssituation (Timmermann
et al. 2017).
Närvaro kunde även förklaras genom sjuksköterskans förmåga att “ta sig tid” för att stanna
hos patienten vilket upplevdes som betydelsefullt enligt patienternas självskattning. En patient
förklarade att sjukvårdspersonalen kunde visa närvaro genom kroppsspråk och röstläge vilket
gjorde att hen inte kände sig ensam utan istället bekräftad och förstådd (Timmermann et al.
2017). Dessutom kan närvaro även speglas genom tystnad. 20 av 95 sjuksköterskor som
deltog i Kozlowska och Doboszynskas (2012) studie sa att de uttryckte medkänsla genom att
vara nära patienten i tystnaden.
Det har observerats att sjuksköterskans närvaro bredvid den döende patienten, även om så i
tystnad, var en viktig aspekt av icke-verbal kommunikation. En del sjuksköterskor verkade
förstå värdet av att vara i tystnad bredvid patienten, vilket visade att de brydde sig om hen
(Araújo et al. 2004). Endast 4.5 procent av 262 sjuksköterskor i Araújos et al. (2012) studie
upplevde att dela tystnaden som en ickeverbal kommunikationsstrategi.
Aktivt lyssnande
Aktivt lyssnande var en av de mest använda kommunikationsstrategierna som ingick i den
icke-verbala kommunikationen (Araújo et al. 2012) och som uppfattades ha en central
betydelse i palliativ vård (Seccareccia et al. 2015). Det kan förklaras genom det här citatet:
“Hearing what the patient is saying, not just
listening the words” (Seccareccia et al. 2015, s. 761).

För sjuksköterskan innebar detta att lyssna mer uppmärksamt på vad patienter hade att säga
för att kunna förstå deras känslomässiga tillstånd. Det innebar också att kunna fokusera på
patienten och vara tillgänglig för hen. Aktivt lyssnande uppfattades av sjuksköterskorna som
ett stöd till patientens omvårdnadsplan (Seccareccia et al. 2015). Det påpekades att
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uppmärksamt lyssnande utan svar kunde vara tillräckligt för patientens välmående
(Seccarreccia et al. 2015), som förklarats i citatet:
‘‘I ﬁnd that it’s great that [volunteers] listen to me. They don’t
give me any advice, but they do listen to me and that helps me
sort out my own life’’ (Seccareccia et al. 2015, s. 762).

Att inte bli lyssnad på av personalen har däremot upplevts som avgörande för patientens
känsla av att känna sig ignorerad (Timmermann et al. 2017).
Bristfällig kompetens i kommunikation
Bristfällig kompetens i kommunikation uppfattades från sjuksköterskorna som negativ faktor
för att kunna tillgodose patienternas behov (Araújo et al. 2012). Den bristfälliga kompetensen
belystes även genom att endast en tredjedel av sjuksköterskorna i Araújo och Silvas (2004)
studie hade deltagit i en palliativ vårdutbildning.
Det framkom att många sjuksköterskor ansåg att utbildning i kommunikation och palliativ
vård var nödvändig (Kozłowska och Doboszynska 2012). Sjuksköterskors brist på
medvetenhet om sättet att kommunicera med patienter i palliativ fas kunde förklaras genom
bristen på utbildning både på universitetsnivå och i professionella uppdaterings-och
fortbildningsprogram (Araújo & Da Silva 2004). En sjuksköterska beskrev att:
“I think that at ICU we end up being too technical. Those spiritual
aspects, not even think about; it is a completely overlooked area (…)
What we usually see is that the Nursing team tends to distance itself
from patients under imminent death process, the dying patients. They distance
themselves from the patient’s family… I think it is wrong, but I understand,
since we are not prepared (…) all that anxiety of the family makes us feel
very uneasy” (Araújo & Silva 2004, s.146).

Förutom den somatiska vården undvek vissa sjuksköterskor kontakt med patienten och
närstående för att de inte kände sig säkra eller hade bristande kunskap i att kommunicera och
agera på de psykologiska och existentiella behoven (Araújo & Silva 2004). Bristfällig
kompetens kunde visas genom svårigheten att välja lämpliga ord som visade empati och inte
sympati eller genom att inte förstå patientens unika behov. Att ge patienten uppmärksamhet
och kommunicera med hen på ett empatisk vis kunde upplevas som svårt för
sjuksköterskorna, därför önskade de att vara välutbildade (Banerjee et al. 2016).
Tidsbrist
Tidsbrist ansågs också som ett problem för en del av patienterna. Det var uppskattat när
omvårdnadspersonalen kunde avvara tid för att stanna hos patienterna så att de kunde känna
sig tillåtna att prata om sina tankar och bekymmer (Stajduhar et al. 2010). När det gäller
förhållandet till patienterna visade det sig att omvårdnadspersonalens tidsbrist
påverkade patienterna negativt vilket fick dem att känna sig obekräftade och inte
omhändertagna (Timmermann et al. 2017). Flera deltagare tolkade det som att de inte längre
var viktiga eftersom deras sjukdom inte kunde botas (Stajduhar et al. 2010). En patient
beskrev i följande citat att:
“When I was told that it was terminal, I hoped to hear something
like ‘You can get through this’ (..) You know, that
sort of giving up hope and him [the doctor] thinking, ‘What’s the point’.
Because that was basically what he was saying to me was, ‘What’s the
point of you being here. Why are you wasting my time?” (Stajduhar et al. 2010, s. 2042).
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Diskussion
Litteraturstudiens syfte var att belysa kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienter i
palliativ vård. Resultatet visade att kommunikation består av både verbala och icke- verbala
uttryck. Ögonkontakt, beröring, närvaro och aktivt lyssnande hade en betydande roll för
patienternas känsla av att känna sig förstådda och bekräftade. Ur sjuksköterskans perspektiv
användes verbala och ickeverbala uttryck för att utöva deras kommunikationsförmåga av att
lyssna på och förstå patienternas olika behov, vilket uppfattades som en viktig vårdstrategi för
förbättringen av kvalitet inom palliativ vård. Däremot upplevdes faktorer som sjuksköterskans
tidsbrist och en bristfällig kompetens som negativa för att de påverkade patienternas känsla av
att inte vara väl omhändertagna. Utbildning inom kommunikation i palliativ vård ansågs som
nödvändigt från de flesta av sjuksköterskorna som deltog i studierna.
Resultatdiskussion
I litteraturstudien har vi valt att lyfta fram både patientens och sjuksköterskans perspektiv
eftersom båda parterna ansågs som en förutsättning för att kunna skapa god relation med
målet av en fungerande kommunikation.
Som det framgick i studiens resultat, uppfattades kommunikationen mellan sjuksköterskan
och patienter i palliativ vård vara både verbal och icke-verbal. Positiva faktorer för den goda
kommunikationen kännetecknades av: verbal kommunikation, icke-verbal kommunikation,
ögonkontakt, beröring, närvaro och aktivt lyssnande.
Verbal kommunikation ansågs i studiens resultat vara en viktig vårdstrategi ur sjuksköterskans
perspektiv för att hjälpa patienten att uttrycka sina behov. Därmed kunde patienterna själva
genom dialog acceptera sina känslomässiga tillstånd och därefter uppfatta det som en
copingstrategi för att hantera lidandet. Faktorer som kunde bevisa motsatsen framkom inte i
studierna. Det framkom i resultatet att verbal kommunikation är uppskattad av både
sjuksköterskan och patienten. Dock anser vi att samtalen som kan uppstå i en sån
känslomässig situation kan upplevas påfrestande. Enligt Seccareccia et al. (2015) har många
patienter ett behov att prata om döden, men känner alla sjuksköterskor sig förberedda eller
bekväma i att prata om det? I studien av Banerjee et al. (2016) fick vi reda på att det inte alltid
är så. Clayton et al. (2014) visar att de existentiella frågorna inte togs upp lika ofta som de
fysiska eller psykiska. Även Strang et al. (2014) ansåg att existentiella frågor kan vara svåra
att ta för sjuksköterskor. Enligt dem kan utbildning och kunskap i kommunikation ha en
betydande roll i samtalet med patienter i palliativ vård.
Icke verbal kommunikation uppfattades vara en viktig kommunikationsstrategi till att skapa
ett förhållande av ömsesidigt förtroende. Från resultatet framkom det att de mest använda
icke-verbala uttrycken var: ögonkontakt, beröring, aktivt lyssnande, tonläge, ansiktsuttryck,
närvaro och leende. Dock har vi valt att diskutera fyra av dem, eftersom de förekom flest
gånger från båda parternas perspektiv. Trots att icke-verbal kommunikation visade sig vara av
stor betydelse framförallt i situationer där patienterna inte kunde prata, framgick det dock att
den verbala kommunikationen är den mest citerade i studierna. Orsak till den kan vara
bristfällig kompetens och kunskap inom området.
Ögonkontakt var det icke-verbala uttrycket som förekom flest gånger i studiens resultat. Av
resultatet framgick det tydligt att ögonkontakt spelade en stor roll för tillhandahållandet av
kvalitet inom palliativ vård, då genom den kunde empati visas vilken är en förutsättning till
den goda omvårdnaden. I relation till blinda patienter kan dock inte denna form av
kommunikation användas. Enligt Reboucas et al. (2007) har patienten ändå förmåga att ha
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ögonkontakt med sjuksköterskan. Även om patienten inte ser kan hen visa känslor av
bekvämlighet eller obehag genom att välja att ha eller inte ha direkt ögonkontakt med
sjuksköterskan. Reboucas et al. (2007) menar att empati i förhållandet med patienter som är
blinda kan istället visas genom beröring eller tonläge.
Litteraturstudiens resultat visade att beröring uppfattades som uttrycksfull och spontan och
den kunde användas för att visa stöd och omsorg. Chang (2001) menar att beröringen inte har
bara en specifik terapeutisk effekt genom att minska obehag utan den leder även till ett andligt
och psykologiskt välbefinnande. Dessutom visas att beröring har positiv inverkan på stress då
stress har dåligt inflytande på patienter i palliativ vård. Genom beröring minskas puls,
blodtryck och andningsfrekvens som gör att patienterna bli lugnare (Dunwoody et al. 2002).
Hormonet oxytocin frisätts via beröring vilket leder till en ökad känsla av välbefinnande
(Moberg 2000). I studiernas resultat uppfattades inte beröring negativt, varken från
sjuksköterskans eller patientens perspektiv. Dock måste man som sjuksköterska överväga om
det verkligen är så att alla patienter uppskattar beröring och om det finns patienter som istället
vill undvika all form av fysisk närhet. Davidhizar och Newman Giger (1997) säger att
beröring inte alltid uppskattas från omvårdnadspersonal eller patienter. Dessutom menar de att
beröring skiljer sig starkt mellan olika länder och påverkas av olika kulturer. Artikelns
författare anser då att sjuksköterskorna ska ta hänsyn till patientens ansiktsuttryck och eller
tonläge för att förstå om patienten vill eller känner sig bekväm av att bli berörd.
Aktivt lyssnande uppfattades av sjuksköterskorna som ett stöd till patientens omvårdnadsplan
och ett sätt att kunna fokusera sig på patienten. Vi anser att aktivt lyssnande även kunde ingå i
kategorin “närvaro”, eftersom att vara nära patienten inte är likställt med att lyssna noggrant
på vad patienten säger (Nilsson och Waldemarson 2007). På så sätt skulle vi vilja nämna det
som en “uppmärksam närvaro”. Brist på aktivt lyssnande ansågs i studiens resultat som
avgörande för misslyckad kommunikation.
I studiens resultat framkom det också två teman som kännetecknades och upplevdes som
negativa i kommunikationen: sjuksköterskans bristfälliga kompetens inom kommunikation
samt tidsbrist. Bristfällig kompetens förekom i många av studierna där sjuksköterskorna kände
sig otillräckligt utbildade, vilket speglades i deras rädsla av att hantera svåra känslomässiga
situationer eller genom undvikandet av kontakt med patienten. Tidigare studier har visat att
kommunikationen har en betydande roll även angående patientens säkerhet och förbättring av
sin hälsa (Halldorsdottir 2008). Desto större betydelse har det i samband med den palliativa
omvårdnaden där människorna har unika behov (Kelly & Morrison 2015) och befinner sig i
ett komplext känslomässigt tillstånd (Mishelmovich et al. 2016). Vi anser att utbildning skulle
öka sjuksköterskans kunskap och kompetens inom området vilket kan leda till bland annat
bättre delaktighet av patienten i sin egenvård (Larsson et al. 2016) och på så vis, värnas även
patientens integritet och autonomi (Sarvimäki & Stenbock-Hult 2008). Brister i
kommunikationen på grund av otillräcklig kunskap och kompetens försvårar för
sjuksköterskan att kunna bedriva god och patientsäker vård (Svensk sjuksköterskeförening
2019).
Tidsbrist kännetecknades i studiens resultat som negativ framförallt från patientens
perspektiv. Troligen påverkas även sjuksköterskan av tidsbrist. Många sjuksköterskor i
palliativ vård upplever att tiden de tillbringar med patienter spelar en stor roll inte bara för att
hinna utföra kliniska uppgifter utan också för att vara till stöd för patienten (Johnston & Smith
2006). Sjuksköterskor upplever att tidsbrist leder till icke personcentrerad vård (Ramanujam
et al. 2008), minskad psykiskt och fysiskt välbefinnande hos patienten (Johnston & Smith
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2006) och dessutom skapas ingen relation (Eriksson & Svedlund 2007). Det framgick inte i
resultatet varken anledning till tidsbristen eller strategier som sjuksköterskorna kunde använda
för att motverka den, vilket istället kunde vara intressant att veta. Tidsbrist anses som den
största stressen för sjuksköterskor eftersom de är bekymrade över att inte kunna tillgodose
patientens behov (Tervo- Heikkinen 2008).
Av litteraturstudiens resultat uppstod funderingar kring kommunikation inom palliativ vård.
Patienter i palliativ vård befinner sig i ett svårt känslomässigt tillstånd och i resultatet
uppfattades kommunikation som en central faktor i hanteringen av lidandet, då den ansågs
vara både en viktig coping- och vårdstrategi. Med det i åtanke skulle kommunikation och
speciellt den icke-verbala som var en stor del av litteraturstudiens resultat, vara en självklarhet
i den palliativa omvårdnaden. Men brist på forskningsunderlag och bristfällig utbildning i
icke-verbal kommunikation visade istället motsatsen. Vi anser att det icke-verbala uttrycket är
omfattande men sjuksköterskor kanske inte vet hur det kan användas som resurs. Slutligen
anser vi att det kan finnas brister med litteraturstudiens resultat då det kan vara svårt för
sjuksköterskan att självskatta sina egna kunskaper på ett trovärdigt sätt.
Metoddiskussion
Syftet med litteraturstudien var att belysa kommunikation mellan sjuksköterskan och patienter
i palliativ vård. Metoden som valdes var en litteraturstudie med induktiv resultatbearbetning
som systematiskt följde Polit och Becks nio steg (2017). Shentons (2004) fyra definitioner av
kvalitetsbegrepp: tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet användes som
hjälp till att diskutera vald metod.
Tillförlitlighet
Datainsamlingen bygger på systematiska sökningar i CINAHL och PubMed. Eftersom
studiens tyngdpunkt handlar om kommunikation mellan sjuksköterskan och patienter i
palliativ vård ansåg vi att de databaserna var de mest lämpliga. Provsökningar gjordes även i
PsycINFO men uteslöts då den inte tillförde några nya artiklar. De tesaurustermer som
användes var: Communication, Nonverbal communication, Palliative care, Nurse-patient
relation, Quality of healthcare, ”end-of-life” användes i fritext och alla nyckelord bearbetades
fram i en process. Palliative Care söktes med explode (+) i CINAHL för att få med likvärdiga
sökord (Hospice Care, Terminal Care etc). Däremot sökordet ”terminal” valde vi medvetet
bort att ha som nyckelord eftersom Socialstyrelsen (2013)”Nationellt kunskapsstöd för god
palliativ vård i livet slutskede” i sin begreppsbeskrivning ersätter terminal med palliativ.
Sökordet ”end –of-life” användes som fritextord eftersom passande tesaurus saknades i
databaserna. Enligt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU] (2017) kan
fritextord vara riskfyllt därför att det kan göra sökningen mer generell och därmed kan
betraktas som en svaghet. SBU (2017) framhåller dock att fritextord i sökningen kan bringa
flera fördelar, som att de inkluderar studier som ännu inte är indexerade.
Publiceringar av artiklar i det utvalda ämnet utökades från 10 till 15 år för att få tillräcklig
mängd data att bearbeta. I forskningskontext kan tidsspannet på 15 år betraktas som
omotiverat stort och det ställningstagande härstammar från att det råder konsensus i resultatet
av nya och äldre artiklar. Vi tror inte att kommunikationen förändras i sitt slag över tid
däremot hur den upplevs och hanteras i den palliativa vården kan definieras annorlunda då
ämnet blir mer upplyst och viktigt att ha kompetens i.
Flera sökkombinationer gjordes för att säkerställa att vi använde oss av bra sökord och fick
tillräckligt med artiklar som motsvarade syftet. Den totala sökprocessen följde systematiskt
Polit & Becks nio steg. Kombinationssökningarna följde en booelsk söklogik vilket
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säkerställde tillförlitligheten. När urvalet gjordes av premiärgranskade artiklar (titel och
abstrakt) är det möjligt att vissa artiklar blev felaktigt exkluderade på grund av
språkförbistring eller felaktig tolkning av text. Detta kunde bero på att vi är av svenskt och
italienskt ursprung och artiklarna var istället skrivna på engelska. De vetenskapliga artiklarna
var utförda i Brasilien (n=4), Danmark (n=1) Kanada (n=2), Polen (n=1) och USA (n=3). Det
visar att ämnet var utforskat i flera länder och världsdelar och att kommunikationen kunde
skilja sig beroende på vilket vårdkultur patienter befann sig i.
Läsning av artiklarna i fulltext gjordes individuellt flertalet gånger. Författarna ringade in data
som svarade mot syftet, identifierade och färgkodade teman och subteman. Därefter
analyserades artiklarna tillsammans för att säkerställa att vi hade gjort likvärdig tolkning av
materialet. Den bearbetade litteraturstudien har sedan granskats stegvis av såväl handledare
samt studiekollegor. Enligt Shenton (2004) förstärks arbetet när brister blir synliga samt
diskuteras och korrigeras.
Verifierbarhet
I litteraturstudien finns en utarbetad sökstrategi med sökord och sökmotorer som är väl
beskriven i löpande text och tillhörande tabeller. Genom analys av sökstrategi och
tabeller ska det vara möjligt att repetera sökningarna vilket ska generera ett likvärdigt resultat.
Flera provsökningar har gjorts för att säkerställa att den är verifierbar. Det finns också en
figur som visar huvudteman och subteman vilket ger en överblick över resultatet.
Pålitlighet
Vår förförståelse redovisades i början av metoden för att inte påverkas av lästa artiklar under
bearbetningsprocessen. Henricson och Billhult (2017) säger att genom att reflektera över och
skriva ner sin förförståelse ökar medvetenheten indirekt vilket gynnar studien i sin helhet. En
av oss har examinerats i gymnasial humanistisk linje och har kunskaper i kommunikation och
båda har erfarenhet av kommunikation i palliativ vård varav viss kunskap i ämnet redan finns.
Enligt Shenton (2004) kan tidigare kunskaper eller erfarenheter i det valda ämnet ses som en
styrka och därmed öka studiens pålitlighet. Pålitligheten stärks med att vi har diskuterat och
ifrågasatt tvetydigheter samt tillsammans arbetat fram resultatet. De inkluderade delarna i
resultatet har tagits fram gemensamt liksom genom diskussioner exkluderades artiklar som
inte svarade mot syftet.
Överförbarhet
Eftersom kommunikation i sig är verbal eller icke-verbal borde studien vara överförbar till
andra vårdmiljöer. Däremot kommer de utvalda artiklarna ursprungligen från olika länder och
världsdelar och då har det i litteraturstudiens resultat visat på att det skiljer sig på hur
människor kommunicerar, speciellt ickeverbalt, beroende på vilken vårdkultur de befinner sig
i och därför anser vi att det finns en viss överförbarhet. Men eftersom resultatet är likvärdigt
trots olika omvårdnadskulturer styrker det överförbarheten. Litteraturstudiens resultat grundar
sig på fem kvantitativa och sex kvalitativa artiklar. Studien har för få kvantitativa artiklar för
att med ett stickprov kunna representera ett helt folkslag och därmed är generalisering
utesluten. Men Eriksson Barajas et al. (2013) anser att de kvantitativa studierna stödjer de
kvalitativa då resultatet stärks när forskningsfrågor belyses ur olika synvinklar. Dessutom
anses överförbarheten starkare än generaliserbarheten i det kvalitativa resultatet. Vi menar att
det finns en överförbarhet till andra patientgrupper som exempelvis till de med en
progredierande långvarig sjukdom eller demenssjukdom. Eriksson Barajas et al. (2013) anser
att överförbarhet stärks genom att studierna är gjorda på människor och miljöer som kan
överföras till andra liknande situationer.
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Slutsats
Målet med den palliativa omvårdnaden är att lindra lidandet och bevara livskvaliteten för
patienten. Patienter som befinner sig i palliativ vård kan vara mer sårbara än andra på grund
av att lidandet upplevs på flera nivåer: somatiskt, psykiskt, socialt och existentiellt. För att
uppnå målet kan den palliativa omvårdnaden använda sig av kommunikation, såväl verbal
som icke verbal. Verbal kommunikation är ett viktigt redskap för patienter i hanteringen av
lidandet och samtidigt ett sätt för sjuksköterskan att kunna förstå och bemöta patienternas
olika behov. Inom icke-verbal kommunikation förstärks relationen där patienten genom
ögonkontakt, beröring, närvaro och aktivt lyssnande kan känna sig bekräftade. Faktorer som
bristfällig kompetens i kommunikation och sjuksköterskans tidsbrist påverkar patientens
känsla av sammanhang negativt. Framtida utbildningar inom kommunikation anses därför
viktiga för att kunna arbeta patientcentrerad och patientsäkert.
Klinisk betydelse
I Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2017) står det att sjuksköterskan skall
kunna kommunicera på ett lyhört, empatiskt vis med målet av en god relation med patienten
och tillhandahållandet av kvalitet inom vården. Kommunikation sker inte enbart med ord,
utan även kroppsspråket är en stor del i överföringen av ett meddelande. Genom att se
patienten och försöka tolka dennes dolda signaler skapar sjuksköterskan tillit och trygghet för
patienten i palliativ vård. I sin profession är sjuksköterskans ansvar att ge patienten ett bra
bemötande, en god kommunikation och en trygg miljö för patienten i livets slut.
Sjuksköterskans profession utvecklas genom sin empatiska förmåga, erfarenhet och kunskap i
palliativ vård. Kompetens och kunskap inom området anses nödvändigt för en patientsäker,
effektiv samt personcentrerad vård. På så vis kan litteraturstudien användas som ett
diskussionsunderlag. Dessutom i ett alltmer mångkulturellt samhälle, kan språkliga skillnader
mellan omvårdnadspersonal och patienter uppfattas som utmanande för att ge optimal vård.
Med det i åtanke blir en noggrann tolkning av icke-verbala signaler allt viktigare för att förstå
patienternas kommunikation.
Förslag till fortsatt forskning
Trots att tidigare forskning avslöjar att den verbala kommunikationen står för endast 7 procent
och det resterande (93 procent) motsvarar icke-verbal kommunikation, har det framkommit att
det råder forskningsbrist inom kommunikation speciellt i det icke-verbala uttrycket. Förslag
till framtida forskning kan vara att belysa vikten och betydelsen av kommunikation i palliativ
vård genom att kunna förstå icke-verbal kommunikation som en copingstrategi. Vilka
strategier finns att använda? Skiljer de sig mellan sjuksköterskans och patientens perspektiv?
Målet med litteraturstudien var att belysa kommunikation för att få en djupare förståelse inom
palliativ vård. Vi anser istället att materialet inte var tillräckligt för att kunna fördjupa sig.
Artiklarna som undersökts kommer från olika länder i världen men känslan som vi fått är att
det saknas forskning inom området i Skandinavien. Det skulle vara intressant att veta om det
beror på att ämnet inte är tillräckligt utforskat eller om ämnet anses som en självklarhet och
tas förgivet.	
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