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ABSTRACT
Establishing good communication with patients in end-of-life care is one of the most
significant and important issues in the nursing profession. A well-functioning
communication between nurse and patient can enable the patient to express his or her
concerns and emotions, thus further supporting the patient’s management of the
terminal prognosis. This report was based on a literature review, and the aim was to
describe and discuss the nurse’s behavioural attitudes and communicative strategies
when dealing with individuals in end-of-life care. The result showed that emotional
support, such as empathy or providing comfort through touch, was identified as an
essential issue in caring for terminal patients. It also showed that nurses’ own fear of
dying and their inadequate communication skills had a negative affect on their
interaction with dying patients. The conclusion is that nurses need to deal with their
own fear of dying. To implement effective communication strategies and therefore
enhanced care for dying patients, nurses need to be provided with ongoing education
programmes and training, centred on such communicative situations.
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INLEDNING OCH BAKGRUND

Att kommunikation i livets slutskede har en stor betydelse, beskrivs av Birgegård och

Glimelius (1991). En omvårdnadsteoretiker, Travelbee (1999) anser att

kommunikationen kan användas som ett instrument vid vårdsituationer för att lära

känna patienten, förstå och möta hans behov. Författaren anser vidare att en fungerande

kommunikation kan hjälpa patienten att hantera sjukdom, lidande och ensamhet. Eide

och Eide (1997) menar att en god kommunikation, samt goda samtalsfärdigheter kan

bidra till ökad trygghet för sjuksköterskan i besvärliga samtals situationer, för att öka

förståelse för patientens situation, och därigenom kunna ge en bättre omvårdnad. Den

kan också minska den emotionella belastning för sjuksköterskan som ständigt

konfronteras med människor i känslomässig obalans, då patientens känslor och behov

måste prioriteras.

I Socialstyrelsens allmänna råd gällande omvårdnad inom Hälso och sjukvård ( SOSFS.

1993: 17), står det att hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven

på en god vård och patienternas behov av trygghet. Sjuksköterskornas förhållningssätt

skall präglas av respekt för patienternas självbestämmande och integritet. Det är viktigt

att sjuksköterskan ser människan i ett helhetsperspektiv, och inte enbart riktar sina

insatser på sjukdomstillståndet. Syftet med omvårdnaden är att stärka hälsa förebygga

sjukdom och ohälsa, återställa och bevara hälsa utifrån patientens individuella

möjligheter och behov, minska lidande samt att ge möjlighet till en värdig död. Samtalet

ingår här som en del i omvårdnaden. Franck-Wihlborg (1995) menar att

kommunikationen med döende är en betydelsefull del i omvårdnaden vid livets slut. Det

gäller att i hög grad gäller att medvetandegöra samtalets betydelse och självklara plats i

omvårdnadsarbetet. För att detta skall kunna uppnås, fodras det att sjuksköterskan

besitter goda kunskaper i kommunikation.

Kommunikation

Kommunikation kan härledas från det latinska ordet communicaré som betyder ”att göra

något gemensamt, göra någon delaktig i”. Kommunikation kan i en enkel form

definieras som ett utbyte av meningsfulla tecken mellan två eller flera parter (Eide och

Eide 1997).
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En väl fungerande kommunikation och interaktion med patienter och deras närstående

är fundamentalt i omvårdnaden. Det är också en grundläggande förutsättning för

utövandet av en god omvårdnad. Kommunikationen och samtalet har en central plats i

allt omvårdnadsarbete, och är i själva verket det redskap som används mest i

patientarbetet (Birgegård & Glimelius, 1991). I omvårdnadsprofessionen är

kommunikationens syfte att skapa en god kontakt med patienten, samt att den skall

lindra lidande i största möjliga utsträckning. Kommunikations färdigheter hos

sjuksköterskan är lika viktig som att behärska de teknisk- instrumentella färdigheterna i

omvårdnadsyrket. Eide och Eide (1997) menar att kommunikationen är ett hjälpmedel i

omvårdnaden, och att den skall utgå från en jag –du relation. Syftet är att hjälpa

individen och familjen att undvika eller bemästra upplevelsen av sjukdom och lidande,

samt att även finna en mening i denna upplevelse. Kommunikationen är då ett medel till

att bli bekant med patienten, förstå och bemöta hans behov.

Enligt Eide och Eide (1997) består oftast kommunikationen i relationer av två

huvudtyper: Verbal och icke- verbal. Med verbal kommunikation avses att innehållet

har förmedlats språkligt antingen genom tal eller skrift. Icke- verbal kommunikation

innebär utbyta av signaler, t.ex. genom kroppshållning, ansiktsuttryck, rörelser,

röstanvändning och beröring. I mellanmänskliga relationer, signalerar individen verbalt

och icke-verbalt på många nivåer, med varierande styrka, emotionellt och rationellt,

indirekt och direkt, distanserat och empatiskt, spontant och kontrollerat, omedvetet eller

medvetet. Oftast spelar den icke-verbala en lika stor roll som det verbala i kontakten

med människor (Eide & Eide 1997). Enligt Faulkner (1995) är det i praktiken omöjligt

att skilja mellan verbala och icke-verbala färdigheter: de hör ihop. På samma sätt som

verbala färdigheter måste utvecklas för att interaktionen mellan vårdare och patient skall

förbättras, så behöver även de icke-verbala färdigheterna vidareutvecklas.

Kommunikationen är en komplicerad och ömsesidig process, där det är viktigt att

sjuksköterskan förstår vad patienten förmedlar både verbalt och icke-verbalt (Eide &

Eide, 1997).
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Samtalet och lyssnandet

Enligt Arlebrink (1996) är den kanske viktigaste förmedlaren av mänsklig gemenskap

samtalet. Ett samtal är en kollektiv process, där människor omväxlande talar och

lyssnar. Samtalet bygger på att det finns en ömsesidig respekt för varandras kunskaper

(Arlebrink, 1996). När en människa drabbas av en livshotande sjukdom eller befinner

sig i livets slutskede, är kommunikationen mycket viktig. Vare sig samtalet avser att få

av, eller ge information till patienten, eller att ge emotionellt stöd är patienterna

beroende av hur samtalet genomförs. Patienten är alltid i underläge i mötet med

sjukvården. Sjuksköterskan har makten över resurserna, kunskaperna, och

hemligheterna. Det måste finnas en medvetenhet om denna grundläggande ojämnlikhet i

kommunikationen med patienten (Birgegård & Glimelius 1991). Varje samtal med

sjuksköterskan är för patienten en unik händelse. Samtalet kan inte bota en sjukdom

eller skada, men det kan bli ett led i botandet av det själsliga sår sjukdomen eller skadan

gett upphov till (Arlebrink, 1996).

Birgegård och Glimelius (1991) anser att en av de allra viktigaste egenskaperna hos

sjuksköterskan är, enligt patienten, att kunna lyssna. Med detta menas i allmänhet inte

bara att höra vad som sägs, utan också att ge utrymme för patienten att berätta om hur

det känns och ge känslomässiga gensvar. Aktivt lyssnande är ett uttryck som ofta hörs i

samband med kommunikation. Eide och Eide (1997) menar att ett aktivt lyssnade är en

förutsättning för goda, hjälpande samtal, samt att det är ett snabbare sätt att få sig en

djupare förståelse för patientens behov och problem. Begreppet aktivt lyssnade innebär

att uppmärksamheten riktas mot den andra parten genom att man som sjuksköterska:

lyssnar, upprepar, bekräftar och formulerar patientens budskap på nytt. Att omformulera

det patienten sagt i en annorlunda version, kan vara upplysande för bägge parter. Det

kan bidra till att missförstånd reds ut (Birgegård & Glimelius 1991).

Thornquist (2001) menar att lyssnandet innebär mer än att bara höra på vad den andra

meddelar. Det är att förhålla sig öppen för det budskap som förmedlas, både med och

utan ord. Det är att förstå fakta och känslor, uppfattningar och attityder. Ett aktivt

lyssnade innebär därför att man som sjuksköterska är orienterad i vad den andre

personen säger och gör. Genom att försöka förstå innebörden i det som sägs, krävs det
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att sjuksköterskan riktar all sin uppmärksamhet mot den andra personen, och försöker

leva sig in i dennes situation. Att hon både verbalt och ickeverbalt visar intresse,

omsorg och uppmärksamhet på ett sådant sätt att patienten känner sig väl

omhändertagen (Eide & Eide 1997). Faulkner (1995) beskriver vidare att det aktiva

lyssnandet kan uppmuntra patienten att berätta om det som verkligen känns

bekymmersamt och svårt. Det aktiva lyssnandet har många dimensioner. En dimension,

är att lyssna på undertexten. Det handlar om att fånga upp sådant som aldrig sägs, men

som röjer sig genom motsägelser, bristande överensstämmelse, genom form och

innehåll, färgade ordval. Att kunna avlyssna undertexten är inte något som kan

åstadkommas genom koncentration och intellektuell ansträngning, utan snarare genom

en annan mera avslappnad uppmärksamhet. På det här viset kan sjuksköterskan

identifiera dolda budskap som patienten förmedlar och som väntar på att bli förstådda

(Birgegård & Glimelius 1991).

Eide och Eide (1997) menar att den kanske största utmaningen vid kommunikationen är

tystnaden. Faulkner (1995) däremot ser tystnaden som en del i kommunikationen. Att

kunna vara tyst är en färdighet som kan användas på ett positivt sätt i en interaktion.

Tystnaden är en tillgång i samtalet, inte ett problem. Patienten tänker igenom vad som

sagts samt funderar på fortsättningen. Sjuksköterskan behöver analysera samtalet och

observera patienten för att se om hon vill fortsätta själv eller vill ha frågor för att

fortsätta samtalet. Under tystnaden ges sjuksköterskan också tid till att bearbeta och

tolka det patienten förmedlat verbalt och icke- verbalt och finna ord för att uttrycka

tankar och känslor (Eide & Eide 1997).

Under samtalet bör sjuksköterskan, enligt Faulkner (1995) ha blickkontakt, nicka och

”humma”av typen ”ja...”, ”Jasså…”, ”säger du det?”, för att visa engagemang och

förståelse i samtalet. Det vill säga om vårdaren verkligen är intresserad. Patienten

känner lätt om sådana signaler är spelade (Birgegård & Glimelius 1991).
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Icke-verbal kommunikation

Enligt Reitan och Schölberg (2003) omfattar den icke-verbala kommunikationen,

kroppsspråk, kroppshållning, ansiktsuttryck och tonläge. Kroppsspråket kan vara

fullständigt omedvetet (Faulkner, 1995). Birgegård och Glimelius (1991) beskriver, att

sjuksköterskan med sitt kroppsspråk kan förmedla viktiga signaler till patienten. Om

hon är beredd att uppfånga och bemöta känslor eller inte. Att med sin kroppshållning

inta en tillåtande attityd, vilket exempelvis innefattar ögonkontakt med patienten, lugna

rörelser och kroppskontakt när detta ter sig naturligt, vilket kan uppmuntra patienten till

att tala. Det är viktigt att vårdaren, med sitt sätt att vara i rummet, visar patienten att

känsloyttringar är välkomna och naturliga och inte skrämmande (Birgegård &

Glimelius, 1991).  Eide och Eide (1997) anser att kroppsspråket är ett uttryck för

känslor och attityder, och är en viktig del av vår kommunikation med andra. I en

samtals situation är det viktigt att kroppsspråket bidrar till att skapa kontakt och

trygghet och att det ger stöd åt det som syftet är med samtalet

Enligt Faulkner (1995) använder de flesta människor använder gester för att förstärka

sitt tal. Genom att lägga märke till hur tal och gester överensstämmer när en patient

berättar något, kan sjuksköterskan få en uppfattning om hur pass orolig och bekymrad

patienten är. Det svåra med gester och annat icke-verbalt beteende är dock att tolka

budskapet. I varje interaktion avläser man varandras gester. På samma sätt som vårdaren

försöker tolka patientens gester, försöker patienten förstå sjuksköterskans gester. Det är

därför viktigt att sjuksköterskan är medveten om sina gester, eftersom hon har ansvar

för vad som förmedlas till patienten (Faulkner, 1995).

Beröring

Eide och Eide (1997) anser att beröring kan vara en mycket laddad form av icke- verbal

kontakt. En del patienter uppskattar när sjuksköterskan tar på dem eller håller om dem

särskilt när de är allvarligt sjuka eller döende. Beröring kan då föra sjuksköterskan och

patienten närmare varandra på kort tid. Beröringen är särskilt viktig ju allvarligare

sjukdomen är, och ju mera nedsatta sinnesorganen är. När beröring skall användas eller

inte användas, är en svår fråga. Det gäller som sjuksköterska att vara uppmärksam på



6

den andres reaktioner vid beröring, som t.ex. kan avläsas genom såsom ansiktsuttryck

och kroppsspråk.

Emotionella aspekter/faser i döendet

Alla människor som drabbats av en allvarlig sjukdom, där döden inte är att undgå, går

igenom en smärtsam övergång.  Från att tänka på sig själv som frisk, måste patienten nu

övergå till att tänka på sig själv som någon som slutligen kommer att lämna livet. Detta

innebär att den döende patienten befinner sig i olika kristillstånd (Kübler- Ross 1992).

Buckman (1990) menar att dessa reaktioner är normala, och det gäller som

sjuksköterska att hjälpa patienten på bästa sätt att hantera dessa känslor. Övergången

från att ha varit frisk till att acceptera sin död, kan vara en mycket svår process. Kübler-

Ross (1992) beskriver denna övergång som en process där den döende individen

genomgår fem reaktionsfaser; förnekande och isolering, vrede, köpslående, depression

samt accepterande.

Första fasen: Förnekande och Isolering

Enligt Kübler- Ross (1992) varierar denna fas i både djup och längd och är högst

individuell. Troligtvis går de flesta svårt sjuka in i denna fas. Förnekande, eller

åtminstone partiellt förnekande, används av nästan alla patienter inte bara under

sjukdomens första stadier utan också senare då och då. Kübler-Ross (1992) menar att

detta är ett hälsosamt sätt att handskas med den obehagliga och smärtsamma situation

som en del av patienterna har att leva med under en lång tid.  Förnekandet fungerar som

en buffert efter oväntade skakande nyheter, tillåter patienten att samla sig och med tiden

mobilisera andra mindre radikala försvarsmedel. Att en människa befinner sig i denna

fas, skall inte hindra att man som vårdpersonal erbjuder patienten att samtala. Patienten

kan efter sin förnekande fas bli villig och eventuellt känna lättnad av att tala med någon

om sin förestående död. Kübler-Ross (1992) understryker vikten av att ge patienten

tillåtelse att dagdrömma om lyckligare saker, oavsett hur orealistiska dessa kan

förefalla. Förnekande är vanligen ett temporärt försvarsmedel och ersätts snart av

partiellt accepterande. Ett bibehållet förnekande som kvarstår ända till slutet är ovanligt.
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Andra fasen: Vrede

Kübler- Ross (1992) menar att, när det förnekande stadiet inte längre kan upprätthållas,

ersätts det av känslor av vrede, raseri, avund och bitterhet. ”Varför just jag.”  Till

skillnad från förnekandet är detta stadium av vrede mycket svårt att handskas med ur de

anhörigas och personalens synpunkt sett. Orsaken är att vreden riktas åt alla håll och

ibland projiceras på omgivningen. Anhöriga kan reagera med sorg och tårar, skuld och

skam. Genom att försöka sätta sig in i den drabbade människans situation och fråga sig

var vreden kommer från, kan det vara lättare att handskas med dessa reaktioner. En

patient som åtnjuter respekt och förståelse, som ägnas uppmärksamhet och en smula tid

sänker snart rösten och reducerar sina ilskna krav. Han vet att han är en värdefull

människa, att någon bryr sig om honom, att han tillåts fungera på högsta möjliga plan så

länge han kan (Kübler- Ross, 1992).

Tredje fasen: Köpslående

Det köpslående stadiet är mindre välkänt än det andra stadiet vrede, men det är lika

verksamt för patienten, dock bara för korta perioder. (Kübler- Ross 1992).  Kide (2000)

förklarar att det kan handla om att patienten köpslår med sig själv, och kanske med Gud.

Det handlar oftast om en önskan att förlänga livet, följd av en önskan att få några dagar

utan plågor och fysiska obehag. Kide (2000) ger ett exempel på hur patienten kan

köpslå med Gud:

Gode Gud, jag lovar att se till Dig, och mina medmänniskor mer än vad jag

har gjort! Jag skall bli en bättre människa! Jag skall be varje dag! Snälla

Gud, bara Du gör mig frisk igen! (sid. 28).

Fjärde fasen: Depression.

När den obotligt sjuke inte längre kan förneka sin sjukdom, kan hans vrede och raseri

ersättas av en känsla av stor förlust (Kübler- Ross, 1992). Författaren menar att denna

förlust kan ha många facetter: det kan handla om förlusten av sitt utseende, sitt arbete,

sitt livsinnehåll, sin identitet och förlust av dem man älskar. Dessa förluster kan alla

bidra till patientens sorg och skuldkänsla och kan leda till depression. Kübler-Ross
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(1992) beskriver två slag av depressioner: reaktionsdepressionen och den förberedande

depressionen. En reaktionsdepression kan lätta om orsaken till depressionen blir

uppmärksammad och utredd. Det kan röra sig om orealistiska skuld- eller skamkänslor

hos patienten, som denne behöver tala ut om. Den andra formen av depression kommer

inte som följd av redan inträffade förluster utan gäller förestående förluster. När

depressionen är patientens redskap för att förbereda sig på den förestående döden och

för att underlätta accepterandets stadium, är uppmuntran och lugnande ord inte lika

meningsfulla. Patienten står i begrepp att förlora allt och alla han älskar. Om han får lov

att uttrycka sin sorg kommer han tillslut mycket lättare att kunna acceptera sin situation.

Denna depressionsform kan beskrivas som en slags fö rberedande sorg hos patienten och

är vanligen tyst, i motsats till den första typen. Här finns inget eller ringa behov av ord

utan patienten upplever oftast det bästa stödet genom att man håller en hand, stryker

håret eller att patienten känner närhet av någon att dela tystnaden med (Kübler- Ross,

1992).

Femte fasen : Accepterande

Om en patient fått tillräckligt med tid och hjälp att arbeta sig igenom de tidigare

beskrivna faserna, kan han komma att nå ett stadium då han inte är deprimerad utan har

accepterat sitt öde (Kübler- Ross, 1992). Han har kunnat ge uttryck åt sina känslor. Han

har sörjt över den förestående förlusten och kommer att invänta sitt förestående slut med

en viss grad av ro och lugn. Detta är också den tid under vilken de anhöriga behöver

mycket hjälp och förstående. Den döende patienten har funnit en viss frid och försoning,

hans intressesfär har minskats. I det här skedet blir kommunikationen ofta tyst, och

behöver inte formuleras i ord. En blick och en handtryckning kan säga mer än många

högljudd ord (Kübler- Ross, 1992).

Cullberg (1992) menar att det är viktigt att ha insikt i krisreaktionernas dynamik, då det

kan vara avgörande för att en god kommunikation med patienterna skall uppstå. Vidare

anser författaren att sjuksköterskan, genom förståelse, stöd och uppmuntran kan

stimulera patienten till att bearbeta och genomleva krisens olika faser. Sjuksköterskans

uppgift är att bidra till att patienten och de närstående bemästrar situationen och krisens

olika faser så bra som möjligt (Eide & Eide 1997).
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Empati

Enligt Sarvimäki- Stenbock Hult (1991) kommer empati från det grekiska ordet

empatheia, där ”em” betyder ”i” eller ”in”, och ”patheia” känsla” eller ”passion”.

Empati handlar med andra ord om att ”känna in sig” eller att känna någon eller något

”inifrån”. Empati ses som en källa till kunskap om patienten. Att ha empatisk kunskap

om patienten innebär att kunna sätta sig in i, vara lyhörd och försöka få förståelse för

patientens känslor samt fysiska och psykiska situation. Det betyder att vårdaren fångar

upp patientens känslomässiga budskap och får förståelse för hur patienten känner sig i

den aktuella situationen. I bästa fall innefattar empatin en total förståelse av patienten

(Sarvimäki- Stenbock Hult, 1991).

Empati är förmågan att ta den andres roll, att sätta sig in i den andres ställe. Det innebär

att ta hänsyn till och inse vad handlingarna för med sig till andra människor. Det

handlar om en process att nå förståelse och ett sätt att kommunicera denna förståelse,

både i ord och handlingar som riktas mot den andra människan. Holm (2001) menar

också att empati är ett krav som bör ingå i den professionella hållningen. Det innebär

förmågan att sätta sig in i och förstå en annan människas känslor och psykiska situation.

En sjuksköterska som empatiskt kan uppfatta vad som ligger bakom en hjälpsökandes

utspel, provokationer eller beroendehållning har större möjlighet att ta hand om dessa

reaktioner på ett sätt som är avpassat efter den andres behov och inte styrs av de egna

känslorna. Birgegård och Glimelius (1991) betonar att empati handlar om en

känslomässig förståelse, och att det inte skall förväxlas med känsloupplevelse. Den egna

känsloupplevelsen är en del i, och en förutsättning för empati, men inte dess synonym.

Att sjuksköterskan blandar ihop sin egen känsloupplevelse med patientens eller att hysa

medlidande med patienten är inte empati. Det man däremot som sjuksköterska kan göra

med sin känsla, är att använda den till att förstå patienten.

Begreppet Palliativ vård
Världshälsoorganisationen (WHO) har fastställt följande definition av palliativ vård i

SOU 2 000:6 (2000):
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Palliativ vård är en aktiv helhetsvård av patienter i ett skede när sjukdomen

inte längre svarar på kurativ (botande) behandling och när kontroll av

smärta eller andra symtom och problem av psykologisk, social och

existentiell art är av största vikt. Det övergripande målet med palliativ vård

är att uppnå bästa möjliga livskvalitet för patienten och dennes familj.

Palliativ vård inbegriper en livssyn som bejakar livet och betraktar döendet

som en normal process (sid. 21).

Döendet

Enligt SOU 2 000:6 (2000) går det att skilja på tre olika betydelser i begreppet ”att dö”

– själva döendet, händelsen död och tillståndet död. Döendet kan ses som en process

som ibland är mycket kort. Processen är alltid begränsad till dess att döden inträder. Att

avgöra när döendet börjar kan vara svårt. SOU 2 000:6 (2000) har i sitt underlag till

vårdprogram pekat på följande kännetecken för att definiera livets slutskede:

- att diagnosen är rätt ställd

- att det vid en korrekt diagnos inte längre med hjälp av till buds stående medel

går att bota sjukdomen eller förbättra prognosen

- att döden är att vänta inom en relativ kort tid, dvs. inom dagar eller veckor

(sid.27)

Enligt SOU 2 000: 6 (2000) är det vanligast att den kroppsliga döden föregås av en tids

sjukdom. Den tiden kan vara både lång och kort. Någon gång under sjukdomstiden

övergår det kroppsliga sjukdomstillståndet till det kroppsliga döendet, det vill säga den

biologiska döendeprocessen. Den brytpunkten kommer när döden är att vänta inom en

relativt kort tid. Vårt själsliga liv, på det psykiska, sociala och andliga planet, upphör då

individen inte längre kan ta emot eller avge intryck från och till sin omgivning. Innan

dess går människan in i ett själsligt döende, vilket innefattar olika faser (SOU 2 000: 6,

2000).

Händelsen död
Enligt SOU 2000:6 (2000) förklaras händelsen död genom att relatera till Sveriges

riksdags utformade dödsbegrepp. I januari 1988 införde Sveriges riksdag ett
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hjärnrelaterat dödsbegrepp (SFS 1995:833).  Detta innebär att människan är död först då

samtliga hennes hjärnfunktioner totalt och oåterkalleligt är borta då andningen har

upphört och hjärtat varaktigt slutat slå drabbas hjärnan till slut av en total hjärninfarkt.

Dessa kriterier är indirekt hjärnrelaterade. När stora och lilla hjärnans samt

hjärnstammens funktioner har fallit bort och förmågan till egen spontanandning därför

saknas, innebär det att den samordnade funktionen i hjärnan inte längre finns.

Människan har drabbats av en total och oåterkallelig hjärninfarkt. Dessa kriterier är

direkt hjärnrelaterade. Lagen konstaterar alltså att när hjärnan dör, dör människan (SFS

1995:833).

Kroppens döende

Enligt Kide (2000) innebär det biologiska döendet, ett upphörande av liv på både organ-

vävnads- och cellnivå. Det biologiska livet upphör att fungera när den samordnande

funktionen mellan de olika organsystemen har brutit samman. Hjärnan som är det över-

och samordnande organet är oftast det sista organet som dör. Den perifera

blodcirkulationen blir allt sämre, njurar upphör att fungera, mag- tarm kanalens funktion

blir allt sämre, liksom levern, lungorna och andra livsviktiga organ. Ofta försvagas

också hjärtverksamheten. Pulsen kan bli snabb, oregelbunden och tunn, även

blodtrycket kan sjunka. Detta kan leda till att syrebristen i kroppen blir än mer uttalad.

Även på cellnivå upphör livet gradvis (Kide, 2000).

Kide (2000) menar att våra fem sinnen som regel finns bevarade fram till

dödsögonblicket. För den döende människan är det mycket viktigt att omgivningen tar

hänsyn till dessa sinnen på olika sätt. Synen blir oftast inte förändrad under döendet.

Däremot är det inte ovanligt att den döende har ögonlocken mer eller mindre slutna

under de sista dygnen. Luktsinnet finns också kvar oförändrat, även smaksinnet är

intakt. Hörseln finns kvar långt in i dödsprocessen. Även om det inte syns utanpå så kan

den döende människan uppfatta mycket av det som händer runt omkring och inom

honom/henne själv. Det är därför viktigt att alla, både vårdpersonal och anhöriga, får

kunskap om denna process, så att ingen talar om saker som kan skapa ångest inom den

döende. Känseln finns kvar långt in i dödsprocessen. Grunden i all vård och omsorg bör

vara medmänsklighet. I den ingår också kroppskontakt med den handikappade, sjuka
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eller döende människan. Lätt massage och taktil beröring är redskap som kan användas i

palliativ vård för att genom kroppskontakt, visa medmänsklighet och kanske lindra det

själsliga lidandet (Kide, 2000).

SYFTE
Syftet med studien var att beskriva samt diskutera förhållningssätt och kommunikation i

omvårdnad i livets slutskede.

METOD
Enligt Holme och Solvang (1991) skall valet av metod ske utifrån den

problemformulering som ställts inför undersökningen. Metoden i föreliggande studie

var litteraturstud ie. Enligt Backman (1998) är syftet med litteraturstudier att

sammanställa och granska vetenskaplig litteratur inom ett visst område. Det är då viktigt

att finna litteratur som svarar mot studiens syfte (Patel & Davidsson 1994).

Litteratursökning

Litteratursökningen har utförts på högskolan i Trollhättan/Uddevalla (HTU)

högskolebibliotek i Vänersborg samt på Tanums bibliotek.  Enligt Backman (1998) kan

litteratursökning ske via datorbaserad sökning, konsultation, och manuell sökning.

Författaren anser att den systematiska sökningen i elektroniska referensdatabaserna är

det mest effektiva sättet att hitta vetenskapligt och relevant material med en hög

täckningsgrad. För att få relevant och ”korrekt” litteratur inom området, skedde den

systematiska sökningen efter artiklar via databaser som Swemed+, CINAHL,

MEDLINE samt i Libris med hjälp och tips från bibliotekarien på Tanums bibliotek.

Manuell sökning har även skett. Enligt Backman (1998) kan den manuella sökningen

ske via referenser i översiktsartiklar, eller i tidskrifter och böcker. Genom läsningen i

vetenskapliga artiklar, som enligt Backman (1998) är ett värdefullt sätt att finna sökord

och referenser, hittades en del användbara artiklar. Enligt Hansson (2002) karaktäriseras

en vetenskaplig artikel av tillförlitlig publicering, vilket innebär att artikeln innehåller

abstract och nyckelord, introduktion, metod, resultat, diskussion och referenser. En
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vetenskaplig artikel skall också publiceras i en vetenskaplig tidskrift. Före publiceringen

måste artikel genomgå vetenskaplig granskning, en så kallad ” peer-review”,  vilket

innebär att artikeln granskas av annan forskare inom ämnet, och prioriteras efter ämne

och vetenskaplig strigens. Artikeln får inte ha varit publicerad tidigare. Den skall också

vara tillänglig för forskare genom databaser och elektroniska tidskrifter.

Urval

De engelska sökord eller kombinationer av sökord, som användes i litteratur sökningen

och gav relevanta artiklar var: Communication with dying patients, palliative care,

support, nurse- patient communication, needs of dying patients, narratives and

communication and dying patient. De svenska sökorden var: Palliativ vård,

kommunikation, kommunikation och döende, samtal, sjuksköterske- patient relationen.

Vissa av sökorden på svenska och engelska skiljs åt, då det inte gav relevanta artiklar.

De svenska sökorden fick I CINAHL användes sökordet ”communication with dying

patients” som gav 178 träffar, varav 9 titlar överensstämde med syftet med studien,

varav 1 användes. ”Needs of dying patients” gav 41 träffar, 3 artiklar verkade

intressanta i förhållande till syftet, va rav 1 av dessa artiklar användes. Vidare

sammansattes sökorden ” palliative care” and ”support” vilket gav 60 träffar, och 4

artiklar bedömdes som användbara. Efter en noggrannare genomgång valdes 1 artikel

som ansågs lämplig för studien. ”Palliative care” och ”nurse-patient communication”

gav 18 träffar. 1 artikel valdes ut av dessa 18 träffar. Kombinationen ”narratives” och

”dying patients” och ”communication” gav 17 träffar, där 1 artikel passade till studien. I

Swemed+ sammansattes sökorden ” palliativ vård”, ”samtal” och ”patient-

sjuksköterska relationen” som ledde till 156 träffar. Här valdes 6 artiklar ut. Efter

genomgång valdes 1 lämplig artikel ut, där de resterande 5 ej ansågs som vetenskapligt

tillförlitliga, enligt Hanssons (2002) kriterier för vetenskaplig tillförlitlighet. Slutligen

hittades en artikel från sökorden ” kommunikation” och ”döende” som gav 9 träffar i

Swemed+. Samtliga sökord presenteras i tabell 1. Se bilaga 1.
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Inklusion- och exklusionskriterier

Begränsningar av urvalet gjordes utifrån artiklarnas vetenskaplighet samt artikel-

innehållets relevans för syftet för föreliggande studie. Språket begränsades till svenska

och engelska, varav sökningarna resulterade i såväl svenska som engelska artiklar.

Dessutom användes begränsningar som ”peer-rewieved” på CINAHL. Sökningen

begränsades till artiklar publicerade mellan åren 1990 till 2003, för att finna aktuell

forskning som motsvarade studiens syfte. En av de inkluderade artiklarna var publicerad

1991, resterande artiklar var publicerade från 1996 till 2003.

Sammanfattningsvis lästes abstrakten på de 24 artiklar som särskilt valdes ut, då de

verkade motsvara studiens syfte. Av dessa 24 artiklar beställdes 14 artiklar från andra

högskolebibliotek, då de ej fanns tillängliga vid högskolebiblioteket i Vänersborg.

Dessa artiklar exkluderades då de, enligt Hansson (2002) kriterier saknade tillräcklig

vetenskaplig tillförlitlighet, samt att de ej motsvarade studiens syfte. Fem

referensartiklar beställdes via Tanums bibliotek, varav en artikel var vetenskaplig och

överensstämde med studiens syfte. Slutligen erhölls totalt nio artiklar i studien, varav

två hittades via manuell sökning och referenslistor, en artikel hittades från

referensartiklar, samt att de resterande sex artiklarna hittades vi sökningen i

datatbaserna (Patel & Davidson 1994). Dessa artiklar, vilka utgör resultatet i stud ien,

uppfyllde inklusionskriterierna, då de handlade om kommunikationen med patienter i

livets slutskede. Se bilaga 2.

Analys
Samtliga artiklar lästes först av båda författarna, därefter delades artiklarna upp mellan

författarna och granskades för att säkerställa att de motsvarade studiens syfte. Samtliga

artiklar översattes grundligt från engelska till svenska, då även markeringar gjordes vid

intressanta fynd i texten, för att analysen skulle underlättas. Författarna gjorde en

sammanställning av nyckelord från varje artikel, som därefter redovisades gemensamt.

Enligt Backman (1998) och Patel och Davidsson (1994) är det lämpligt att kategorisera

det funna materialet.  Målsättningen med denna kategorisering är att klassificera och

föra samman begrepp, som handlar om samma saker, och därigenom hitta teman eller
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kategorier i det textmaterial som analyseras. Författarna sorterade nyckelorden med

utgångspunkt från samtliga artiklar. Denna sortering formade preliminärgrupper, vilka

användes i skapandet av nya lämpliga huvudkategorier och underkategorier.

Första huvudkategorin som bildades var Kommunikation i livets slutskede, med

underkategorierna: Effektiv kommunikation, samtal och lyssnande, verbal och icke-

verbal kommunikation. Den andra huvudkategorin var sjuksköterskans egenskaper och

beteenden, med underkategorierna: Främjande och blockerande beteenden,

sjuksköterskans rädsla för sin egen död. Tredje huvudkategorin var sjuksköterske-

patient relationen, med underkategorierna: Patienternas syn på sjuksköterskans

egenskaper, kontinuitet och förtroende, samt hindrande faktorer. Fjärde huvudkategorin

var empowerment med autonomi, och individualitet som undergrupper. Den femte

huvudkategorin var empati och emotionellt stöd, med underkategorin tröst och beröring.

Sjätte huvudkategori var psykologiska hanteringsstrategier, med underrubriker:

patienternas försvarsmekanismer, medvetenhet, patienternas hopp samt skydd som

hinder. Den sjunde och sista huvudkategorin var sjuksköterskans kunskap.

Enligt Patel & Davidsson (1994) är validiteten i undersökningen viktig. Validiteten

erhålls genom att undersöka det som avses att undersökas. Validitet och reliabilitet står i

ett visst förhållande till varandra. Reliabiliteten uppnås genom att undersökningen sker

på ett tillförlitligt sätt. För att uppnå validitet och reabilitet i studien har Kvales (1997)

metod för kvalitativ analys. Denna metod innebär att analysarbetet av de vetenskapliga

artiklarna följde fyra steg; klarläggning, kategorisering, narrativ strukturering och

tolkning. Först klarlades materialet för att göra det tillgängligt för analys. Detta gjordes

genom att eliminera överflödigt material som avvikelser och upprepningar samt skilja

mellan väsentligt och oväsentligt utifrån studiens syfte. Vidare strukturerades det stora

och komplexa textmaterialet, genom kategorisering med hjälp av nyckelord. Under

själva analysarbetet utvecklades innebörder i textmaterialet, samt att uppfattningar och

nya perspektiv på fenomenet kunde lyftas fram. För att ytterligare försäkra att analysen

blivit korrekt, lästes artiklarna igenom flera gånger av de båda författarna.

Översättningarna av artiklarna från engelska till svenska skedde ordagrant och till fullo,

för att undvika misstolkningar och bortfall i analysen på grund av språkskillnader.
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RESULTAT

Då flertalet studier hade en uppbyggnad, där både ett sjuksköterske- och

patientperspektiv redovisades, kommer även vår litteraturstudie att redovisas på detta

sätt. Eftersom författarna till föreliggande studie anser att båda parterna påverkar och

kan påverkas av kommunikationen, är det viktigt att upplevelser och synpunkter från

både sjuksköterska och patient lyfts fram, för att öka kunskapen och förståelsen inom

ämnet.

Kommunikation i livets slutskede

En av sjuksköterskornas många funktioner i omvårdnadsarbetet är att samtala med

döende patienter (Franck- Wihlborg, 1996). Wilkinson (1991) ansåg att

kommunikationen med döende patienter är en av de viktigaste aspekterna inom

sjuksköterskans område. En sjuksköterska i Franck- Wihlborgs (1996) studie ansåg

också att samtal och vård i livets slutskede var lika viktigt som arbete i livets början:

Jag tänkte just på det när jag var på förlossningen, att det är en väldigt

viktig bit. Dom hjälper människor till världen, jag tycker faktiskt att det är

lika fint som att vi hjälper dom ifrån världen. Det skall bli så bra som

möjligt (sid. 32).

Såväl människor inom medicinska professionen som omvårdnadsprofessionen har

progressivt blivit medveten om hur viktig kommunikationen är, och hur den påverkar

patientens välmående. Wallace (2001) antydde att den mest fundamentala målsättningen

med omvårdnad är att kommunicera omvårdnad. Det unika med

omvårdnadskommunikationen i sjuksköterskearbetet beskrevs som komponenterna

kunskap, ärlighet och förtroende, vilka formar grunden till det terapeutiska förhållandet.

Bailey och Wilkinson (1998) menade att kommunikationen inom cancer och palliativ

vård är komplex och potentiellt problematisk. Trots detta ansåg Franck- Wihlborg

(1996) att kommunikationen måste ses som en mycket betydelsefull del i vården av

döende.
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Effektiv kommunikation

Flera författare t.ex. Bailey och Wilkinson (1998) och Wallace (2001) återkom till

begreppet effektiv kommunikation, och diskuterade dess betydelse för omvårdnaden av

terminalt sjuka patienter. Effektiv kommunikation kan, enligt artikelförfattarna

beskrivas som ett verktyg som sjuksköterskor kan använda sig av i omvårdnadsarbetet.

Effektiviteten i denna kommunikation baseras på sjuksköterskans val av

kommunikationsmetoder som kan fungera främjande för patienten i omvårdnaden.

Effektiv kommunikation under den palliativa fasen av patienters sjukdom, visade sig ha

ett positivt inflytande på patientens välbefinnande i helhet, då patientens fysiska och

emotionella tillstånd kunde förbättras och inställningen till sjukdomen underlättas. Det

kunde också hjälpa patienter att återupprätta en känsla av kontroll vilket slutligen kunde

leda till en fridfull död (Wallace 2001). Bailey och Wilkinson (1998) fann att den

effektiva kommunikationen var viktig för att uppnå en bra medicinsk behandling och

omvårdnad, och kunde enligt författarna uppnås när en öppen två- vägs kommunikation

genomfördes. Med öppen kommunikation menas här att patienten är informerad om sin

sjukdom och behandling, och att patienten uppmuntras till att uttrycka känslor och

ångest.

Franck- Wihlborg (1996) fann i sin studie att den öppna kommunikation underlättade

förtroendet mellan sjuksköterskan, patienten och de närstående. Vidare beskrev samme

författare att sjuksköterskorna kände en större arbetstillfredsställelse när de kunde tala

öppet med patienten om dennes situation. Johnston och Abraham (2000) betonade att

patienterna värdesatte möjligheten att få tala öppet med andra, inkluderat dem som gick

igenom liknande livsomständigheter och personer som kunde känna empati med deras

tillstånd. Författarna ansåg att denna grad av öppenhet inte bara främjar en optimal vård,

utan ger även patienten en större möjlighet att uppleva kontroll i döendet. Wallace

(2001) menade att om patienten ges möjlighet att uttrycka sina tankar och känslor, kan

detta stärka hans identitet som individ och hjälpa honom att hantera prognosens

inverkan på hans liv.
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Samtal och lyssnande

Sjuksköterskans förmåga att lyssna var ett exempel på kommunikationsegenskaper som

ansågs betydelsefulla i samtalet och belystes av flera författare.

I det mänskliga mötet är kommunikationen grundläggande för förståelsen mellan

människor. Det goda samtalet uppstår i mötet mellan patienten och sjuksköterskan, där

patienten känner sig förstådd, sedd som person och har fått möta vårdarens personlighet.

För att en god kommunikation skall äga rum mellan patienten och sjuksköterskan måste

sjuksköterskan vara lyhörd och kunna se och tolka både verbala och icke- verbala

signaler från patienten. (Holst, Sparrman & Berglund 2003).

Att tala med patienter och deras familjer om döendet, sågs som en stor utmaning och en

betydande svårighet av sjuksköterskor (Macgrath, m.fl. 1999). Sjuksköterskorna

beskrev också i Franck- Wihlborgs studie (1996) att patientens fysiska och psykiska

tillstånd var något som påverkade samtalen i olika riktningar. Oro, ångest och rädsla hos

patienterna fick sjuksköterskorna att känna det mödosamt och tungt.

Holst, Sparrman och Berglund (2003) beskrev att många sjuksköterskor inte visste vad

de skulle säga och göra i samtalet med patienten. Det kunde upplevas som betungande.

Men enligt författaren behöver det oftast inte sägas eller göras så mycket, det viktigaste

är att bara vara där, finnas till, visa förståelse samt att lyssna. Franck- Wihlborg (1996)

betonade att det viktiga i samtalet inte var att prata själv, utan i stället låta patienten

styra samtalet. Som sjuksköterska ansågs det vara av stor vikt att hon kunde tolka den

enskilde patientens behov. En sjuksköterska gav följande uttalande som beskriver

hennes inställning till patientsamtalet (Franck- Wihlborg ,1996):

Man får hela tiden vara väldigt ödmjuk mot människor när man vårdar

dom, att hela tiden vara väldigt uppmärksam på deras signaler, att man

tolkar dem rätt så att man inte själv börjar något samtal med att si och så,

utan att man hela tiden lyssnar av patienten vad den vill säga, och att man

liksom spinner på det. Att man inte pratar för mycket, utan att man liksom

lyssnar… (sid. 31).
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Franck- Wihlborg (1996) uttryckte att sjuksköterskan ibland fick fungera som ett

”bollplank” för patienten, där denne fick uttrycka sina funderingar.

Kommunikationskunskaper i att lyssna och samtala med patienter har identifierats som

grundläggande sjuksköterskeuppgifter. Kommunikation har också rapporterats vara en

av de svåraste aspekterna av omvårdnad i praktiken ( Macgrath, m.fl. 1999).  I Bailey

och Wilkinsons (1998) studie uttryckte en tredjedel av patienterna vikten av att

sjuksköterskan var en bra lyssnare, att hon var tillänglig och tog sig tid att lyssna på

patientens bekymmer. Författaren menade att ett dåligt lyssnande kunde hindra den

effektiva dialogen. Det var även viktigt att sjuksköterskan kunde ge goda råd, svara på

frågor, vara aktivt medverkande i samtalet samt att hålla på tystnadsplikten.

Franck- Wihlborg (1996) tog upp betydelsen av att vara rak och ärlig i samtalet med

patienten. Det var också viktigt att vara uppriktig och tydlig med hur länge

sjuksköterskan hade tid att stanna hos patienten. Sjuksköterskorna i studien upplevde en

känsla av tillfredställelse när de varit ärliga och raka i sitt informerande till patienten.

Bailey och Wilkinson (1998) fann att det fanns en generell uppskattning hos patienterna

av att få diskutera problem och bekymmer och därigenom få råd och hjälp, uppmuntran

och förståelse. Vanliga bekymmer som patienterna ville diskutera var sjukdomens

innebörd, behandlingen, osäkerheten, tiden de hade kvar att leva, hur slutet skulle bli,

bot och återfrisknande, depression och familjens medvetenhet. De ville också diskutera

hur de kunde bygga upp en mental styrka och den rädsla de kände för att dö. Patienterna

i Franck- Wihlborgs (1996) studie undvek hellre samtalsämnet döden/döendet, och

valde istället samtalsämnen som inte berörde döden.  Macgrath, m.fl. (1999) tog upp

betydelsen av rätt valt tillfälle, när det gäller att samtala om döden och döendet. De

ansåg att sjuksköterskans medvetenhet i att hitta associationer och tillfällen att samtala,

är en viktig del i effektiv kommunikation. Det visar att effektiv kommunikation

involveras inte bara av vetskapen om vad som skall sägas, utan även om när detta skall

sägas. Att tala med döende patienter är svårt och kräver mod, trots att en rädsla kan

upplevas. En sjuksköterska i Holst, m.fl. (2003) uttryckte detta på följande sätt:
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Att man vågar vara tyst och bara sitta där vid sängen. Många är rädda för

tystnaden också, men att man kan sitta där och vara tyst, kanske hålla

handen eller massera, att de känner att man är där. (sid. 47).

Verbal och icke-verbal kommunikation

Flertalet författare tog upp betydelsen av både verbal och icke-verbal kommunikation i

omvårdnaden vid livets slut.

Majoriteten av patienterna i Bailey och Wilkinsons (1998) studie ansåg att

sjuksköterskorna bör besitta såväl goda verbala som icke-verbala kunskaper, samt att de

kan uttrycka sig på ett personligt och lättförståligt sätt. Wallace (2001) menar att det är

av stor vikt att sjuksköterskan har en god självkännedom. Att utveckla sina

medmänskliga färdigheter är ett måste för att kunna uppnå en effektiv kommunikation.

Patienten kunde i samtalen också kommunicera med sitt kroppsspråk. Detta kunde visa

sig som en motorisk oro i kroppen eller andra kroppsliga uttryck. I själva verket kunde

det handla om ett behov av att få tala om sin situation. Sjuksköterskan behöver dels vara

medveten om patienternas kroppsspråk, men även vara medveten om sitt eget beteende.

Att försöka inge ett lugn i samtalet, även om sjuksköterskan känner sig stressad, är

betydelsefullt då patienten är orolig (Franck- Wihlborg, 1996). Wallace (2001) antyder

också betydelsen av sjuksköterskans beteende, inte bara med hänseende till kroppsspråk

utan även i termer av att göra det bästa av den fysiska omgivningen som möjligt.

Störande element som ljud från radio och tv bör undvikas för att underlätta samtalet. Att

sjuksköterskan håller en god ögonkontakt under samtalet var något som beskrevs som

betydelsefullt vid den icke-verbala kommunikationen (Bailey & Wilkinson 1998).

Patienters uttryck av tankar och känslor –eller bristen på dessa, måste kunna tolkas och

hanteras av sjuksköterskor på ett kunnigt vis om detta ska verka på ett främjande och

konstruktivt sätt för patienten. Sjuksköterskan behöver uppmärksamma, inte bara

innebörden i vad patienten säger, utan även dennes kroppsspråk förmedlar. (Wallace,

2001).
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Sjuksköterskans egenskaper och beteenden

Kommunikationen påverkas av det sjuksköterskan förmedlar genom beteenden och

egenskaper. Denna uppfattning är delad av och omdiskuterad av de studerade artikla rnas

författare.

Främjande och blockerande beteenden

Wilkinson (1991) fann att vissa sjuksköterskorna använde ett främjande beteende och

uttryck i patient kommunikationen. Ett främjande beteende i detta avseende menas att

sjuksköterskan stimulerar och främjar patienterna till att uttrycka sina behov, bekymmer

och problem. Sjuksköterskan använder då sina kunskaper till att försöka

uppmärksamma de signaler som patienten förmedlar, som tecken på att han/eller hon

har ett behov av att prata. På detta sett kan hon därefter underlätta för patienten att

avslöja eventuella bekymmer. De sjuksköterskor som i studien använde ett mer

främjande beteende och som lyckades att främja patienterna i samtalet, var också mer

förmögna att uppnå en djupare relation med patienten. De fick samtidigt en djupare

uppfattning om hur patienten mådde. Resultatet blev att patienterna fick mer

självförtroende samt att de kände sig mentalt stärkta, när de hade fått prata ut om sina

problem (Bailey & Wilkinson 1998, Wilkinson 1991). Det framkom också i Wilkinsons

studie att de sjuksköterskor som hade fått utbildning i kommunikation och en palliativ

omvårdnadskurs var de mest främjande sjuksköterskorna. Dessa sjuksköterskor hade

också ett bättre självförtroende när det gällde att ta hand om patienternas känslor.

Wilkinson (1991) fann också att majoriteten av sjuksköterskorna använde en variation

av taktiskt blockerande beteenden för att förhindra patienterna att delge och avslöja sina

problem eller känslor. Detta skedde i mer än hälften av alla patientsamtal. Enligt

författaren kunde dessa blockerande beteenden handla om att sjuksköterskan förnekade

eller ignorerade patienternas antydningar till oro och ängslan. Detta kunde ske genom

att hon bytte samtalsämne eller på annat sätt försöka undvika allvaret i situationen.

Sjuksköterskan kunde ge patienten information som inte ens ombads, för att undvika att

komma in på känslomässiga områden. Dessa beteende kunde hindra patienterna från att

uttrycka sin oro och sina känslomässiga problem, vilket resulterade i en dålig
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uppskattning av patienternas psykologiska behov, samt att konversationen tenderade att

bli ytlig.

Bailey och Wilkinson (1998) antydde i sin studie att sjuksköterskorna inte var försedda

med tillräckliga kommunikationskunskaper som de behövde, för att kunna ta hand om

patientens oro och ängslan. Vidare menade författarna att sjuksköterskan undvek att

förhöra sig om patientens bekymmer och känslor för att de var rädda för att framkalla

känsloutbrott som kunde försätta patienten i en obekväm och stressande situation.

Franck-Wihlborg (1996) menade att sjuksköterskorna i sin studie, helt omedvetet,

distanserade sig i samtal med döende patienter, vilket ledde till att barriärer uppstod

som hindrade en god och effektiv psykologisk vård. Det gjorde också att patienterna

berövades sin möjlighet att tala om sina problem. Vidare menade författaren att en av

huvudorsakerna till dessa barriärer var att sjuksköterskan var rädd för att komma för

nära då deras egna rädsla för döden väcktes. Detta skedde på ett medvetet plan. Det

kunde bland annat bero på den pressade arbetssituationen. Att sjuksköterskan helt enkelt

inte hade ork att då också ta hand om patientens psykiska problem som upplevdes som

tunga, svårlösta och tidskrävande. En sjuksköterska i Holst, Sparrman och Berglund

(2003) studie uttryckte sig på följande sätt:

 Det känns som man smiter undan, man ber någon annan att ta över. Man

skärmar av sig på något sätt, undviker att gå in till patienten helt enkelt

(sid. 48 ).

Sjuksköterskans rädsla för sin egen död

Wilkinson (1991) fann att sjuksköterskors tankar på den egna döden, kunde framkalla

starka ångestkänslor och kunde leda till att de använde sig av blockerande beteenden,

för att skydda sig själva från att bli påminda om döden. Det visade sig också att

sjuksköterskors trosuppfattning påverkade interaktionen med döende patienter. De

sjuksköterskor som var ateister, kände starkast rädsla inför den egna döden och använde

sig i större utsträckning av blockerande beteenden än de sjuksköterskor som hade en

religiös tro. Franck- Wihlborg (1996) menade att sjuksköterskan bör ha tänkt igenom

sin egen inställning till döden. Att sjuksköterskan reflekterar kring dessa frågor spelar
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en viktig roll i kommunikationen med patienten. Om sjuksköterskan kan tala om och se

döden som en naturlig del av livet och har en god självkännedom, får hon bättre insikt i

patientens situation vilket påverkar omvårdnaden positivt. Holst, Sparrman och

Berglund (2003) fann att sjuksköterskans livserfarenhet verkade ha betydelse för hur

hon kunde hantera och bemöta stressande faktorer som patientens svårbehandlade

dödsrädsla, smärta och ångest. I Franck- Wihlborgs (1996) studien uttryckte

sjuksköterskorna att det kändes lättare att prata med de äldre patienterna om döden och

döendet, eftersom döden då sågs som ett naturligt steg i livet. De ansåg att det

känslomässigt kändes svårare med yngre patienter.

Sjuksköterska och patient relationen

Enligt Holst, Sparrman och Berglund (2003) bör mötet med patienten grundas på ett jag

och du förhållande. Vidare beskrevs också vikten av att relationen präglas av empati,

tolerans och respekt för varandras autonomi och integritet. Kunskap, närhet, ärlighet och

förtroende var andra faktorer som formade grunden för en fungerande sjuksköterska och

patientrelation. Genom att sjuksköterskan byggde upp en bra relation med patienten,

underlättades också mötet mellan patienten och sjuksköterskan. Allt var beroende på hur

väl sjuksköterskan lärde känna patienten. I en bra relation, menade författarna att

patienten fick förtroende för sjuksköterskan, vilket då underlättade för patienten att

nalkas döden på ett värdigt sätt. Franck- Wihlborg (1996) beskrev den goda relationen

som ett hjälpmedel för parterna att komma varandra närmare i samtalet.

Sjuksköterskorna i studien ansåg att det var lättare att tala öppet om patientens situation

när de hade skapat en bra relation till varandra.

Patienternas syn på sjuksköterskans egenskaper

Bailey och Wilkinson (1998) undersökte i sin studie, bland annat, patienternas

uppfattning om vilka egenskaper en bra sjuksköterska skulle ha. Nästan alla patienter i

studien beskrev en bra sjuksköterska i termer av egenskaper och känslor, snarare än

medicinsk teknisk kompetens. Personliga egenskaper som patienterna önskade att

sjuksköterskorna skulle ha, var en varm och vänlig attityd. Att de skulle vara nåbara,

hjälpsamma, lugna, ärliga, uppriktiga, förstående samt förtroende ingivande. Förmågan
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att kunna skapa en trygg och avslappnad atmosfär beskrevs som den viktigaste

personliga egenskapen. Wenrich, m.fl. (2003) beskrev  patientens upplevelse av att det

var viktigt att sjuksköterskan fortsatte att uppehålla en hoppfull attityd genom att vara

trevlig, positiv och att använda humor och leenden.

Kontinuitet och förtroende

En viktig aspekt i sjuksköterske- och patient relationen beskrevs i Wallace (2001) som

kontinuitet i kontakten. Patienterna kan känna frustration över att gång efter annan

behöva upprepa och beskriva sina innersta känslor och levnadsomständigheter för

någon okänd som de inte vet säkert att de kommer att träffa nästa gång. Att istället få

möjlighet att träffa samma sjuksköterska vid varje möte ger patienten möjlighet och

tillåtelse att bygga upp ett förtroende för sjuksköterskan som en grund i deras relation.

Franck- Wihlborg (1996) uttryckte också att kontinuiteten i kontakten är viktig för att

sjuksköterskan skall lära känna patienten och då lättare kunna tolka patientens signaler.   

Sjuksköterske- och patient förhållandet är ömtåligt i början av interaktionen, vilket

betyder att valet av språk som används i kommunikationen är betydelsefullt. Genom att

utforma det medicinska språket till ett mer förståeligt språk för patienten, kan

sjuksköterskan skapa främjande förutsättningar för att bygga upp förhållandet. En annan

viktig aspekt är att sjuksköterskan är närvarande vilket kan fungera främjande för

sjuksköterske- patient relationen. Patienten behöver uppleva att sjuksköterskan finns där

och har tid att sitta ned hos patienten. Detta är särskilt viktigt för döende patienter som

ofta upplever rädslan för döden som en rädsla för att vara ensam (Wallace 2001).

För att kunna bygga upp ett bra förhållande och förtroende mellan sjuksköterska och

patient ansåg Holst, Sparrman och Berglund (2003) att det är viktigt att sjuksköterskan

vågar vara sig själv, samt att hon kan vara naturlig och visa känslomässigt engagemang

och medmänsklighet. Målet med sjuksköterske- och patient relationen är enligt Wallace

(2001) att befrämja patientens välbefinnande genom att uppnå en terapeutisk och

interaktiv kommunikationsprocess. Här är det viktigt att sjuksköterskorna har goda

kommunikationskunskaper och medmänskliga färdigheter. Det är också viktigt att hon

har goda rådgivningsfärdigheter och en god självkännedom. Att dessutom som
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sjuksköterska vara villig att identifiera patientens behov samt att kunna särskilja sina

egna behov från patientens ansågs betydelsefullt (Holst, Sparrman & Berglund 2003).

Sjuksköterskor skall enligt Wallace (2001) även inneha en god självkännedom och en

medvetenhet i hur inledning, upprätthållande och avslut i varje patient förhållande kan

gå till väga.

Franck- Wihlborg (1996) framhöll att sjuksköterskans ålder inte hade någon betydelse i

mötet eller relationen, men att hennes livserfarenhet kunde ha en positiv inverkan på

relationen. En sjuksköterska i Holst, Sparrman & Berglunds (2003)  studie beskrev detta

på följande sätt:

Jag är ganska ung, trodde inte att jag hade så mycket att komma med, men

efter det att jag själv vårdat en anhörig i hemmet så blev det lättare att

förstå. Jag har förändrats som person, jag tror att man tänker lite

annorlunda på både livet och andra värden (sid 48).

Hindrande faktorer

Något som kan motverka etablerandet av en god sjuksköterske- och patient relation var

enligt Martin (1998) en hög stress nivå hos sjuksköterskan. Genom att ”verka upptagen”

kunde sjuksköterskan kontrollera sina verkliga känslor och hindra patienten från att

”störa”, och på sett hindra den potentiella interaktionen. Detta kan beskrivas som

sjuksköterskans försök att undvika den känsla av sårbarhet som hon kan uppleva inom

sig.

Wilkinson (1991) fann också i sin studie att stressen kunde påverka hur

sjuksköterskorna kommunicerade med patienter i livets slutskede. Det handlade

framförallt om att sjuksköterskorna kände att de inte hade tillräckligt med tid för att sitta

ner och samtala med patienterna. Men författaren fann dock att om viljan fanns hos

sjuksköterskan, var det möjligt att finna tid, trots att miljön var stressig. I Bailey och

Wilkinsons (1998) studie bekräftas detta av patienterna, som uttryckte att de kände av

att sjuksköterskorna var stressade och att de inte hade tid för dem.
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Martin (1998) undersökte i sin studie hur sjuksköterskan genom sin professionella roll

kunde markera makt och distans. Sjuksköterskorna kunde då använda olika taktiker för

att undvika interaktionen för att bevara kontroll. Dessa kunde vara att sjuksköterskan

ägnade sig åt rutinsysslor istället för att ta sig tid för patienten. Sjuksköterskans språkval

kunde vara sätt att markera makt. Genom att använda medicinska termer i samtalet

kunde sjuksköterskan inta en högre position, vilket kunde resultera i att patienterna

kände sig underlägsna. Dessa faktorer kunde hindra interaktionen med patienterna.

Individuell kraft

”Empowerment” beskrevs av Martin (1998) som ett befrämjande av patientens

”självbestämmandemakt” genom att låta patienten medverka aktivt i sin egen vård samt

att uppmuntras till att ta egna beslut. Det här kan ses som ett sätt att dela med sig av den

makt som vårdpersonalen besitter. Empowerment kunde också innebära att stärka

patientens inre kraft. Detta involverades enligt Bailey och Wilkinson (1998) av att

sjuksköterskan respekterade patientens val och att försökte möjliggöra patientens

önskningar.

Autonomi

Det är viktigt att förstå att det enbart är patienten själv som vet vad som är god

livskvalitet för honom eller henne. Genom självbestämmande och valfrihet ges

patienten en möjlighet att bestämma över sitt eget liv. Denna självbestämmanderätt

kunde enligt Holst, Sparrman och Berglund (2003) handla om att patienten var delaktig

i beslut som rörde hans eller hennes behandling. Att möjligheten fanns att själv få

bestämma om patienten ville behandlas hemma eller på sjukhus. Det är bara patienterna

själva som vet vad som är god livskvalitet för honom eller henne. Självbestämmanderätt

och valfrihet visade sig vara viktig för patienterna i detta hänseende.

McGrath, m.fl. (1999) ansåg att hela uppfattningen om att ett nära arbete med

patienterna skall utgå från principen om respekt för individuell autonomi genom

informerade valmöjligheter. Detta innefattas av en orienteringsprocess som startar med

ett känsligt och ärligt informerande och respekt för tron på individens förmåga att ta

egna beslut angående sin vård. Genom att uppnå ett öppet och ärligt förhållande, där
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patientens vilja är värdesatt kan ett ökat självbestämmande hos patienten uppnås

(Martin 1998).   

Individualitet

Wenrich, m.fl. (2003) upptäckte i sin studie, att en av de viktigaste önskningarna hos

döende patienter, var att de skulle bli behandlade med en individualitet i omvårdnaden.

Detta innebar att patienterna ville bli behandlade som unika människor. Att

sjuksköterskan inte bara ser på patienten som ett sjukdomsfall, utan att hon ser

människan bakom sjukdomen. Detta ansåg patienterna vara en mycket viktig

komponent i omvårdnaden. I Bailey och Wilkinsons (1998) studie uttalade patienterna

en önskan om att bli behandlade med värdighet, och att sjuksköterskorna skulle

respektera deras personliga behov.

Empatiskt och emotionellt stöd

Empati ansågs viktig komponent i all omvårdnad och sjuksköterskor skall med sitt

förhållningssätt till patienten utgå ifrån denna princip. Att både kunna ge empatiskt och

emotionellt stöd framkom i artiklarna som viktigt i omvårdnaden av döende patienter.

Martin (1998) beskrev emotionell empati som en process av empatisk insikt, vilket

uttrycktes som närhet och delad mänsklighet över vad sjuksköterskan observerat hos

patienten avseende på oro och ängslan. Sjuksköterskan kunde uppfatta patientens

lidande och därefter ge patienten verbalt stöd.

Även Wallace (2001) tog upp arbetet med att uppnå ett empatiskt förhållande till

patienten. Här kan sjuksköterskan fungera som en kunnig ledsagare då patienten

utforskade sina inre resurser. Syftet är att uppnå självständighet och integrering av

individer genom en medvetenhet om deras möjligheter och begränsningar. Detta skulle

göra det möjligt för patienten att hantera nuvarande och framtida problem på ett sätt

som är accepterat av individen.

Wenrich, m.fl. (2003) undersökte i sin studie det emotionella stödets betydelse för

döende patienter. Författarna fann att emotionellt stöd var en viktig del i omvårdnaden

vid livets slut. Det emotionella stödet skulle, enligt patienterna innebära medkänsla från
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sjuksköterskan, att de skulle få respons på sina emotionella behov samt att

sjuksköterskan kunde uttrycka en hoppfull och positiv attityd till patienterna, vilket

patienterna beskrev som en hjälp att kämpa, samt att skratt och humor var tillåtet.

Patienterna ansåg också att beröringen var en viktig del i det emotionella stödet.

Att få medkänsla var enligt patienterna en av den viktigaste formen av emotionellt stöd.

Patienterna beskrev detta med ord som värme, omtanke, empati, vänlighet, känslighet

och sympati. Patienterna gav också exempel på hur bristande medkänsla hos

sjuksköterskan kunde se ut. De upplevde då att sjuksköterskan kunde ha ett kyligt,

omänskligt och distanserat uppförande. Patienterna betonade även betydelsen av att få

uppleva ett erkännande från personalen. Det innebar ett erkännande av vad han eller hon

gick igenom, samt att patienternas emotionella behov identifierades. Detta kunde

innebära att sjuksköterskan frågande hur patienten kände sig, och att hon uppriktigt

menade vad hon sa. En annan viktig del i det emotionella stödet från sjuksköterskan var

att hon tillkännagav patientens uttryck av rädsla genom antingen verbal eller icke-

verbal respons. En annan form av emotionellt stöd som lyftes upp av patienterna i

studien var att kunna ge tröst genom beröring (Wenrich, m.fl, 2003).

Psykologiska hanteringsstrategier

Att få en diagnos, där sjukdomen har en dödlig utgång innebär en stor påfrestning på det

mänskliga psyket. Hela livet förändras helt plötsligt. Det kan vara svårt att inse vad den

verkliga innebörden kan vara. Att få en terminal diagnos innebär att den drabbade

hamnar i någon slags kris. Varje människa hanterar denna händelse på olika sätt. Vilka

hanteringsstrategier den drabbade använder sig av för att hantera sin situation kan se

väldigt olika ut (Franck- Wihlborg 1996, Wenrich, m.fl. 2003).

Patienternas försvarsmekanismer

Franck- Wihlborg (1996) ansåg att det var viktigt att sjuksköterskan har kunskap om

vilka krisfaser patienten kunde gå igenom. Dessa krisreaktioner kan bestå i att patienten

ena stunden kan acceptera sin situation och sjukdom, för att när som helst gå över i ett

förnekande. Patienten kan också känna vrede, och pendla mellan trygghet - otrygghet,
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eller mellan hopp och förtvivlan. Om sjuksköterskan har kunskaper om hur dessa faser

yttrar sig, kan hon bättre förstå och hjälpa patienten. Det är också viktigt att

sjuksköterskan uppmärksammar symtom på psykiatriska tillstånd som kan drabba

döende patienter, såsom depression och ångest, vilka behöver specifik behandlig och

uppmärksamhet. Det är viktigt att sjuksköterskan kan skilja på naturliga reaktioner på

kris och psykiatriska sjukdomssymtom. (Wenrich, m.fl. 2003)

I Franck- Wihlborgs (1996) studie berättade sjusköterskorna att det var mycket svårt att

samtala med patienterna, när de satte gränser genom att förneka, inte vilja veta eller när

de undvek att tala om sin situation. Sjuksköterskorna visste inte hur de skulle förhålla

sig i mötet och samtalen.  En sjuksköterska i Franck- Wihlborgs (1996) studie berättade

följande:

Han chockade mig nästan när jag kom in en morgon och han sa: du får inte

berätta hur sjuk jag är . Det kändes inte alls bra när han sa så. Han började

hosta blod, och när jag kom in sa han ´oj jag har visst ätit lite jordgubbar

idag. Inte ett enda ord pratade vi om hans sjukdom (s. 32).

Patientens förnekande kunde kännas som ett oöverkomligt hinder i kommunikationen.

Sjuksköterskorna upplevde det svårt, trots upprepade försök att bryta igenom denna mur

som patienterna ofta kunde uppvisa, undvek de ofta att tala om sin situation.

Förnekandet hos patienterna kunde pågå under en lång tid, vilket tog mycket energi och

kraft från sjuksköterskorna (Franck- Wihlborg 1996). Holst, Sparrman, Berglund (2003)

ansåg också att det var svårt att möta patientens psykiska problem när inte patienten är i

fas med sin sjukdom.

Även om ärlighet och information är viktiga etiska principer som ska ge riktning i

vården av individen i livets slutskede, bör sjuksköterskans arbete fokusera på en respekt

för var individen befinner sig och en känslig uppskattning av varje patients kamp att

acceptera och hantera en terminal diagnos. Alla patienter är individer och hanterar sin

prognos på sitt eget individuella sätt. Är patienten inte redo att diskutera sin annalkande

död, skall detta respekteras av sjuksköterskan (McGrath, m.fl. 1999).
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När en människa drabbats av sjukdom, har han/hon en begynnande tendens att dra sig

undan sociala sammanhang, som en del i anpassnings- och hanteringsstrategin. Den

sammanlagda psykologiska innebörden av att lida av en terminal sjukdom hämmar

därför öppenheten i uttrycket av tankar och känslor initialt och verkar öka

kommunikationsproblemen, inte bara mellan sjukvårdspersonal och patient utan även

mellan patient och närstående. Dessa omständigheter påverkar förståelsen mellan

sjuksköterska och patient, etablerandet av en god relation och sjuksköterskans respons i

kommunikationen med patienten, därigenom influerar det även etablerandet av ett

fungerande sjuksköterske- patient relation (Wallace 2001).

Något som ofta återkom i sjuksköterskornas beskrivningar, i Franck- Wihlborgs (1996)

studie, var att de upplevde att samtalen underlättades om, patienterna kände sig färdiga

och ville dö. Om denne hade bearbetat sin situation och funnit ro i tillvaron. Om

patienten visade sina känslor öppet samt om de ville ha en öppen kommunikation om

sin situation, tyckte sjuksköterskorna att det kändes lättare. Det gällde både patienter

som kände sig färdiga att dö eller de som var rädda för att dö. Det var betydelsefullt att i

varje enskilt fall veta vad som oroade just den patienten. En sjuksköterska betonade att

det blev en vändning då patienten började visade sina känslor öppet. När känslorna kom

fram i ljuset underlättades samtalet (Franck- Wihlborg, 1996).

Medvetenhet

Johnston och Abraham (2000) undersökte och beskrev uttrycket medvetenhet. Med

detta avsågs patientens och den närståendes medvetenhet om prognosen och den

annalkande döden. Det kunde vara så att patient och närstående förnekade de negativa

aspekterna av prognosen. Patienterna höll hoppet uppe om en positiv utgång eller

förnekade prognosen helt och hållet, trots sanningsenlig information från vårdpersonal.

Författarna beskrev den medvetenhet som ansågs vara mest effektiv för patient och

närstående i deras hantering samt accepterande av prognosen. Detta beskrevs som en

medvetandekontext där alla parter var öppet medvetna med vad de visste om prognosen

och vad den kunde innebära. Denna aktivt öppna medvetenhet tillät patienterna att göra

det mesta av tiden som var kvar samt reflektera på ett positivt sätt över livet de levt.

Detta kunde möjliggöra för patienterna att uppnå en känsla av inre frid av att de fått tid
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att knyta samman lösa trådar och ta avsked av sina nära och kära. De gav intryck av en

stereotypisk ”fridfull död” En patient utryckte sig på följande sätt i Johnston och

Abraham (2000);

I`ve been left this time to sort things out and to do things. Most people, the

clock stops and that`s it. So I mean, I really feel I am a fortunate lady in

getting this bit of time and being able to sort things out. Where I can go,

knowing everything is being taken care of  (sid. 491).

Johnston och Abraham (2000) betonade fortsättningsvis att dessa sammanhang av

medvetande kunde förändras överlag, och att patienter och deras närstående kunde röra

sig fram och tillbaka mellan förnekande och accepterande under den framskridande

döendeprocessen, som en del i den psykologiska hanteringsprocessen. Faktorer som kan

påverka patientens medvetenhet om sin prognos, inkluderar kommunikation med

vårdpersonal och olika faktorer i patientens fysiska miljö som kan begränsa eller

bekräfta en människas misstankar om vad de tror att de vet. Dessa faktorer kunde bestå

av saker som påminde patienten om döden på olika sätt. Det kunde till exempel handla

om medicinsk utrustning som patienten behövde, eller att se medpatienter bli

försämrade. Denna medvetenhet kunde uttryckas av patienterna i Johnston och

Abraham (2000):

So I think now, though nobody has said this, (starting on a syringe driver)

may be a last resort affair (sid. 490).

The minister never comes to see me and he walked in that day (at the

hospital) and I was sitting with the nurses and before I thought about it I

said, My God, there`s the minister, I must be dying  (sid. 490).

Patienternas hopp

Johnston och Abraham (2000) antydde att människor som konfronteras med en

livshotande prognos, fortsätter att uttrycka hopp. Få patienter beskriver sig vara helt
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bortom allt hopp. Paradoxalt nog fann författarna att hoppet kunde växa hos vissa

patienter i livets slutskede, allt medan döden annalkades. Johnston och Abraham (2000)

antydde att vårdpersonal numera uppmärksammar vikten av att bevara hoppet hos

patienten. Vårdpersonal har medvetandegjort att hopp spelar en viktig roll i att hjälpa

patienterna att hantera vetskapen om en terminal prognos. Det har även uppdagats att

patienter, som verkar helt införstådda med den terminala prognosen uttrycker hopp.

Hopp och planer inför framtiden var en central del i ett psykologiskt välbefinnande hos

terminalt sjuka människor (Johnston & Abraham, 2000). Därför gjorde även de

patienter som talade öppet om sin annalkande död, upp planer för framtiden. Hopp kan

främja en positiv bild av framtiden som människor kan hänge sig åt och agera i riktning

mot, medan de samtidigt kan förbereda sig för att hantera en annan verklighet. Denna

strategi tillät patienterna att ägna sig åt ett dagligt liv, trots vetskapen om sin allvarliga

sjukdom (Johnston & Abraham 2000).

Enligt Wenrich, m.fl. (2003) var det är viktigt att sjuksköterskan inte missuppfattade

patientens uttryck av hopp. Hoppet behövde inte innebära ett hopp om tillfrisknande

utan kunde innebära ett hopp om att finna mening. Att kämpa med en terminal sjukdom

och att acceptera utgången av den, är en svår process. Patienterna kunde uttrycka ett

behov av att känna att livet fortfarande innehåller lite öppna utgångar. Med detta

menades att patienten fortfarande kunde få möjlighet att inbringa mening i livet,

exempelvis genom att uppnå personliga strävanden och mål. Att uttrycka hopp kunde

därför vara en viktig hanteringsstrategi för att hjälpa patienten att fortsätta kämpa. Detta

kunde dessutom hjälpa patienterna att må emotionellt bättre.

Enligt Johnston och Abraham (2000) hade hopp en betydande funktion i styrningen av

mängd och innehåll i informationen som patienterna sökte av vårdpersonalen. Det

visade sig att cancerpatienter undvek att be om detaljerad information om sin sjukdom i

syfte att bevara hoppet En cancerpatient uttryckte sig i Johnston och Abraham (2000) på

följande sätt:
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I wanted to ask (the consultant) what was bringing up of the blood. I don`t

know (why I didn`t) maybe I was afraid or something like that. I don`t know

what (of), just the answer he would give me  (sid. 488).

Skydd som hinder

Kommunikation inom familjer kunde ibland hämmas på grund av att vissa medlemmar

inte ville bli lika informerade som andra, utan förnekade prognosen. I dessa fall, kände

vissa närstående att deras eget informationsbehov inte skulle bli prioriterat. I syfte att

skydda familjemedlemmar som inte var redo att acceptera de dåliga nyheterna, avstod

de hellre från att ta emot information av sjuksköterskan när hela familjen var samlad.

Dessa närstående accepterade att processen av att avslöja sanningen om sjukdomen, var

tvungen att bli successiv och anpassad (Johnston & Abraham 2000). Franck- Wihlborg

(1996) fann även situationer där patienter hindrade närstående från att bli informerade

om patientens prognos. Och situationer där anhöriga i sin tur hindrade patienten från att

bli informerade om sin situation. Sjuksköterskan kände då ett ansvar att ta över den roll

som de närstående inte ville axla, vilket ledde till upplevelsen av att hon hamnade mitt

emellan och kände sig utnyttjad. Två närstående i Johnston och Abrahams studie (2000)

uttryckte sig enligt fö ljande:

I didn`t want her to know. I thought it would have been devastating  (sid.

489).

The first time I went in (to see the doctor), (my wife) said to me, there`s no

need for you to be here. Away you go and I`ll see the doctor myself. It`s just

her idea, and when she comes out she says, oh the doctor says I`m fine. I

don`t know what the doctor says to her...that hurts a bit you know. It makes

you frustrated because you don`t know what the doctor (has) said  (sid.

489).
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Sjuksköterskans kunskap

Att kommunicera och ge döende patienter en god omvårdnad är något som kräver

kunskap. Wilkinson (1991) beskrev att det förekom kunskapsbrister hos sjuksköterskor

inom detta område. Dessa kunskapsbrister ledde till att sjuksköterskorna inte kunde

hantera patientens känslor på ett optimalt sätt och att de därför använde sig av

blockerande strategier för att undvika interaktion med patienterna.

Wilkinson (1991) betonade i sin studie att sjuksköterskorna var dåliga på att

kommunicera med sina patienter. Detta trots att vikten av en god kommunikation

betonats under de senaste årtiondena. Det var enligt Wilkinson (1991) därför viktigt att

sjuksköterskorna regelbundet får utbildning i kommunikation. Författaren fann att den

erhållna kommunikationskunskapen resulterade i bättre självförtroende hos

sjuksköterskorna när det gällde att ta hand om patientens känslomässiga behov.

Författaren ansåg vidare att sjuksköterskorna oftast hindrade patienterna att beskriva

sina problem, på grund av att de inte upplevde sig ha de verbala kunskaperna som

krävdes för att kunna kommunicera med patienten på ett stödjande sätt (Wilkinson,

1991).

Bailey och Wilkinson (1998) ansåg att sjuksköterskorna inte var tränade och fö rsedda

med tillräckliga kommunikationskunskaper som behövdes för att kunna ta hand om

patientens oro och ängslan. Sjuksköterskan verkade föredra att hellre ta hand om

patientens fysiska behov, snarare än att se till att hantera deras känslomässiga

bekymmer. Bailey och Wilkinson (1998) rekommenderade därför att utbildningen i

kommunikation skulle innefatta, hur sjuksköterskan kunde hantera patientens känslor på

bästa sätt. Författarna fann att de sjuksköterskor som fått utbildning i kommunikation

var avsevärt bättre på att nå ett djup och en vidd i samtalet med patienten.

Sjuksköterskor som hade fått utbildning i kommunikation kunde bättre klara av att möta

patientens känslor.
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DISKUSSION

Metoddiskussion

I början av arbetet var författarna av föreliggande studie inställda på att rikta studien

enbart mot kommunikation med inriktning på samtal med individer i livets slutskede.

Under sökandet av relevant litteratur och artiklar, fann vi att kommunikation innefattade

så mycket mer än bara själva samtalet. Vi valde därför att utveckla syftet med studien

utifrån den upptäckten. För att en bra fungerande kommunikation skulle upprättas,

belyste artiklarna vikten av att skapa en bra relation med patienten. Vi fann bland annat

att emotionellt stöd var en viktig komponent i kommunikationen med individer i livet

slutskede.

Att finna artiklar som enbart tog upp kommunikation visade sig vara svårt då endast

enstaka artiklar hittades som visade sig vara relevanta. Vi utökade sökningen genom att

kombinera sökordet kommunikation med andra sökord. Detta resulterade i att vi fann

flera artiklar. I CINAHL kan sökningarna begränsas till, att enbart visa vetenskapliga

artiklar. Trots denna begränsning visade sig flertalet av de efterskickade artiklarna,

sakna den vetenskapliga tillförlitlighet som krävs och tidigare beskrivits enligt Hansson

(2002). Vi ser det som ett problem att artiklar kan sakna tillräcklig vetenskaplighet, trots

att tidskriften ger information om att publicerade artiklar är ”referee” bedömda. Den

fortsatta sökningen gjordes i tidskrifter med titlar som ”… journal” och ”journal of” för

att försäkra att dessa artiklar var vetenskapliga. Denna sökmetod gav ett bättre resultat,

och gav oss fler användbara artiklar till studien. Det visade sig även vara effektivt att

söka litteratur via referenslistor i redan anskaffade artiklar och böcker. På detta sätt

hittades bra och relevant litteratur för att uppnå syftet med studien.

Resultat diskussion

Det goda samtalet

Kommunikationen med individer i livets slutskede är en av de viktigaste uppgifterna för

de sjuksköterskor som möter döende individer i sitt arbete. Det är något som måste ses
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som en betydelsefull del i omvårdnaden av döende, vilket tydligt framkommer i

resultatet. Författarna fann att en god kommunikation kunde hjälpa patienten att

uttrycka sina känslor och bekymmer och få stöd och hjälp att hantera sjukdomens

inverkan på livet. Detta kunde hjälpa patienterna att uppnå en känsla av kontroll, vilket

slutligen kunde leda till en fridfull död. (Wilkinson, 1991; Kruijver m.fl., 2000;

Wallace, 2001; Franck-Wihlborg, 1996; och Bailey & Wilkinson, 1998).

Holst, m.fl. (2003) betonade i sin studie att sjuksköterskan inte alltid måste säga eller

göra så mycket i sin kommunikation med patienten. Det viktigaste är kanske bara att

finnas till hands. Vi tror att tystnaden många gånger kan verka skrämmande för den som

vårdar en döende. Viljan att hjälpa och stötta gör att sjuksköterskan försöker fylla varje

utrymme med ord och handlingar. Men tystnad kan vara viktigt. Den kan fungera som

ett nödvändigt utrymme för eftertanke. Ibland behövs lite tid för att sätta ord på känslor.

Svar och goda råd är inte alltid nödvändigt, eller något som förväntas av patienter i alla

situationer. Ofta kan nog det mesta stödet vara, att uppleva en närhet av att någon sitter

tyst och lyssnar. I de analyserade artiklarna visade det sig vara viktigt att sjuksköterskan

kunde uttrycka sig på ett lättförståeligt och personligt sätt i samtalet med patienten.

Uppriktighet och ärlighet ansågs vara andra betydelsefulla faktorer. (Holst m.fl. , 2003;

och Bailey & Wilkinson, 1998).

I litteraturstudien framkom också att sjuksköterskan måste vara lyhörd och kunna tolka

patientens verbala och icke- verbala signaler för att den goda kommunikationen skulle

äga rum. Detta styrktes av patienterna i Bailey och Wilkinsons (1998) studie som

menade att sjuksköterskan borde besitta goda verbala och icke-verbala kunskaper.

Svärdson (1999) anser att det verbala budskapet kan undermineras av ett icke- verbalt

budskap. Vi anser därmed att det är viktigt att sjuksköterskan tänker, inte bara på vad

som sägs, utan även på vad hon samtidigt också förmedlar med sitt kroppsspråk.

Wallace (2001) och Franck-Wihlborg (1996) lyfte i sina studier fram vikten av att ha en

kontinuitet i kontakten. Patienterna kunde känna frustration av att behöva upprepa och

beskriva sina innersta känslor för någon okänd, som de inte visste säkert att de skulle

träffa nästa gång. Vi anser att kontinuiteten är viktig för att patienten skall kunna känna
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trygghet och förtroende. Denna kontinuitet är även betydelsefull för sjuksköterskan, då

det tar tid att lära känna människor. Det kan vara en lång process som tar känslomässig

kraft och energi. Då sjuksköterskan kommer patienterna nära och vården kan pågå

under långa perioder, kan det bli krävande att behöva ansvara för allt för många

patienter. Att ansvara för ett  färre antal patienter, kan förbättra kvaliteten i patientens

omvårdnad och kan stärka sjuksköterskans känsla av tillfredställelse i arbetet.

Holst m.fl. (2003) ansåg att sjuksköterskan borde vara känslomässigt engagerad i

patienten för att kunna bygga upp en bra relation. Till viss del mottsätter vi oss detta

uttalande, då vi samtidigt anser att sjuksköterskan bör kunna hålla en professionell

distans till sitt arbete. Med professionell distans menar författarna, att sjuksköterskan

skall ha ett professionellt förhållningssätt, där empati och medkänsla ingår som viktiga

hörnstenar. Att visa medkänsla genom ett empatiskt engagemang är viktigt, men är

något som vi anser skiljer sig från ett känslomässigt engagemang. Skulle sjuksköterskan

engagera sig känslomässigt i varje patient, anser Kruijver m.fl. (2000) att risken för

utbrändhet är överhängande.

Den analyserade litteraturen har visat att det är av stor betydelse att patienter och

anhöriga har en fungerande kommunikation. I Johnston och Abraham, 2000: Franck-

Wihlborgs (1996) studier beskrivs detta som en svårighet. Det visade sig att både

patienter och närstående hindrade varandra från att bli informerade om patientens

tillstånd. Sjuksköterskan fick då fungera som en medlare mellan båda parter.

Sjuksköterskorna uppgav att detta kunde göra att de kände sig utnyttjade (Johnston &

Abraham, 2000; Franck-Wihlborg, 1996). Rinell- Hermansson (1990) menar att det är

en viktig sjuksköterske- uppgift att fungera som ett stöd i relationen och

kommunikationen mellan patient och närstående, så att den återstående tiden i livet blir

så bra som möjlig.

Kommunikationens hindrande eller underlättande karaktär

I studien har det framkommit att vissa sjuksköterskor använde ett främjande beteende

och uttryck i kommunikationen med patienterna. Det främjande beteendet resulterade i

en djupare relation till patienten, samt att samtalets fick ett större djup och vidd. I



38

Wilkinsons (1991) studie konstaterades dock att majoriteten av sjuksköterskorna

använde taktiskt blockerande beteenden för att förhindra patienterna att delge/avslöja

sina problem och känslor.

I resultatet framkom att anledningen till detta var sjuksköterskans egna rädsla. Det

visade sig att samtal med döende patienter upplevdes påfrestande av sjuksköterskorna

och att detta kunde väcka sjuksköterskornas rädsla för döden. Sjuksköterskorna kunde

också uppleva en osäkerhet inför hur de skulle hantera patienternas emotionella

reaktioner. Sjuksköterskorna uppgav också att tidsbrist och stress kunde vara en orsak

till att de undvek samtalssituationer. Patienterna beskrev att de påverkades av att

sjuksköterskorna verkade stressade, vilket gjorde att de drog sig undan.  Detta

resulterade i att patienternas samtalsbehov inte blev tillgodosedda (Wilkinson, 1991;

Kruijver m.fl, 2000; Bailey & Wilkinson, 1998; Hedley, 1993; Molander, 1996;

Andershed, 1991). Författarna ställer sig därför frågan: Är det så att sjuksköterskorna

ger sken av tidsbrist, och sysselsätter sig med annat, trots att tiden för samtal egentligen

finns? Kan orsaken till detta, återigen vara en rädsla hos sjuksköterskan att samtala om

döden. Hedley (1993) ansåg att en av orsakerna till att sjuksköterskorna tenderade att

undvika att samtala med patienterna om döden, beror på att de själva inte fått möjlighet

att bearbeta sin egen dödsrädsla. Författaren ansåg att de sjuksköterskor som tagit

ställning till frågor kring liv och död, var mindre rädda att möta patienterna i samtal om

döendet, än de som inte tagit ställning. Även Franck-Wihlborg (1996) poängterade att

det var viktigt att sjuksköterskan bör ha tänkt igenom sin egen inställning till döden, då

detta spelade en viktig roll och påverkade kommunikationen.

Sjuksköterskans stödjande förhållningssätt

I de analyserade artiklarna framkommer det att patienterna upplevde emotionellt stöd

när sjuksköterskorna hade en varm, lugn och mjuk attityd. Det var även viktigt att

sjuksköterskan kunde uttrycka en hoppfull, positiv attityd och att hon hade humor.

Patienterna beskrev också sjuksköterskans förmåga att skapa en trygg och avslappnad

atmosfär samt att kunna ge medkänsla som en av de viktigaste komponenterna i det

emotionella stödet. (Wenrich, m, fl. 2003; Bailey & Wilkinson 1998). Det framkom

även att en av de viktigaste önskningarna hos den döende var att sjuksköterskan kunde
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se människan bakom sjukdomen. Att hjälpa patienten att återvinna en känsla av värde,

ansåg Rinell- Hermansson (1990) var viktigt i arbetet med individer i livets slutskede

Empati spelade också en viktig roll i kommunikationen, och var en viktig komponent i

etablerandet av ett hjälpande förhållande till patienterna. Kruijver m.fl. (2000) och

Swärdson (1999) lyfte i sin studie fram att empatin hade en positiv verkan på

patienternas fysiska och psykiska välmående. Empatin utgör själva grunden i ett

hjälpande förhållande. Det framkom i resultatet att sjuksköterskorna generellt sett var

dåliga på att använda sin empatiska förmåga.

Beröring var något som nämndes som en viktig komponent i det emotionella stödet, då

detta kunde vara ett uttryck för medkänsla, empati, och stöd (Wenrich m.fl., 2003)

Kruijer, m.fl. (2000) påpekade att sjuksköterskor sällan använde beröring. Kan bristen

på fysisk beröring bero på sjuksköterskans rädsla att komma för nära? Sjuksköterskan

kanske inte orkar ta emot patientens känslouttryck, om hon inte kan hantera sina egna

känslor? Vi anser att fysisk beröring kan vara ett bra kommunikationssätt när orden inte

längre räcker till, eller som ett bra komplement till lugnande och tröstande ord. Beröring

kan ibland upplevas som en ”kanal” som underlättar och öppnar upp i uttrycket av

känslor. Det är dock är viktigt att respektera att alla människor inte uppskattar fysisk

beröring, och att sjuksköterskan bör vara lyhörd inför sådana signaler.

Kunskap

I resultatet betonas också betydelsen av att sjuksköterskorna hade kunskap vilka

krisfaser patienten kunde gå igenom i döendet, för att hon lättare skulle kunna förstå och

hjälpa patienten. Dessa krisreaktioner kunde bestå av att patienten kunde pendla mellan

accepterande och förnekande, hopp och förtvivlan. Det framkom att sjuksköterskorna

upplevde det som ett oöverkomligt hinder i kommunikationen, när patienterna

förnekade sin situation, och undvek att tala om detta. (Hedly 1993; Wenrich, m, fl.

2003; Franck-Wihlborg, 1996; MacGrath, m, fl. 1999).

I litteraturstudien har det även framkommit att döende patienter fortsätter att uttrycka

hopp, trots sin terminala prognos. Enligt Wenrich, m, fl. (2003) behöver inte patientens
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uttryck av hopp innebära en förnekelse av sjukdomen.  Rinell- Hermansson (1990)

menar att hoppet kan få en ny innebörd när patienterna går in i slutskedet. Det blir en

fråga om nära mål, att leva en dag i sänder. Hoppet om att tillfriskna övergår i modet att

möta det oundvikliga.

Det är viktigt att poängtera att dessa krisfaser är naturliga och nödvändiga i individens

hantering av sin situation. Alla har sitt individuella sätt att möta svårigheter och

påfrestningar. Det är därför viktigt att respektera patientens hanteringssätt. Det är bara

patienten själv som avgör, när denne är redo för samtal.

Det kan konstateras att resultatet pekade på stora brister i kommunikationskunskaper

hos sjuksköterskorna. Wilkinson (1991) betonade att sjuksköterskor generellt är dåliga

på att samtala med sina patienter. Faulkner & Maguire (1999) och Hedley (1993)

ifrågasatte den nuvarande sjuksköterskeutbildningen. Sjuksköterskestudenter får sällan

utbildning i samtal med döende. För att vårdpersonalen skall klara av den psykologiska

vården av döende individer krävs bättre utbildning och träning i att föra samtal. Det är

därför viktigt att sjuksköterskestudenter förbereds för denna uppgift redan i

utbildningen.

Att samtala om döden och döendet är en svår uppgift och en stor utmaning för

sjuksköterskan. Om utbildningarna satsade mer på samtalsträning och på de

psykologiska stödåtgärderna för patienterna, kanske personalens motstånd till samtal

minskar, när patienten väl ger uttryck för sina känslor. Detta skulle kunna göra att

sjuksköterskorna vågade sitta ner, lyssna och samtala kring patientens känslor inför

döden. Flera författare tog upp livserfarenhet och självkännedom som viktiga faktorer i

kommunikationen med individer i livets slutskede. Det är inte självklart att alla

sjuksköterskor hunnit få denna erfarenhet av livet ännu, men vi tror att med tillräcklig

kunskap i kommunikation går det att lägga grund för en god kommunikation, trots ringa

livserfarenhet. Vi vill också tillägga att en sjuksköterska kan inneha en god

självkännedom trots ringa erfarenhet av livet.
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Då det framkommit att det förekommer stora brister i kommunikationskunskaper bland

sjuksköterskor, anser vi att det är något som måste prioriteras i vården av döende. Detta

fick oss att reflektera över vår egen utbildning. Vi önskar mer kunskap och träning i hur

man samtalar med döende, om frågor kring liv och död. Vi anser att detta har fått

alldeles för litet utrymme i sjuksköterskeutbildningen. Litteraturen beskrev vikten att

sjuksköterskan får handledning, samt möjligheten att själv få reflektera över de känslor

som uppkommer i den nära omvårdnaden av individer i livets slutskede. Det framkom

också att sjuksköterskorna var i behov av stödjande medarbetare, och ett väl fungerande

vårdlag för att kunna genomföra samtal med döende patienter, och minska risken för

utbrändhet (Hedly, 1993; Molander, 1996; Wihlborg, 1996; Holst, m.fl 2003,

Andershed, 1991 ).

Vi anser att handledning är av stor vikt, då det visade sig att många sjuksköterskor

använder blockerande beteenden på grund av rädsla inför att samtala med döende. Då

döende genomgår ett så viktigt skeende i livet, får inte sjuksköterskans rädsla påverka

och bli ett hinder i  omvårdnaden av dessa människor. Vi tror att sjuksköterskor genom

professionell handledning kan få hjälp att identifiera och bearbeta sin rädsla och på så

sätt få mod att samtala.

KONKLUSION
Att kommunicera med döende patienter kräver stor kunskap från sjuksköterskan. Det

kan dock påpekas att sjuksköterskors kunskap kring kommunikation bör förbättras

genom utbildning. Det framkom att kommunikationen mellan sjuksköterska och patient

har en stor inverkan på omvårdnaden. Sjuksköterskor behöver även bli bättre på att ge

tid och utrymme för samtal, då samtalsbehovet är stort hos patienter som vårdas i  livets

slutskede. Samtal har betydelse för sjukdomens inverkan på livet.

Vi anser att professionell handledning där sjuksköterskornas egen rädsla bearbetas i

individuella samtal eller grupp, kan vara betydelsefullt för att kommunikationen ska

underlättas. I framtiden önskar vi att det forskas mera kring kommunikation i livets

slutskede, samt att sjuksköterskeutbildningar integrerar forskningsresultaten i

utbildningen. Vi önskar att samtal med döende, frågor kring liv och död , får större
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utrymme i kursplanen på sjuksköterskeutbildningen. En viktig kunskap inför framtiden

är betydelsen av att sjuksköterskor reflekterar över det egna kommunikativa handlandet

och förhållningsättet i omvårdnadsarbetet av individer vid livets slut. Det vore önskvärt

att tid och utrymme avsätts för egen reflektion samt att samtal och stöd prioriteras i

omvårdnaden av dessa patienter.
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Tabell 1. Söksammanfattning Bilaga 1

Översikt över använda databaser, sökord, kombinationer och

resultat

Databaser Sökord Antal träff

Cinahl Narratives, 2117

Cinahl and dying patients,

and communication 17

Cinahl Needs of dying patients 41

Cinahl Communication 29271

Cinahl Communication with dying patients 178

Cinahl Palliative care 6361

and support 60

Cinahl Palliative care and

nurse patient communication 18

Cinahl End of life care 1241

and communication 257

Cinahl Terminal care and support 2640

Cinahl Nurse communication and

terminal care 3

Cinahl Understanding and support and 

end of life care and communication 41

Cinahl End of life and nurse- patient relation

and support 0

Swemed+ Kommunikation och döende 9

Swemed+ palliativa patienter och 

Kommunikation 0

Swemed+ Palliativ vård 423

och samtal  och patient –sjuksköterske

relationen 156



Medline Communication 115007

Medline Dying patients need for

support 2

Medline terminal care 12821

and emotional support 41



Tabell 2.   Litteraturöversikt Bilaga 2

Sammanställning över artiklarnas författare, metoder och syften

Författare, år

Bailey &
Wilkinson
1998

Franck-
Wihlborg
1996

Holst, Sparrman
& Berglund
2003

Johnston &
Abraham, 2000

Metod,
undersöknings-grupp,
antal deltagare.

Kvalitativ, pilotstudie,
interljuver med 36
cancerpatienter

Kvalitativ   studie med
semi-strukturerade
intervjuer med 12 leg,
sjuksköterskor

Kvalitativ, intervjuer
av sex sjuksköterskor,
grounded theory

Kvalitativ, grounded
theory,
semistrukturerade
intervjuer- 16 patienter
14 närstående

Syfte

Att utvärdera patienternas
uppfattning om sjuk-
sköterskornas kommuni-
kations kunskaper, Utvärdera
patienternas uppfattning av
bekymmer som är relaterade
till deras sjukdom.

Att beskriva
sjuksköterskornas
återgivande av sina
upplevelser i samtal med
döende patienter.

Att beskriva
sjuksköterskornas
erfarenheter av att möta
palliativa patienter vid
somatiska vårdavdelningar,
Hur sjuksköterskorna
hanterar svårigheterna i
bemötandet.

Att undersöka hur patienter
med avancerad cancer mottar
och assimilerar nyheten om
sin diagnos, samt hur de
hanterar prognosen i
interaktion med andra



Martin1998

MacGrath,
Yates, Clinton
& Hart, 1999

Wallace, 2001

Wenrich,
Curtis,
Ambrozy,
Carline,
Shannon &
Ramsey, 2003

Wilkinson
1991

Metod/ etnografisk, 30
Sjuksköterskors
observationer.

Kvalitativ, 181
intervjuade
sjuksköterskor. Del av
undersökning med
syfte att utvärdera ett
utvecklingsprogramm
för sjuksköterskor inom
palliativ vård.

Deduktiv analys av
Peplau´s
omvårdnadsteori

Kvalitativ, grounded
theory, 137 deltagare,
varav deltagarna var
sjuksköterskor,
patienter, läkare,
närstående

Kvalitativ och
kvantitativ, 54
sjuksköterskor, enkät,
bandade sjuksköterska-
patient samtal,
intervjuer av
sjuksköterskorna.

Att belysa behovet av att
stärka döende patienters
självbestämmande rätt
Empowerment.

Att förbättra sjuksköterskors
möjlighet att ge psykosocial
omvårdnad till terminalt
sjuka patienter och dess
närstående.

Att undersöka orsaken till
och behovet av effektiv
kommunikation. Att
identifiera kommunikations-
system och utforska
influenserna av nutida
kommunikationsteorier och
modeller i palliativ vård.

Att belysa de emotionella och
personliga behov döende
patienter har, och på vilket
sätt läkaren kan hindra eller
hjälpa dessa behov.

Att få reda på vilka faktorer
som påverkar hur
sjuksköterskorna
kommunicerar med
cancerpatienter.



Högskolan i Trollhättan / Uddevalla
Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur

Box 1236
462 28 Vänersborg

Tel  0521-26 40 00   Fax 0521-26 40 99
www.htu.se


