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Abstract  
The event of breaking bad news is a subject that no one present in the practical setting could 

choose to avoid. It is a subject that the practitioners comes in touch with during a daily basis. 

Traditionally the role as the breaker of bad news has been settled by the physician, but at the 

time being, disagreements occur in the clinical setting about who should break bad news to 

familys and patients. Aim: The aim of this study was to explore the nurses’ experiences of 

breaking bad news. What are the nurses’ role in the event of breaking bad news, and are there 

any barriers that can affect the way the bad news is given to the patients and family 

members? These were two questions of issue that were looked into. Method: The integrative 

review method based out of Whittemore and Knafl (2005) was used for this review. A 

systematic search resulted in twelve articles that were deemed fitting for the purpose of this 

study. Results: This integrative review resulted in five identified roles carried out by the 

nurse in the event of breaking bad news. Further on, nine factors were identified as being of 

significance in how the bad news were delivered by nurses and received by patients and the 

patient’s family members. Nurses expressed a desire and a wish for some kind of education 

or training in how to break bad news. Conclusion:  This article contributes with five roles 

experienced by nurses, along with nine different factors to have in mind when carrying out 

difficult news. The SPIKE model and Gibbs reflective model were discussed to have a great 

importance in the clinical setting.  

 

Key words: Breaking bad news, Role of the nurse, Nurses’ point of view, Barriers, 

Communication, Integrative review. 

Sökord: Delgivning, Negativa nyheter, Sjuksköterskans synsätt, Sjuksköterskans roll, 

Barriärer, Kommunikation, Integrerad kunskapsöversikt. 
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Kommunikation spelar en viktig roll i arbetet inom hälso-och sjukvård och att genomföra 

svåra samtal om livsomvälvande hälsorelaterade problem är en av sjuksköterskans 

utmaningar. Kommunikation pågår ständigt mellan de olika professionerna till patienter, 

närstående och mellan annan vårdpersonal. Kommunikationen har en essentiell roll - en sorts 

ryggrad som bär upp hela organisationen (Chauhan & Long 2000).  

 

Sedan 1900-talet och framåt har sjuksköterskor och vårdpersonal satsat mycket på att försöka 

optimera kommunikations- och interaktionsstrategier. Effektiv kommunikation, vilket tolkas 

vara saklig och koncis, är en viktig aspekt inom vårdandet av patienter. När det kommer till 

kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter är effektiviteten nyckeln till en hög 

kvalitet på vården (Sethi & Rani, 2017). Inom hälsokompetens (health literacy) betonas 

vikten av att använda sig av ett allmänt språk för att patienten ska förstå den information som 

ges. Hälsokompetens definieras som “individers förmåga att förvärva, förstå och använda 

hälsoinformation i syfte att bibehålla, främja eller förbättra hälsa, samt att fatta självständiga 

beslut i hälsofrågor” (Karolinska institutet; Svensk MeSH). Ett allmänt språk är enkelt att 

förstå och utesluter medicinska uttryck och termer som kan bli ett hinder för att 

informationen tas emot. Viktigt är att komplettera det allmänna språket med att tala tydligt 

och att avstå från att jäkta. Information som är viktig bör upprepas kontinuerligt, på så sätt 

säkerställs att informationen nått fram (Brega et al., 2015). Genom goda 

kommunikationsförmågor mellan sjuksköterska och patient kan positiva resultat främjas som 

exempelvis minskad ångest, skuldkänslor och/eller lidande som patienten kan uppleva. Stor 

del av sjuksköterskans arbete består av att förstå vårdtagarens upplevelser kopplat till hälsa 

och sjukdom samt dennes behov och förväntningar på vården. Detta ställer stora krav på 

bland annat sjuksköterskeyrket och deras förmåga gällande kommunikationsförmågor (Sethi 

& Rani, 2017).  

 

Sjuksköterskor kommunicerar dagligen och kommunikation kan mot denna bakgrund, anses 

vara ett essentiellt verktyg i sitt möte med patienter. Kommunikation kan vara svårt och 

utmanande. Att ge relevant information på en nivå som är begriplig i svåra situationer är och 

lär förbli en utmaning för sjuksköterskor. Patienter som lider av ohälsa blir ofta ställda inför 

svåra diagnoser, massiv och krånglig information tillsammans med ansvaret för 

beslutsfattande inom stressiga/svåra situationer. Sjuksköterskan bör förvissa sig om att 

personen fått ta del av den information, möjlighet och risk, samt resurs som krävs för att ta 
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dessa svåra beslut. Detta erfordras via patientundervisning och/eller informationsgivande 

(Ballard & Hill, 2016). Att bistå vårdtagare med information utgör en av hälso- och 

sjukvårdens viktigaste och mest essentiella uppgifter. Patienten betraktar således 

sjuksköterskan som en viktig informationskälla.  

 

Relationen mellan patient och sjuksköterska beskrivs vara hjärtat inom vårdandet och en del i 

detta är att skapa en god kommunikation. Sjuksköterskan besitter förmågan att genom 

djupare kommunikation förstå den unika personen som befinner sig framför denne. Genom 

att ta del av vårdtagarens historia, att visa sig tillgänglig och att finnas till hands kan 

processen från tystnad till samtal startas; där de tidigare osynliga behoven nu blottas och 

tydliggörs (Chauhan & Long, 2000). Informationsgivning och undervisning utgör en 

betydande faktor till att stärka vårdtagarens roll till ansvarstagande inom egenvården. Detta 

samtidigt som otydlig eller utebliven information betraktas vara en av de största faktorerna 

till uppkomst av lidande eller ohälsa hos patienter (Berry, Courtenay & Bersellini, 2006). 

Utifrån varje unik situation är det därför upp till enskild sjuksköterska att se till vilken 

information som bör framföras, samt på vilket sätt. När information ges anser Timmins 

(2007) att det kan vara bra att förbereda sig och planera informationen i god tid innan den 

ges. Det kan vara bra att komplettera muntlig information med broschyrer som patienten kan 

ta med sig hem och få läsa i lugn och ro. När patienter informeras kan personal även se till att 

ta med familj och närstående, om det är lämpligt. Enligt 4 kap. §2 i Patientlagen får inte 

hälso- och sjukvård ges utan patientens samtycke (Patientlagen, SFS 2014:821). 

 

Enligt Hagerty et al., (2005) och Clayton et al., (2008) har patienter en vilja och önskan att bli 

informerade om sin diagnos, prognos och behandlingsalternativ även om djupet på önskad 

kunskap är individuell. Warnock (2014) beskriver situationer när viktig och negativ 

information inte önskas eller efterfrågas av vårdtagare, då okunskapen gällande deras 

situation är ett sätt för dem att hantera deras läge. Majoriteten av vårdtagarna föredrar enligt 

dessa studier dock ärlig, pålitlig och precis information, som delges så fort som möjligt. 

Delgivning av negativa nyheter har visat en rad positiva följder, som bland annat skapandet 

av tillit och öppenhet mellan vårdtagare och vårdpersonal, ökat förtroende hos vårdtagare 

etcetera. Genom att vara fullt informerad kan patienter och dennes närstående, som tidigare 

nämnts, genom erfordrad kunskap (bland annat negativa nyheter) lättare skaffa sig en 
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uppfattning om sin aktuella situation och ta viktiga beslut med vårdteamet som stöd 

(Warnock, 2014).  

 

Sett ur ett traditionellt perspektiv har tillkännagivandet av negativa nyheter axlats av ansvarig 

läkare. Negativa nyheter definieras som information inom hälso- och sjukvården innehållande 

tråkig, smärtsam, känslig och/eller viktiga nyheter vilka kan innebära en negativ förändring 

på en individuell persons uppfattning av nuet eller dennes tänkta framtid. Även om 

sjuksköterskor, tillsammans med annan sjukvårdspersonal, ständigt finns närvarande står 

dessvärre inom litteraturen väldigt lite beskrivet gällande sjuksköterskans bidragande roll 

under delgivning av negativa nyheter (Warnock, 2014). Kunskapen detta arbete genererar är 

av stor vikt för sjuksköterskeprofessionen i stort sett då ämnet är oundvikligt. Det vill säga att 

alla sjuksköterskor kommer någon gång inom sin yrkesroll befinna sig inom en situation där 

de skall delge ett negativt besked. Kunskap om hur vi på bästa sätt delger känslig information 

kan anses vara essentiellt för att på bästa möjliga sätt kunna möta och stödja patient och 

närstående i en svår tid. Viktigt att ha i åtanke är att givna reaktioner från mottagaren av 

negativa nyheter aldrig kan förutspås - utan resultatet av arbetet bör istället betraktas vara 

riktlinjer. Sjuksköterskan kan behöva stöd i sin roll för att kunna vara stödjande till den 

person som lider. Syftet med detta arbete var att sammanställa kunskap om sjuksköterskors 

erfarenhet av delgivning av negativa besked till patienter och närstående. 

Frågeställningar:  

- Vilken roll har sjuksköterskan vid delgivning av negativa besked? 

- Vilka faktorer kan påverka delgivning av negativ information?  

 

Metod 
Syftet med litteraturöversikten var att sammanställa befintlig kunskap inom det avgränsade 

området, därför valdes en integrerad ansats med både kvalitativa och kvantitativa studier 

(Friberg, 2012, s.141). Målet var att samla kunskap om sjuksköterskors erfarenheter vid 

delgivning av negativa besked. Vald metod var integrerad kunskapsöversikt som beskrivits av 

Whittemore och Knafl (2005). Tidigare teoretisk litteratur kombineras med empiriska studier 

för att skapa förståelse för specifika fenomen och/eller problem inom sjukvården.  
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Litteratursökning & Kvalitetsgranskning 

Efter pilotsökning av valda ämnet samt utformning av sökord via Svensk Mesh söktes artiklar 

via databaserna CINHAL och Pubmed. Sökorden togs fram med hjälp av erfaren personal 

från universitetsbiblioteket. Vid få träffar nyttjades Svensk Mesh funktion till bredare termer 

eller synonymer, likaså brukades hemsidans förslag till snävare termer för en mer precis 

sökning. Vi valde att inkludera två databaser då det genererade mer resultat, samt de valda 

källorna anses vara de två största med fokus på hälsovetenskap (Backman, 2016, s.192). 

Sökningen efter vetenskapliga artiklar var begränsad genom krav på artiklarna i form av att: 

artiklarna skulle vara engelskspråkiga, de skulle vara skrivna efter 2000-talet samt att de 

skulle vara vetenskapligt granskade. Första sökningen i Pubmed genererade 60 träffar, varav 

5 artiklar slutligen valdes. Detta presenteras i tabell 1. Samma sökning utfördes i CINAHL 

utan nya resultat, varpå sökningen modifierades och gav 76 artiklar, varav 6 stycken slutligen 

valdes. Denna sökning presenteras i tabell 2.  Samtliga av de valda artiklarna har genomgått 

en kvalitétsgranskning enligt SBU:s kvalitetsgranskningsmallar. Vid granskning av de 

kvalitativa studierna nyttjades mallen för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 

forskningsmetodik (Bilaga 5) (SBU, 2014). Kvaliteten bedömdes vara hög, medel eller låg 

baserat på protokollfrågorna (Tabell 3). För vardera “Ja” artiklarna mottog gavs ett poäng. 

Alternativen “Nej” och “Oklart” gav noll poäng, medan “Ej tillämpligt” strök frågan helt. 

Kvalitetsgranskningen gjordes individuellt av båda författarna för att sedan diskuteras och 

färdigställas gemensamt. En översikt av granskade och valda artiklar presenteras i tabell 4.

 

Tabell 1 Litteratursökning 1 

Pubmed 
20190123 

 Begränsningar: Engelskspråkiga; Peer reviewed; Skrivna efter år 2000.  

Söknummer *) Söktermer Träffar Valda 

1 FT Bad News 1857  

2 MSH Nurse’s role 36394  

3  S1 AND S2 25  

4 FT ((bad news OR difficult news) OR sad news) OR 
difficult conversations 

2695  

5  S3 AND S4 36  

6 MSH (nurses role OR role of the nurse) OR Nurse's scope 54007  

7  S5 AND S6 81  
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Tabell 1 Forts. 

  

Pubmed 
20190123 

 Begränsningar: Engelskspråkiga; Peer reviewed; Skrivna efter år 2000.  

Söknummer *) Söktermer Träffar Valda 

8 MSH Nurse’s perspective 1322  

9  S7 AND S8 2  

10  ((S8 OR Perspective of the nurse) OR point of view) OR 
experience 

419505  

11  S7 AND S10 13  

12  S10 OR Professional Role 91220  

13  S7 AND S12 60 6 

* MSH - Medical Subject Headings, FT - Fritext. 

 

Tabell 2. Litteratursökning 

CINAHL 
20190130 

 Begränsningar: Engelskspråkiga; Peer reviewed; Skrivna efter år 
2000.  

 

Söknummer *) Söktermer Träffar Valda 

1 FT Bad News 895  

2 FT Nurs* 376839  

3 MSH Information 286115  

4 FT Experience 219610  

5  S1 AND S2 177  

6  S3 OR S4 478660  

7  S5 AND S6 76 6 

* MSH - Medical Subject Headings, FT - Fritext

 

Tabell 3. Procentindelning efter kvalitetsgranskning. 

Kvalitetsgradering Procent 

Grad I - Hög 80-100% 

Grad II - Medel 70-79% 

Grad III - Låg 60-69% 

Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011. 
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Tabell 4. Artikelöversikt.  (n=12st) 

Författare/År/ 
Land 

Typ av 
studie 

Deltagare  Metod 
Analysmetod / 
datainsamling  

 Huvudfynd Kvalitet 
Hög, 
medel, 
låg. 

Abbaszadeh et al., 
/2014/Iran 

Kvalitativ 19 Innehållsanaly
s/Semistruktut
rerade 
intervjuer. 

Iranska sjuksköterskors syn på hur man 
på bästa sätt delger negativa besked till 
patienter och närstående beskrevs. 
Detta resulterade i fem huvudområden 
som underlättar detta. 

Medel 
(75%) 

Arabi et al., 
/2010/Iran 

Kvalitativ / 
Kvantitativ 

100 Deskriptiv 
studie/Enkäter
. 

Syftet med denna studie var att 
utvärdera den medicinska personalens 
attityd att ge negativa nyheter för att 
skapa en klinisk riktlinje. 

Hög 
(80%) 

Cleary, Hunt & 
Walter./2010/Aust
ralien 

Kvalitativ / 
Kvantitativ 

78 SPSS/Likert. 
/Enkäter. 

Undersökning av klinisk personal inom 
psykiatrin som delger svåra nyheter i 
form av livslånga medicineringar samt 
biverkningar via psykiska tillstånd.  

Hög 
(85%) 

Dewar./2000 
/Canada 

Kvalitativ 22 Grounded 
theory/fokusgr
upps 
intervjuer 

Kanadensiska sjuksköterskors 
upplevelse av deras roll samt 
eventuella svårigheter vid delgivning 
av negativa besked. Fem teman 
identifieras och diskuteras genom 
arbetet.  

Medel  
(70%) 

Gerard./2012/Irlan
d 

Kvalitativ 20 Fenomenologi
sk 
studie/Ostrukt
urerade 
djupgående 
intervjuer. 

Resultatet i denna artikel handlar om 
sjuksköterskors upplevelser av att 
arbeta och kommunicera med patienter 
genom deras diagnostik av cancer.  

Hög  
(85%) 

Griffiths et al., 
/2015/England 

Kvalitativ 40 Fokusgrupps 
intervjuer/tem
atisk 
innehållsanaly
s. 

Artikeln belyser hur viktig rollen som 
distriktssjuksköterska är för att 
möjliggöra en bra död. Patienter och 
närstående bör få veta att patienten 
närmar sig den döende fasen men 
tydliga bevis finns om att ge de dåliga 
nyheterna, om patientens övergång, 
sällan händer.  

Medel 
(75%) 

Imanipour, Karim 
& 
Bahrani./2015/Iran 

Kvalitativ / 
Kvantitativ 

160 Deskriptiv 
studie / 
Enkäter. 

Sjuksköterskors roll vad gällde att 
delge negativa nyheter, beskrevs i 
samband med svårt kritiskt sjuka 
personer. 

Hög 
(85%) 

Mishelmovich, 
Arber & 
Odelius./2015/ 
England 

Kvalitativ 10 Fenomenologi
sk studie/ 
Semistrukturer
ade intervjuer. 

Erfarenheter från 
specialistsjuksköterskor inom cancer- 
och palliativ-avdelningar i hur man ger 
negativa nyheter till patienter med 
avancerad cancer.  
 

Hög 
(85%) 
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Tabell 4 Forts 

Författare/År/ 
Land 

Typ av 
studie 

Deltagare  Metod 
Analysmetod / 
datainsamling  

 Huvudfynd Kvalitet 
Hög, 
medel, 
låg. 

Rassin, Paz-Dado 
& 
Avraham./2013/Isr
ael 

Kvalitativ 
/kvantitativ 

115 Korrelationsan
alys/Enkäter. 

Studien syftar till att kartlägga bland 
annat läkarens och sjuksköterskornas 
roll när det kommer till dödsbesked. 
Artikeln belyser även hur stöd kan ges 
i olika former. 

Låg 
(55%) 

Rassin et al., 
/2006/Israel 

Kvalitativ/ 
Kvantitativ 

152 Faktoranalys/
Enkäter. 

Denna artikel lyfter fram ett 
svarsmönster vid negativa nyheter från 
läkare och sköterskor vid första 
tidpunkten för cancerdiagnos och dess 
påverkan på patienterna.  

Hög 
(80%) 

Warnock, 
Buchanan & 
Tod./2017/Englan
d 

Kvalitativ 145 Deskriptiv 
studie/Enkäter
. 

Artikeln presenterar faktorer som 
ansågs vara utmanande för 
sjuksköterskor i relation till att ge 
vårdtagare ett negativt besked. 
Resultatet genererar ett beskrivande 
ramverk som sammanfattar dessa 
faktorer. 

Hög 
(85%)  

Warnock, Tod, 
Foster & Soreny. 
/2010/England 

Kvalitativ/ 
kvantitativ 

216 Deskriptiv 
studie/Enkäter
. 

Artikeln presenterar sjuksköterskors 
perspektiv om hur sjuksköterskor ser 
på sin roll av att framföra negativa 
nyheter, samt “barriärer” som utgjorde 
hinder i framförandet av dessa. 

Hög  
(85%) 

Analys 

Innan analysen påbörjades delade vi upp primärkällorna utifrån innehåll för att kunna bedöma 

de utifrån frågeställningarna, för att sedan enligt Whittemore och Knafl (2005) göras till en 

enhetlig och integrerad slutsats. Primärkällorna som ingick i arbetet delades enligt analysens 

första del in i mindre subgrupper baserade på typ av innehåll och de förutbestämda 

frågeställningarna. Därefter skedde analysen av textenheterna sekventiellt. I analysens första 

steg, datareduktion, extraherades data från primärkällor och organiserades in i en gemensam 

tabell. Enligt Whittemore och Knafl (2005) konverteras datan för att förenkla, fokusera och 

organisera textenheterna till ett hanterbart ramverk. I andra steget skapades en matris med 

uttagna textenheter som bearbetades grundligt och skapade en helhetsbild mellan faktorerna 

och initiala subgruppper. I det som beskrivs vara analysens tredje steg enligt Whittemore och 

Knafl jämfördes data, där textenheterna ställdes mot varandra i förhoppningen att identifiera 

flertalet mönster, teman och/eller relationer. Avslutningsvis avslutades dataanalysen med 



9 

Institutionen för Hälsovetenskap 
Avdelningen för omvårdnad 

 

slutsatser och verifiering av dessa, där alla teman, mönster och/eller relationer kräver 

backning med primärdata för trovärdighet och bekräftelsebarhet (Whittemore & Knafl, 2005). 

 

Resultat 

Tabell 5. Resultat av teman utifrån frågeställning ett. 

Vilken roll har sjuksköterskan vid delgivning av negativa besked? 

Att individuellt delge negativa besked. 

Att inga specifika ansvarsområden finns. 

Att förbereda inför delgivning av negativa besked. 

Att stödja patient och närstående i deras situation. 

Att överta ansvaret efter någon annan. 

 

Att individuellt delge negativa besked 

Sjuksköterskor beskrev deras roll inom delgivning av negativa besked som något de 

självständigt fick planera och utföra (Abbaszadeh et al., 2014; Dewar, 2000; Griffiths et al., 

2015; Imanipour et al., 2015; Rassin et al., 2013; Warnock et al., 2010; Warnock et al., 

2017). När de tillfrågades hur många som delgav beskeden individuellt svarade en majoritet 

att de oftast gjorde det själva (Imanipour et al., 2015). Dewar (2000) beskrev på grund av att 

läkare inte alltid fanns tillgänglig för patienterna tyckte de det var extra viktigt att finnas där 

och ge information.  

 

Att inga specifika ansvarsområden finns 

Många av sjuksköterskorna från inkluderade studier ansåg att delgivning av negativa besked 

inte utgjorde sjuksköterskans ansvarsområde (Abbaszadeh et al., 2014; Dewar, 2000; 

Imanipour et al., 2015). Sjuksköterskor i studien av Dewar (2000) och Abbaszadeh et al. 

(2014) menade att plikten att delge negativa besked alltid hade ansetts tillhöra läkaren och 

bör således förbli dennes ansvarsområde:  

 

“We don’t give bad news that’s the doctors job” (Dewar, 2000).  
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“When patients ask me about their disease, I don’t answer because I think it’s the 

responsibility of the physician to answer such questions (...)”, “Nurses should not have 

to give bad news to patients or their families” (Abbaszadeh et al., 2014). 

  

Att förbereda inför delgivning av negativa besked 

Sjuksköterskor identifierade deras roll vid delgivning av negativa besked som att förbereda 

både patienter och närstående inför delgivning av negativa besked. Genom att förbereda 

patient och närstående på negativa besked hjälptes de åt att fatta logiska behandlingsbeslut 

(Abbaszadeh et al., 2014; Imanipour et al., 2015; Warnock et al., 2010; Warnock et al., 

2017). På frågan om sjuksköterskorna förbereder patient och familj inför negativa besked 

svarade mer än hälften av deltagarna att de oftast utför dessa förberedelser (Imanipour et al., 

2015).  

 

Att stödja patient och närstående i deras situation  

Sjuksköterskor ansåg att deras roll var att stödja patienterna, att ge dem utrymme att visa och 

lyssna på deras känslor, oro och ångest (Dewar, 2000; Rassin et al., 2013; Warnock et al., 

2017). Det handlade om att finnas till hands och stödja patient och familj genom de svåra 

stunderna (Abbaszadeh et al., 2014; Arabi et al., 2010; Dewar, 2000; Gerard, 2012; 

Imanipour et al., 2015; Mishelmovich et al., 2015; Rassin et al., 2006; Rassin et al., 2013; 

Warnock et al., 2010; Warnock et al., 2017). Imanipour et al. (2015) ställde frågan om 

sjuksköterskan agerar som emotionellt stöd för patient och närstående där majoriteten oftast 

ansåg sig vara ett stöd. Warnock et al. (2010) ställde en fråga till sjuksköterskorna: om de gav 

stöd till palliativa patienter och dess närstående efter att nyheterna getts där en majoritet allt 

som oftast fanns där som stöd.  

 

Att överta ansvaret från någon annan 

Sjuksköterskor kände att en betydande roll de har var att överta ansvaret från annan 

vårdpersonal. De ansåg sig behöva agera tolk av beskeden till patienterna då komplex 

terminologi använts från läkare och behöva förklara och summera vad som sagts 

(Mishelmovich et al., 2015; Rassin et al., 2006). 

Ett återkommande tema i dessa studier från Mishelmovich et al., (2015), Warnock et al., 

(2017), Warnock et al., (2010) och Gerard (2012) var att “plocka upp skärvorna” efter att 
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negativa nyheter delgivits dåligt. Sköterskorna såg det som deras uppgift att stödja och plocka 

upp bitarna när andra misskött själva hanteringen och delgivningen av information.  

 

“After a patient died, the doctor was quite abrupt and didn’t provide enough explanation to the 

relatives. It was left to me [nurse] to reassure and explain the circumstances around the death” 

(Mishelmovich et al., 2015). 

 

”The doctor does his bit, if he is any good he’ll ask if there are any questions and then remove 

himself from the situation, leaving us to put things back together again” (Warnock et al., 

2010).  

 

“A patient was told bad news by the doctor with no nurse present. I eventually found the patient 

crying” (Warnock et al., 2010).  

 

Generellt bar sjuksköterskor den åsikt att en av deras betydelsefulla roller vid delgivning av 

negativa nyheter var att agera informant vid eventuella funderingar från patient och dennes 

närstående. Det handlade om att sjuksköterskan har den positionen att lyssna till patienter och 

via god patientrelation har möjligheten att identifiera eventuella kunskapsluckor. Warnock, 

Buchanan & Tod (2017) beskriver att via identifierade kunskapsluckor har sjuksköterskan 

möjlighet att komplettera information från läkare som givits otydlig samt att rätta till 

missförstånd av information som givits då läkare kan vara kortfattade och inte förklarar så 

mycket, där sjuksköterskan får kliva in och fylla i.  
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Tabell 6. Resultat i teman utifrån frågeställning två. 

Vilka faktorer påverkar delgivning av negativ information? 

Bakomliggande faktorer hos patienten själv. 

Brist på kunskap/information hos sjuksköterskan. 

Att familj/patient vill hålla inne på information. 

Organisatoriska faktorer 

Känslomässiga faktorer. 

Oenigheter/förhoppningar. 

Att besitta förmågor/kunskap om hur man delger negativa besked. 

Att leva i förnekelse. 

Sjuksköterska- patientrelationer. 

 

Bakomliggande faktorer hos patienten själv 

Denna faktor skildras av ett mönster om att barriärer för informationsöverföring kan finnas 

hos patienten. Detta handlade om patientens kognitiva förmåga att motta besked, som låg 

förståelse kopplat till medicinska åkommor (Clearly et al., 2010; Dewar, 2000; Imanipour et 

al., 2015; Warnock et al., 2017; Warnock et al., 2010). Vid frågan om personalen hade 

patientens diagnos i åtanke vid delgivning av besked eller nyheter ansåg majoriteten att de 

alltid hade detta i åtanke. Vid frågan om personalen alltid vägde in patientens insikt och 

förståelse vid delgivning av negativa besked svarade de flesta att det alltid finns i åtanke. 

Sista frågan handlade om personalen utgår från patientens insikt att förstå konsekvenserna av 

diagnosen de får vid delgivning av negativa besked svarade fler än hälften att de alltid gjorde 

detta (Clearly et al., 2010). Gerard et al. (2012) menar att man som sjuksköterska skall vara 

öppen för patienternas historia och möta deras specifika behov genom att arbeta 

patientcentrerat medan Griffiths et al. (2015) skriver att sjuksköterskan bör utgå från vad 

patienten redan vet. Mishelmovich et al. (2015) menar att sjuksköterskan inte bör forcera 

information för att underlätta för patientens förståelse.  

 

“Each patient’s situation is different, so there are different strategies for different people 

because characteristics of each patient are different. That’s why there is a need for special 

skills” (Abbaszadeh et al., 2014). 
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Brist på kunskap/information hos sjuksköterskan 

Warnock et al., (2017), Gerard (2012) och Warnock et al., (2010) skriver i sina studier om att 

inte kunna svara på frågor från patienter på grund av att man besitter för lite information då 

man inte varit närvarande eller bara inte besitter svar på frågan som kunde innebära att 

sjuksköterskor kände sig ohjälpsamma. Sjuksköterskor kunde få en känsla av underläge de 

tillfällen de inte närvarade vid delgivning av diagnoser vilket de ansåg försvårade arbetet att 

stödja patienter (Gerard, 2012). Detta eftersom känslan att de saknar kunskap om vad som 

sagts. En sjuksköterska säger:  

“How can we help the patient if we have no idea what has been said… You’re afraid of saying 

the wrong thing or of saying too much or contradicting” (Gerard, 2012). 

 

Frågorna kunde ibland vara oförutsägbara och kunde inträffa vid tillfällen sjuksköterskor 

ansåg vara olämpliga. Dewar (2000) skriver i sin studie om att ha en begränsad kunskap om 

händelserna kring behovet att ge dåliga nyheter kunde skapa en oro över sin egen nivå av 

klinisk kunskap. Att se information ges dåligt eller att tvingas plocka upp skärvorna efter 

någon annan samt bli kvarlämnad av läkare med obesvarade frågor var en svårighet som 

sjuksköterskorna i studien av Warnock et al., (2017) beskrev. Warnock et al. (2010) ställde 

frågan till sjuksköterskorna i studien om de kände att de hade nog med information där 

mindre än hälften upplevde att det endast ibland fanns nog med information.  

 

Att familj/patient vill hålla inne på information 

Denna faktor karaktäriserades av att patienter och/eller närstående ofta önskade undanhålla 

essentiell information från varandra eller att patienten själv ej vill ha information, i tron om 

att skydda varandra och sig själv från dåliga besked (Abbaszadeh et al., 2014; Dewar, 2000; 

Griffiths et al., 2015; Warnock et al., 2010; Warnock et al., 2017). Vissa patienter bad 

sjuksköterskor att inte informera deras närstående angående sin prognos och diagnos (Dewar, 

2000; Griffiths et al., 2015; Warnock et al., 2017). En av de svåraste situationerna som 

beskrevs var när familjerna indikerat att de inte ville att patienten skulle bli informerad om 

hens prognos - men själv krävde specifik information. Spänningar mellan släktingar och 

vårdpersonal kunde uppstå, särskilt om patienten informerades trots familjens önskemål 

(Abbaszadeh et al., 2014; Griffiths et al., 2015; Warnock et al., 2010 & Warnock et al., 

2017). Sjuksköterskorna kände sig kluvna mellan familjens begär att skydda patienten och 

patientens rätt att bli informerad, samtidigt som vissa patienter verkligen ville veta (Dewar, 



14 

Institutionen för Hälsovetenskap 
Avdelningen för omvårdnad 

 

2000). Försämrad kommunikation mellan sjuksköterska och patient fick sjuksköterskor att 

känna sig missnöjda med den vård de hade givit. En fråga som ställdes var om sjuksköterskor 

upplevde ett hinder när närstående ville undanhålla information från patienten där majoriteten 

kan uppleva detta ibland. En annan fråga handlade om hur ofta personal stöter på patienter 

som inte vill ha kunskap om situationen de befinner sig där mer än hälften svarade att de 

ibland kan stöta på detta (Warnock et al., 2010). 

 

Organisatoriska faktorer 

De organisatoriska faktorerna delades in vad gällde tid, miljö, kultur, personalbrist, 

spänningar mellan professionerna samt kommunikationsbrister mellan olika instanser. 

Barriärer som drabbade informationsöverföringen negativt inkluderade brist på tid, enskildhet 

och personal. Warnock et al., (2010), Rassin et al., (2006) och Warnock et al., (2017) skriver 

att det inte fanns tid för att förklara och stödja patienten då andra behövde en eftersom det var 

brist på personal vilket påverkar informationsöverföringen. Warnock et al., (2017) skriver i 

sin studie att dålig kommunikation mellan de olika instanserna förhindrar sjuksköterskor från 

att svara på frågor. De skriver även om de olika åsikterna som finns angående vem det är som 

egentligen borde ge beskeden.  

 

“I have no time to sit with a patient, because I have others that need me (...)” (Rassin et al., 

2006). 

 

På frågan om hur ofta sjuksköterskor upplevde att det fattades tid att adekvat delge 

information till patienter ansåg en femtedel att de aldrig har tid för det och ungefär hälften 

ansåg att det oftast inte fanns någon tid. Det var oenighet inom arbetslaget vem som ansvarar 

för att delge negativ information, vilket orsakade spänningar mellan professionerna och 

utgjorde därmed en hindrande faktor (Warnock et al., 2010). 

  

Sjuksköterskor upplevde att miljön information delges i, samt hur den delges var av stor vikt. 

Hindrande faktorer som kunde förekomma var språkliga- kulturella- och religiösa barriärer. 

Brist på enskildhet med störande omgivning och svårigheter att tvingas delge besked via 

telefon eller post (Arabi et al., 2010; Cleary et al., 2010; Warnock et al., 2017; Warnock et 

al., 2010). Miljön bör vara förberedd och delgivningen bör ske under tillfällen då närstående 

är närvarande. Sjuksköterskor blev tillfrågade om de upplevde språkliga barriärer (till följd av 
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olika språk som talas, dysfagi etcetera) där en minoritet ansåg detta som en barriär 

(Abbaszadeh et al., 2014).  

 

“No English spoken by relatives, interpreter present but very difficult to explain the medical 

complications that had occurred. The family found the experience very stressful” (Warnock et 

al., 2010).  

 

Känslomässiga faktorer 

Dessa faktorer handlar om känslor som kunde uppstå vid delgivning av negativa besked till 

patienter och närstående. Det kunde utlösa känslor och/eller ibland till och med verbalt eller 

fysiskt våld. Familj och närstående kunde ofta bli arga och oförskämda om de inte blivit 

delgiven information. Känslor som ilska och uppgivenhet uppstod ofta då närstående 

delgivits att deras anhöriga hade gått bort. Att inte förvänta sig dåliga nyheter kan röra upp 

känslor hos patienter och närstående. Att försöka hålla sig till de generella riktlinjerna som 

gav patienterna information tillsammans med emotionellt stöd möjliggjorde för 

sjuksköterskor att vara mer förberedda. Genom att förvänta sig patienternas oro kan man 

mildra effekten av dåliga nyheter genom att informera patienterna om vad de kunde förvänta 

sig (Warnock et al., 2017; Abbaszadeh et al., 2014; Griffiths et al., 2015; Dewar, 2000). 

Cleary et al. (2010) frågade sjuksköterskorna i studien om de var förberedda på patientens 

reaktion på negativa besked där majoriteten ansåg att de alltid är förberedda.  

  

Det visade sig även att enskilda sjuksköterskor satt på känslomässiga faktorer som påverkade 

delgivning av negativa besked. Här handlade det om att sjuksköterskor fann uppgiften att 

delge negativa besked skrämmande och utmanande på grund av anledningen att man var ny. 

Bristande kunskap om hur man delger besked skonsamt eller på grund av rädsla att svika 

patienten var också närvarande (Dewar, 2000). En annan bidragande faktor hos 

sjuksköterskor var känslan att inte veta hur patienter och närstående skall känna och reagera 

samt hur man möter detta (Griffiths et al., 2015; Michelmovich et al., 2015; Warnock et al., 

2017; Warnock et al., 2010).  

 

“(...) Being new to the role I felt uncomfortable that I might say the wrong thing” & “(...) I felt 

responsible as I may have led them to believing it was going to work” (Warnock et al., 2017).  
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Warnock et al. (2010) beskrev att det var känslomässigt att delge negativa nyheter och ville 

därför veta om sjuksköterskorna har några strategier för att hantera sina känslor vid 

delgivningen av tråkiga besked. Majoriteten av sjuksköterskor svarade att de har bra 

strategier.  

 

Oenigheter/förhoppningar 

Närstående och patienter var inte alltid ense om beslut som fattats. Enligt Warnock et al. 

(2010) är det svårt att göra alla nöjda i svåra situationer och det råder mycket oenigheter 

kring behandlingsbeslut där en sjuksköterska berättar:  

 

“A relative was unable to accept that no further treatment for his mother would be of 

benefit, became very angry and loud” (Warnock et al., 2010). 

 

Studier (Warnock et al., 2010; Griffiths et al., 2015; Warnock et al., 2017) visade att familjer 

och närstående ofta kunde känna sig kluvna till patienters val av beslut. Närstående hade 

alltid en egen åsikt om vad som borde göras. Föräldrar till sjuka barn kan ofta vilja att man 

ska fortsätta med behandling trots att de fått en palliativ diagnos. 

 

Att besitta förmågor/kunskap om hur man delger negativa besked. 

Denna faktor utmärks av åsikter att sjuksköterskor inte hade nödvändig kunskap om hur man 

delger negativa besked. En önskan av undervisning inom detta belystes, helst redan under 

utbildningen (Abbaszadeh et al., 2014; Arabi et al., 2010; Dewar, 2000; Griffiths et al., 2015; 

Imanipour et al., 2015; Mishelmovich et al., 2015; Rassin et al., 2006; Warnock et al., 2010). 

Detta då sjuksköterskor som deltog i studierna av Dewar (2000), Abbaszadeh et al. (2014), 

Griffiths et al. (2015), Gerard (2012) och Mishelmovich et al. (2015) menade att det uppstått 

en kunskapslucka och istället tvingats utveckla egen kunskap baserad på beprövad erfarenhet, 

där färdigheter, strategier och kommunikationsförmågor utvecklas med tiden. 

 

“I’ve never had any training in, this is how you sit down with a family, this is how you break 

bad news, this is how you discuss death and dying, I’ve never had that” (Griffiths et al., 

2015). 

“Training in bad news communication should be a clinical requirement” (Abbaszadeh et al., 

2014).  
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En vanlig faktor som många beskrev handlade om inadekvat planering och förberedelse. 

Sjuksköterskorna i studien (Warnock et al., 2017) ansåg att de inte fått någon förberedelse 

inför att ge negativa besked. Att planera konversationer är en utmaning då det kan dyka upp 

oväntade situationer i form av en plötslig död eller att inte vara förvarnad eller adekvat 

förberedd inför signifikant information som ska ges.  

 

Att leva i förnekelse  

Förnekelse som faktor utmärkte sig genom att patienter aldrig når acceptans inför negativa 

besked som ges. Detta var även vanligt förekommande hos närstående och typiskt föräldrar 

som hade stora förväntningar på sina barn. Sjuksköterskorna identifierade förnekelsen som en 

ineffektiv hanteringsstrategi, tillämpad för att handskas med komplicerade situationer som 

patienter och närstående befann sig i (Dewar, 2000; Griffiths et al., 2015; Warnock et al., 

2010; Warnock et al., 2017). Dewar (2000) beskrev att det var svårt för familjer till de 

drabbade att acceptera den påtvingade förändringen som var tvungen att ske kopplat till 

skadan.  

 

“A patient’s lack of insight and denial of changed abilities meant she could not understand the 

reasons why she could no longer drive” (Warnock et al., 2010) 

 

“You know, their parents are buying them skis for christmas and they’re paralyzed from the 

waist down or from the neck down” (Dewar, 2000) 

 

Sjuksköterska- patientrelationer 

Denna faktor belyser vikten av relationen mellan patient och sjuksköterska för att skapa en 

bättre kommunikation samt få en bättre förståelse för patienternas olika situationer. Genom 

att skapa en relation och ett stödjande förhållande till patienten främjas ett förtroende som 

underlättar kommunikationen på ett djupare plan (Mishelmovich et al., 2015; Arabi et al., 

2010; Warnock et al., 2010; Cleary et al., 2010; Gerard, 2012; Warnock et al., 2017). 

Deltagare i studien (Mishelmovich et al., 2015) kände att det var möjligt att ge dåliga nyheter 

angående avancerade sjukdomar när de byggt upp en relation till patienten med förtroende 

och det beskrevs även som att hjälpa patienten att acceptera beskeden. 
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“I think she accepted that purely because we’ve had several days of building up that trust, you 

know (...)” (Mishelmovich et al., 2015). 

 

Diskussion 
Arbetets syfte var att sammanställa kunskap om sjuksköterskors erfarenhet vid delgivning av 

negativa besked till patienter och närstående. Fokus låg på att identifiera sjuksköterskors 

erfarna roll vid negativa besked samt identifiera eventuella faktorer som påverkar 

delgivningen. Till den första frågeställningen identifierades, baserat på sjuksköterskors egna 

uppfattning, fem roller, och till den andra frågeställningen kunde nio faktorer urskiljas som 

påverkade delgivningen av negativa besked.  

De fem identifierade rollerna sjuksköterskorna upplevde från resultatet kan upplevas vara 

motsägelsefulla. Vissa sjuksköterskor ansåg att de inte hade någon särskild roll vid 

delgivning av negativa besked, medan många identifierat ansvarsområden som att förbereda 

och stödja patienter, överta ansvar från andra samt individuellt delge nyheter. Kalber (2009) 

skriver att oftast när en patient tar emot negativa besked, är de vanligtvis given av en läkare. 

Traditionellt sett brukar läkare och sjuksköterskor ha svårigheter att delge negativa besked till 

patienter. Även fast det anses vara läkarens rättsliga ansvar att informera patienter angående 

diagnoser samt tillgängliga behandlingsalternativ så är det många gånger det lämnas till 

sjuksköterskan. Det är alltså här luckan uppstår om vems ansvar det är.  

Resultatet visade att sjuksköterskors roll vid delgivning av negativa besked är otydlig och 

därför är det viktigt att man redan innan man går in till patienten vet vems ansvar det är att ge 

beskeden. Att inte använda sig av medicinsk terminologi är nog att föredra då patienten kan 

ha nog svårt för att ta in informationen. Vi tror även att det kan inge en trygghet för patienten 

eftersom de oftast har följdfrågor som rör sin diagnos eller vidare behandlingsalternativ. Det 

förenklar hela processen och kan minska missförstånd från vårdpersonal till patient.  

Rosenzweig (2012) skriver att som sjuksköterska är god teamsamverkan mycket viktigt vid 

delgivning av negativa besked. Detta är en förutsättning för ett tydligt och enigt budskap, 

vilket arbetsgruppen gemensamt medlar till patienter och närstående vid delgivning av 

negativa besked.  

 

Resultatet visade att sjuksköterskans roll vid delgivning av negativa besked är att lyssna på 

patienterna, ta del av deras känslor och oro samt informera både patient och närstående om 

vad som komma skall. Ortiz (2018) anser att arbeta med personcentrerad vård handlar om att 
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arbeta organiserat runt patienten, där personal samarbetar med både patient och närstående 

för att kunna identifiera och tillfredsställa de behov som patienterna har. Exempelvis vill de 

bli informerade angående deras hälsa och vara involverade i beslut som ska tas. I resultatet 

framgår att sjuksköterskor många gånger blev lämnade med patienter efter att läkare delgivit 

ofullständiga besked och patienterna var förkrossade. Därmed blir det sjuksköterskans ansvar 

att tillägga information och kunskap till patienter så de förstår och kan ta beslut utifrån 

fullständig information. Ballard och Hill (2016) beskriver hälsokunskap som vårdtagarens 

kapacitet till att förstå och fatta beslut gällande deras sjukvård grundat på den kunskap de 

besitter kopplat till sin egen situation. En persons hälsokunskap påverkas av en rad faktorer, 

bland annat kulturer, undervisning/utbildning samt komplexiteten av informationen som 

framförts. Detta måste den som ger patient och/eller närstående information ständigt ha i 

åtanke. Hälsokunskap är ett viktigt verktyg inom alla patientkommunikativa strategier. En 

patient kan inte förväntas fatta viktiga beslut utan information eller undervisning kopplat till 

deras behov och situation, än mindre medverka till fullo i sin vård och/eller omvårdnad 

(Ballard & Hill, 2016). Vi anser att sjuksköterskans roll är väldigt betydelsefull men även 

mångsidig. Ansvaret att delge negativa nyheter borde inte ligga på någon specifik profession, 

utan vi anser att i de bästa av världar delges negativa nyheter tillsammans med en god 

teamsamverkan. Sjuksköterskan kommunicerar med patienten dagligen och kan på så sätt 

skapa en god relation. Detta kan därmed kännas stärkande i efterförloppet när beskeden 

delgivits och sjuksköterskan kan finnas som ett stöd för både patient, närstående och 

personal.  

 

Utifrån de nio faktorerna presenterar kunskapsöversikten många viktiga aspekter att ha i 

åtanke vid delgivning av negativa besked. Faktorerna kan grovt delas in i faktorer patienten 

besitter, faktorer hos familjemedlemmar samt faktorer från själva vårdteamet. I diskussionen 

har vi valt att fokusera mer på faktorer som identifierats hos personalen. Detta då dessa 

faktorer anses vara viktiga att fördjupa förståelsen för, då personalen själv kan påverka dessa 

hinder i delgivningen av negativa besked. Resultatet visar att bland annat faktorer som: Brist 

på kunskap/information hos sjuksköterskan, organisatoriska faktorer, känslomässiga faktorer 

samt faktorn att besitta förmågor/kunskap om hur man delger negativa besked. Genom 

faktorerna utmärker sig en kunskapslucka bland personalen. Kunskapsluckan utgörs av frågor 

som “vem ansvaret att delge negativa besked ligger hos”, “hur man som sjuksköterska möter 

en patient i sorg”, “hur man delger besked på bästa sätt samtidigt som man stödjer patienter” 
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etcetera. Kopplat till denna okunskap om hur besked bör ges skriver Baile, Buckman, Lenzi, 

Glober, Beale och Kudelka (2000) i sin artikel om SPIKES - en modell för hur man 

strukturerar upp delgivning av negativa besked i sex steg. Modellen är en förkortning där var 

bokstav innebär ett steg att tänka på vid delgivning. SPIKES beskrivs mer ingående i tabell 7. 

Genom att inkludera denna modell redan i utbildningen och praktik kan sjuksköterskor 

förberedas inför det individuella mötet med patienten och strukturera delgivningen på ett 

säkert sätt. Vi diskuterar SPIKES fördelar som modell. Genom användningen av SPIKES kan 

sjuksköterskor effektivt strukturera upp delgivning av negativa besked och möta de faktorer 

som tidigare belysts vara hindrande inom arbetets resultat. SPIKE kan vara ett 

kostnadseffektivt och smart sätt att möta inte bara den omtalade kunskapsluckan hur man 

delger besked, utan även delge information på ett säkert sätt som underminerar de 

organisatoriska faktorerna, samt faktorerna hos patienter och dennes familjemedlemmar. 

Enligt modellens första steg förbereds miljön inför delgivningen; många sjuksköterskor ansåg 

arbetsmiljön vara en hindrande faktor under de organisatoriska faktorerna. Modellen möter på 

patientnivå även känslomässiga faktorer och förståelse genomgående i modellen. Detta 

genom att se till vad patienter känner till om rådande situation, vilka känslor patienterna 

uttrycker samt summering av viktig information förhindrar missförstånd. Enligt SPIKES 

tredje steg säkerställs eventuell önskan till ökad kunskap, vilket underlättar delgivning till 

patienter där närstående innehar annan åsikt. Det kan tänkas vara etiskt utmanande att befinna 

sig i en situation mellan patient och närståendes åsikter/önskemål. Vi resonerar att man ur ett 

pliktetiskt perspektiv samt enligt Patientlagen (SFS 2014:821) besitter skyldigheten att delge 

denna information så att patienterna själv förstår sin situation. Generellt hjälper SPIKE 

sjuksköterskor bli säkrare i rollen som patientstöd och bärare av negativa besked. Vi anser att 

SPIKE är en simpel modell som enkelt går att integrera både inom arbetet och utbildning av 

nya sjuksköterskor. 
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Tabell 7. SPIKES-modellen. 

S P I K E S 

Setting up the 
interview 

assessing 
patients’s 
Perception 

obtaining the 
patient’s 
Innovation 

giving 
Knowledge and 
information to the 
patient 

adressing the 
patient’s 
Emotions 

Strategy/Summar
y 

Att förbereda 
inför 
delgivningen av 
negativa besked: 
att garantera 
enskildhet, och 
involvera 
närstående, att 
förbereda med 
gott om tid och 
eliminera 
störningsmoment.  

Att innan 
delgivning av 
negativa besked 
stämma av vad 
patienten själv 
vet om sin 
situation och utgå 
därifrån. 
Eventuellt rätta 
tidigare 
missförstånd och 
skrädda 
information 
utifrån patientens 
unika situation. 

Att säkerställa att 
patienten visar en 
önskan att motta 
information om 
diagnos, prognos 
eller andra 
detaljer om 
åkommor och 
deras situation.  

Att ytterligare 
förbereda 
patienten på 
dåliga nyheter. 
Viktigt för att 
nyheterna 
mottages korrekt 
och att patienten 
hinner reflektera 
och belysa frågor 
vid 
kunskapsluckor. 

Att först 
observera tecken 
på negativa 
känslor: tårfyllda 
ögon, tystnad, 
chock etcetera. 
Samt ge utrymme 
för patienter att 
uttrycka dessa.  

Att genom 
utformning av 
plan och strategi 
tackla 
verkligheten. kan 
handla om till 
exempel 
behandlingsplan, 
summera vad 
som sagts, rätta 
ytterligare 
missförstånd med 
mera. Genom en 
tydlig plan 
minskar stress 
och ångest från 
patientens sida.  

 

I kunskapsöversiktens resultat framkom det att sjuksköterskor värderade den 

erfarenhetsbaserade kunskapen högt. Det är via den erfarenhetsbaserade kunskapen som 

sjuksköterskorna i dagsläget samlar kunskap om vad deras roller egentligen är och hur de på 

bästa sätt kan delge negativa besked till patienter och närstående. Kopplat till 

sjuksköterskornas åsikt om den erfarenhetsbaserade kunskapen skriver McGuigan (2009) om 

Gibbs reflektiva modell (1988). Gibbs reflektiva modell redovisas nedan i figur 1. Vi anser 

att genom att ha ett reflekterande tillvägagångssätt kan det i sin tur hjälpa sjuksköterskor att 

lära av sina erfarenheter och använda denna kunskap för att kommunicera negativa besked till 

patienter. Modellen används flitigt inom praktiken dagligen och agerar stöttepelare inom 

vårdandet av patienter och deras närstående. Kopplat till resultatet kan man genom ständig 

reflektion över sitt agerande och handlande skapa bättre strategier för vårdandet och i detta 

fall delgivning av negativa besked. Gibbs reflektiva modell är mycket gynnsam inom den 

kliniska praktiken vid delgivning av negativa besked och skulle med fördel kunna 

implementeras i klinisk verksamhet. Genom att analysera och reflektera tillvägagångssätt 

som förberedelse, tankar och slutsats, tror vi det är möjligt att förbättra sina strategier av att 

delge negativa besked. Gibbs modell förbereder därmed sjuksköterskan inför nästkommande 

liknande situationer.  
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Figur 1 Gibbs reflektiva modell 

 

Metodkritik 

Till detta examensarbete med integrerad kunskapsöversikt valde vi att utgå från Whittemore 

& Knafl (2005) då denna metod anses vara lämplig utifrån modell som valdes. Denna metod 

är speciellt framtagen för att kunna inkludera både kvalitativ och kvantitativ data, vilket 

lämpade sig ypperligt mot våra artiklar som många gånger hade en mixad metod.  

 

I arbetet fick 19 år gamla studier inkluderas eftersom sökningarna gav så pass få träffar. 

Sökningen tog lång tid att forma och många olika sökningar prövades innan önskat antal 

artiklar påträffades. Om arbetet skulle göras om skulle inte lika stor tid behöva läggas på den 

strukturerade sökningen. Tack vare hjälpen med bibliotekspersonalen genererades bättre 

träffar och fler vetenskapliga artiklar att utgå ifrån. Vid eventuell ny sökning hade man 

kunnat rikta in sig på artiklar skrivna mer nyligen. Sökningen genererade 12 stycken artiklar 

som var rika på information. Hade sökningen gjorts åter hade man även kunnat fokusera på 

att generera fler träffar för att ytterligare stärka trovärdigheten. 

Holloway och Wheeler (2010, s.301-302) menar att en studies slutliga giltighet påverkas av 

arbetets trovärdighet. Trovärdigheten (trustworthiness) av en artikel består enligt Holloway 

och Wheeler av arbetets pålitlighet, trovärdighet (credibility), överförbarhet och 

bekräftbarhet.  
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Holloway och Wheeler (2010, s.302) beskriver hur en studies pålitlighet bestäms utifrån 

huruvida författarna redovisar sina beslut och beslutsförandets gång. En detaljrik redovisning 

gynnar och stärker pålitligheten då läsaren kan följa författarnas tankegång. Hög pålitlighet 

innebär inte att en studie skall kunna återskapas, utan att studier med liknande förhållande 

och deltagare skall kunna upprepas utifrån de steg författarna beskrivit. Under flertalet 

tillfällen har utomstående tagit del av arbetet med analysprocessen och preliminära resultatet, 

vilket vi diskuterar stärker studiens pålitlighet.  

 

Trovärdigheten handlar enligt Holloway och Wheeler (2010 s.303) om att forskarnas resultat 

stämmer överens med deltagarnas/läsarnas uppfattning och sociala kontext. Artikelfynden 

måste alltså överensstämma med deltagarnas sanning. Vid tidigare tillfällen har seminarium 

samt slutgiltig examination med opponering skett med feedback från lektorer och 

kurskamrater. Synpunkterna har tagits i beaktning under arbetets gång och bearbetats och 

slutligen format uppsatsen. Vi diskuterar att detta stärker trovärdigheten då vi fått synpunkter 

från både faktiska sjuksköterskor och sjuksköterskor under utbildning. Grupperna har varit 

relativt små, med återkommande personer som opponerat och responderat. Vi anser dock att 

det för arbetet hade varit gynnsamt att få mer åsikter från fler läsare. 

 

Överförbarheten handlar enligt Holloway och Wheeler (2010, s.303) om arbetets 

generaliserbarhet. Generaliserbarheten handlar om hur studiens fynd ur ett kontext kan 

överföras till en liknande situation. Artiklarna som ingår i denna kunskapsöversikt 

härstammar från olika länder och världsdelar. Att ha i beaktning är att kulturer och seder kan 

skiljas och påverka utfallet av studien. En av faktorerna inom detta arbete handlar just om 

kultur som hinder. Vi diskuterar därför att det kan vara både till stor fördel och nackdel att 

artiklar från olika länder inkluderats. Detta då kulturer, rutiner och seder från artiklar som 

studiens utfall baseras på inte alltid kan vara överförbara i alla kontexter. Samtidigt som det 

ger en heltäckande global bild med tanke på populationen som ingått i detta arbete. 

 

Bekräftelsebarhet är starkt länkat till termen objektivitet enligt Holloway och Wheeler (2010, 

s.303). Objektiviteten skall ständigt vara närvarande inom arbetets analys och tolkning av 

resultat. Det handlar enligt Holloway och Wheeler att se till sin förförståelse och inte låta 

denna färga utfallet och beslutsfattande. Därför är det viktigt att ständigt hänvisa data till 

primärkällorna. Texterna analyserades först enskilt av båda författarna och sedan tillsammans 
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för att undvika eventuell bias. Efter att texterna tagits ut och analyserats skulle teman skapas. 

Detta gjordes för hand för att få en bättre överblick av texterna. De två frågeställningarna i 

vår studie utgjorde huvudkategorierna. Till en början blev det flera teman som sedan åter 

granskades för att kunna slås ihop med andra likartade teman som tillslut skapade 

underkategorier. Initialt extraherades 552 textenheter, vilket kan ha varit en nackdel. Många 

textenheter kan tänkas försvåra kategoriseringen, att försöka slå ihop till mindre 

teman/faktorer då innehållet kunde tolkats aningen spretigt i vissa grupper vilket 

komplicerade benämningen för hela temat.  

 

Slutsats 
Kunskapsöversikten genererar fem upplevda roller hos sjuksköterskan vid delgivning av 

negativa besked samt nio faktorer som påverkar hinder via själva delgivningen. Resultatet 

visar på att sjuksköterskor delar olika erfarenheter angående vad som faller på deras ansvar i 

delgivningen av negativa besked, med allt från att inte något ansvarsområde finns till att de 

själva delger besked. Det kan tyckas mycket med nio faktorer, men vi ser dock att det inom 

praktiken och verkligheten finns en rad faktorer som kontinuerligt spelar stor roll för 

kommunikationsförandet och informationsgivningen. Vilket nio stycken faktorer egentligen 

är för lite för att täcka.  

 

Genom resultatet framkom det att en stor kunskapslucka kring detta ämne råder - angående 

vems ansvar det är att delge negativa besked, samt hur man inom praktiken delger detta på 

bästa sätt. Sjuksköterskor genom studierna var ense om att ett kunskapsunderlag bör tas fram 

och undervisas redan under utbildningen av nya sjuksköterskor. De nio identifierade 

faktorerna kan betraktas som ett stöd vid delgivning av negativa besked, tillsammans med 

SPIKE eller Gibbs reflektiva modell som diskuterats tidigare. Detta för att skänka struktur 

och ordning samt underlätta själva processen att delge ett besked. Vi anser att utbildning 

inom ämnet att delge negativa besked bör inkluderas redan i inskolning av nya 

sjuksköterskestudenter. 

 

Förslag till vidare forskning är fortsatt kartläggning på faktorer som kan tänkas påverka 

delgivning av negativa besked. Vi anser att ett intressant område att fokusera på är delgivning 

av negativa besked till barn eller yngre ungdomar.  
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