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ABSTRACT 
Conversation is one of the nurse most important worktools. Especially when the 

nurse is working with very ill and/or dying patients. In this phase most people 

need extra support, through conversation and company with other people. It is a 

difficult task for nurses to care for people who have bad prognoses, because they 

get drawn into difficult conversations and situations. The purpose of this study 

has been to describe the significance of a good supportive talk and its content. 

The study has been based on scientific articles. The result shows what is needed 

for the nurse to build up a good relationship with her patients by being conscious 

of her attitude towards them. Her attitude can determine how deep the 

relationship will become. The conclusion is that the nurses do not always need to 

say anything, the most important is to simply be present and listen. 
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Till eftertanke           
Om jag vill lyckas 
med att föra en människa mot ett bestämt mål 
måste jag först finna henne där hon är 
och börja just där. 
 
För att hjälpa någon 
måste jag visserligen förstå mer än vad hon gör 
men först och främst 
förstå det hon förstår. 
 
Om jag inte kan det 
så hjälper det inte att jag kan och vet mera. 
 
All äkta hjälpsamhet 
börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa 
och därmed måste jag förstå 
att detta med att hjälpa 
inte är att vilja härska 
utan att vilja tjäna.  
 
Kan jag inte detta 
så kan jag heller inte hjälpa någon. 
- Sören Kierkegaard –  
 
                 
           
 

INLEDNING 
Under den verksamhetsförlagda utbildningen upplevde vi som sjuksköterskestudenter 

att det fanns vårdpersonal som undvek kontakt och samtal med svårt sjuka och döende 

patienter. Frågan uppstod, vad kan detta bero på? Efter diskussioner har tankar dykt upp 

om det eventuellt kan bero på okunskap och rädsla från personalens sida. Personalen 

kanske inte riktigt vet vad de ska säga och göra av oro för rädslan att göra patienterna 

ledsna. Det kanske även kan bero på att personalen inte vet hur de ska bemöta 

känslorna från patienterna. Syftet med denna uppsats var att  beskriva  stödjande och 

hindrande faktorer i sjuksköterskors samtal med svårt sjuka och/eller döende patienter. 
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BAKGRUND 
Enligt Faulkner och Maguire (1999) är det en svår uppgift att ta sig an människor med 

en dålig prognos. Vårdpersonal tvingas  hantera svåra situationer och engageras i 

diskussioner och beslut som är smärtsamma för vårdpersonalen. Konsekvensen kan bli 

att vårdpersonalen distanserar sig från patienten. Detta kan medföra att patientens 

verkliga behov och sjukdom ej får tillräcklig uppmärksamhet. Enligt Carlander, 

Eriksson, Hansson-Poutaheri och Wikander (2001) kan rädsla och avståndstagande från 

en annan människa bero på okunskap om hur människor fungerar.  

 

Samtalet 
Enligt Nilsson (1993) är samtalet ett utbyte av information mellan två eller flera 

människor. Vad som händer under samtalssituationen beror på deltagarnas syften och 

förväntningar. Enligt Carlson (1991) är samtalet en sammanfogande länk som förenar 

deltagarna i ett möte. Holmdahl (1990) menar att det unika för människan är  språket. 

Människor utgår vanligtvis ifrån att de utan vidare förstår varandra när de samtalar. De 

räknar med att det dom säger blir förstått, att det får samma innebörd för mottagaren 

som för dom själva, förutsatt att alla talar tydligt, talar samma språk och talar 

tillräckligt högt. Samtal inom vården kan ha fokus på  att finna en god relation eller 

fokus på uppgiften. En uppgift kan vara att föra patienten mot ett visst mål, till exempel 

att han tar in eller ger information. Enligt Karlberg (2000) bör personal inom vården 

kunna leda ett samtal. De bör kunna förstå och sortera upp det som sägs under samtalet. 

Ett yrkesmässigt samtal måste därför ha kvalitéer som gör det till en bärbar bro mellan 

människor. Med detta avses att det räcker inte bara att sjuksköterskan förstår eller har 

medkänsla och kan leva sig in i någons situation. Sjuksköterskan måste kunna stödja de 

människor som hon möter så att de kan ta sig ur det svåra och gå vidare. För att uppnå 

det goda samtalet mellan sjuksköterskan och patienten kan vi använda sig av några få 

enkla grundläggande byggstenar som en bas för att senare bygga vidare på under 

samtalet. De fem byggstenarna är att inleda öppet, att lyssna utan att avbryta, vara 

närvarande, sammanfatta eller klargöra vad patienten sagt och bekräfta patientens 

känslor. Enligt Klang och Söderqvist (2001) börjar ofta ett samtal efter att personen har 

presenterat sig, med ”small talk”.  Klassiska sättet är att tala om vädret. Detta är för att 

få  en uppfattning om den andra människan. 
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Att lyssna och att vara tyst 
Arlebrink (1996) menar att en nödvändig förutsättning för samtalet är att kunna lyssna, 

för detta krävs förmågan att kunna vara tyst. Denna tystnad skall vara aktiv; att  lyssna, 

inte bara på orden utan också på hur det sägs, och hur personen ser ut i det ögonblicket 

som orden uttalas. Tystnaden bör också vara kreativ. Den tysta stunden bör användas 

för reflektion och eftertanke. Sjuksköterskan behöver tystnaden för att samla sina 

tankar inför det patienten förmedlar. Det är inte bara ord patienten förmedlar, utan 

bakom orden kan det ligga mycket annat till exempel ångest, oro och rädsla. Patienten 

kan säga en sak men kroppsspråket säger något helt annat. Holmdahl (1990) menar att 

lyssna och stödja någon i en svår situation, egentligen handlar om konsten att lyssna, att 

vara kroppsligen och andligen närvarande, att befinna sig här och nu med patienten. Det 

privilegiet, att bli den som lyssnar, tillkommer alla inom vården. Mycket av lyssnandet, 

för att inte säga huvudparten, sker i samband med och samtidigt som vårdpersonalen 

utför fysiska uppgifter. Den korta kontakten är värdefull. Den kan också vara en början 

till det längre lyssnandet, att stanna upp och ta sig tid. Enligt Holm, Hjelmérus och 

Bergström (1986) kan ibland sjuksköterskan ha överdrivna förväntningar på sig själv i 

samband med patientsamtal. Sjuksköterskan tror att hon måste leverera väl avvägda 

svar. I själva verket är det så att patienten helst vill ha någon som bara lyssnar. 

 

Förhållningssätt 

Enligt Halldorsdottir (1996) bör sjuksköterskans förhållningssätt vara öppet och 

mottagligt för andra. Sjuksköterskan bör vara engagerad och intresserad av patienten, 

både som patient och person. Hon skall vara äkta närvarande ihop med patienten. Hon 

skall vara hängiven och ha mod att engagera sig som professionell sjuksköterska. Med 

professionell omvårdnad menar Halldorsdottir kompetens och omvårdnad och en 

förbindelse mellan vårdgivare och vårdtagare. Förbindelsen beskrivs som två samtida 

processer; ett utvecklande av professionell närhet samtidigt som en professionell 

distans upprätthålls. Professionell närhet innebär närhet till patientens aktuella tillstånd 

och hur patienten känner inför det. Det inkluderar information som sjuksköterskan 

behöver ha för att kunna ge omvårdnad anpassad efter patientens behov. Professionell 

distans innebär en behaglig distans av respekt och medkänsla. 
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Enligt Faulkner och Maguire (1999) finns det olika sätt på hur sjuksköterskor kan 

distansera sig. När sjuksköterskan får signaler från patienten om frågor som är av stor 

betydelse för denne och som patienten upplever som smärtsamma så kan 

sjuksköterskan helt enkelt välja att ignorera dessa. Signalerna kan också bemötas 

selektivt genom att praktiska frågor premieras. Detta för att dessa är lättare att komma 

till rätta med. Patientens bekymmer kan trivialiseras genom att patienten uppmuntras 

till att tänka positivt när det i själva verket finns grund till oro. Resultatet blir med 

största sannolikhet att patienten slutar tala om sin oro och får sin känsla undergrävd. 

Sjuksköterskan kan också lugna patienten innan hans bakomliggande problem har 

utretts. Detta är ett sätt att undvika att bli förtrolig med patienten och angagera sig i 

hans oro. Att ge falska lugnande besked kan vara sjuksköterskans sätt att slippa bli 

indragen i ett känslomässig svår situation. När sjuksköterskan inte vill fortsätta tala om 

ett visst ämne, svara på eller bli inblandad i en viss fråga så byter sjuksköterskan 

samtalsämne. Detta kan av patienten tolkas som om situationen är allt för allvarlig för 

att ens beröras. En förklaring till att sjuksköterskan använder olika tekniker för 

distansering är att sjuksköterskan tror att hon kan mildra patientens verklighet. Enligt 

Holm, Hjelmérus och Bergström (1986) kan ibland också  patienten distanserar sig. En 

hypotes är att ”den vita rocken” gör patienten ovillig att tala med personalen om sina 

bekymmer. Att sjuksköterskan är osäker på vad hon ska säga kan bero på en rädsla för 

att göra patienten upprörd eller för att patientens ångest ska väckas. Sjuksköterskan kan 

på grund av denna osäkerhet dra sig undan och undvika konfrontation på tu man hand. 

 

Relation 
Enligt Arlebrink (1996) är relationer och samtal  förknippade med varandra. Samtalet är 

den viktigaste förmedlaren av den mänskliga gemenskapen. Sjuksköterskan använder i 

relationer med alla patienter sin personlighet, sitt sätt att förmedla känslor och 

förståelse, att tala, använda röst och kroppsspråk. Klang-Söderkvist (2001) menar att  

den som kan vara personlig, vara sig själv, utan att vara privat, har mycket att vinna. 

Enligt Benner (1993) stärker en läkande relation patientens inre och yttre resurser och 

ger kraft genom att tillföra känslor av hopp, självförtroende och tillit.  Holmdahl (1990) 

anser att omvårdnad kräver en relation. Relationen kan vara på många olika nivåer. Vid 

någon enstaka omläggning av ett sår kan relationen bestå i några minuters vänligt 
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omhändertagande. I allmänhet är det så att ju mer vårdbehövande en patient är desto 

djupare och stabilare är relationen. I relationen måste balanspunkter finnas. Dessa 

punkter är individuellt anpassade till vårdare, patient och situation. Balanspunkterna är 

antingen att vårda, hjälpa eller att ställa krav. Enligt Sarvimäki och Stenbock-Hult 

(1991) förutsätter ett gott vårdförhållande att patienterna känner tillit till och förtroende 

för sjuksköterskorna. För att uppnå detta måste sjuksköterskorna ta ansvar för 

relationen och fungera på ett sådant sätt att patienterna kan känna sig trygga och 

uppleva tillit och därmed våga ge uttryck för sina tankar och känslor. 

 

Sarvimäki och Stenbock-Hult (1991) anser att, i ett tillitsfullt och förtroendefullt 

vårdförhållande kan sjuksköterskorna och patienterna vara äkta och öppna i sin relation. 

Att vara äkta innebär att vara sig själv, att inte visa upp ett yttre sken, en fasad eller en 

roll. Äktheten kan sägas ha dels en inre, dels en yttre sida. Den inre sidan betyder att 

vara nära sina känslor, att våga och uppleva det som känns i en situation. Den yttre 

sidan innebär att kunna och våga förmedla det som känns. Ur sjuksköterskornas 

synvinkel blir det givetvis inte fråga om att oförbehållsamt förmedla alla känslor utan 

om att kunna använda känslorna på ett konstruktivt sätt. Att använda känslorna 

konstruktivt kan då till exempel innebära att sjuksköterskorna ger uttryck för att de 

förstår hur patienterna känner sig och att de då försöker lugna patienterna. Äktheten 

innebär också att inte släta över eller liera sig för eller emot utan att inta en öppen och 

realistisk inställning till de aktuella svårigheterna. Äktheten innefattar därmed också 

respekt. Att vara äkta och öppen gör sjuksköterskorna sårbara. Äktheten och 

öppenheten innebär att sjuksköterskorna är nära sina känslor, med detta menas att 

sjuksköterskorna bör vara medvetna om vad de själva känner, och att de vågar engagera 

sig känslomässigt. Detta gör att sjuksköterskorna på ett visst sätt blir försvarslösa och 

utlämnade. Att vara äkta och öppen i en vårdrelation innebär därmed också att 

sjuksköterskorna som vårdare blir sårbara. Eftersom ett äkta möte med patienterna gör 

sjuksköterskorna sårbara, krävs det mod att gå in i en sådan relation. I en vårdrelation 

påverkas både sjuksköterskorna och patienterna, och eftersom de inte exakt kan veta 

hur relationen kommer att utvecklas och hur de kommer att påverkas och påverka, så 

innebär det alltid en risk att engagera sig i en relation. 
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SYFTET 
Syftet var att beskriva stödjande och hindrande faktorer i  sjuksköterskors samtal med 

svårt sjuka och/eller döende patienter.  

      -    Vilka stödjande  faktorer fanns i samtalet?  

-    Vilka  hindrande faktorer fanns i samtalet? 

 

Med svårt sjuk avser författarna i denna uppsats att en individ drabbats av en sjukdom 

som kan leda till döden eller som gör att individen förlorar sin självständighet vilket 

leder till förändringar i individens vardag och liv. 

 

METOD 
Studien var en litteraturstudie. Författarna formulerade två frågeställningar och sökte 

därefter svar på dessa genom vetenskapliga artiklar. Bakgrundsfakta till det valda 

området fann författarna huvudsakligen i böcker och artiklar. Enligt Patel & Davidson 

(2003) är det viktigt att använda litteratur som svarar mot studiens syfte. Polit och 

Hungler (1999) menar att syftet med en litteraturstudie som metod är att skapa en 

kritisk summering av forskning inom ett speciellt område. 

 

Litteratursökning 
Litteraturen har bestått av artiklar. Litteratursökningen har gjorts via biblioteket på 

högskolan Trollhättan/Uddevalla i Vänersborg (HTU) och biblioteket på Uddevalla 

Sjukhus. Databaserna Artikelsök, Cinahl, PubMed, och SweMed användes.  Följande 

sökord användes: kommunikation, samtal, sjuksköterska, patient och relation. De 

engelska sökorden: communication, conversation, nurse, patient and relation. Följande 

kombinationer användes till resultatet, se tabell 1. 
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Tabell 1. 

Databaser                                          Sökord                                                       Antal träffar 

  

Artikelsök                                           Samtal och sjuksköterska                                              1 

 Artikelsök                                           Samtal och patient                                                       13 

 Artikelsök                                           Relation                                                                         9 

 Cinahl                                                 Nurse-patient and conversation                                   62 

 PubMed                                              Nurse-patient and conversation                                  101 

 SweMed                                              Kommunikation och omvårdnad                                 36 

 SweMed                                              Samtal                                                                          59 

 

Urval 
Via datasökningar har abstracts för de funna artiklarna studerats. Artiklarna valdes 

utifrån hur väl de belyste hur sjuksköterskor samtalar med svårt sjuka och/eller döende 

patienter. I sökningen begränsades urvalet till att vara publicerat från 1995 och framåt 

samt skrivna på svenska och engelska. Fem artiklar söktes fram osystematiskt efter att 

vi läst abstrakten, av dessa valdes två ut. De tre andra valdes bort därför de var inte 

vetenskapliga.  

 

Genom den systematiska sökningen valdes 15 artiklar ut efter att vi läst abstrakten. Av 

dessa användes åtta artiklar. De sju artiklarna som valdes bort handlade om omvårdnad 

av cancer patienter, eller anhörigas stöd till cancer patienter, några artiklar belyste inte 

samtalet och några var ej vetenskapliga. Resultatet kom att baseras på nio artiklar. De 

artiklar som användes i resultatet redovisas i Tabell 2. 

 

Analys 
 
Enligt Patel och Davidsson (2003) är målsättningen med analysen att hitta mönster, 

teman och kategorier ur textmaterialet. Analysen gjordes i flera steg. Först lästes 

abstracten och översattes för att se om de svarade mot våra frågeställningar och syfte. 

De artiklar som valdes ut bearbetades var för sig och  granskades kritiskt utifrån syftet 

och frågeställningarna. Det textmaterialet som svarade på frågeställningarna 

markerades med överstryckningspennor i olika färger. Textmaterialet från dessa artiklar 

lades in under olika rubriker i resultatdelen. 
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Tabell 2. Sammanställning av artiklarnas innehåll.                          

Författare                År        Typ av         Metod        Syfte 
                        Litteratur 
 
Booth, K.,  1996   Artikel  Kvalitativ intervju Att undersöka i vilka 
Butterworth, T.,    - med frågeformulär situationer sjuksköterskor 
Hillier, V. F.,    och intervjuer som använder sig av   
Maguire, P. M.,    bandades distansering.  
 
Fredriksson, L 1999   Artikel  Litteraturstudie Att undersöka  
    sjuksköterskans  
    förhållningssätt genom 
    sin närvaro, beröring  
    och lyssnande 
 
Holst, M., 2003   Artikel  Kvalitativ intervju Att beskriva  
Sparrman, S.,    - metod med öppna sjuksköterskans 
Berglund, A-L    frågor på 3 olika erfarenhet av att möta 
    Kliniker, medicin, patienter i palliativ vård 
    Kirurgi, geriatrik 
    6 sjuksköterskor 
    intervjuvajades 
 
Jarrett, N., 2000   Artikel  Kvalitativ intervju Hur sjuksköterskor 
Payne, S    26 patienter, 22 och patienter  
    sjuksköterskor och kommunicerar i  
    2 anhöriga cancervården 
 
May, C 1995   Artikel  Kvalitativ intervju                 Förklara olika sätt som 
    med 22 sjuksköterskor          sjuksköterskans arbetar 
    med minst 2 års yrkes-          med att svara på patien- 
    erfarenhet med döende          tens upplevda psyko- 
    patienter.                               sociala problem. 
   
McCabe, C 2004   Artikel  Kvalitativ intervju Hur patienten upplever 
    8 patienter sjuksköterskans 
    kommunikation 
 
McGrath, P., 1999   Artikel  Kvalitativ intervju Att undersöka hur bra 
Yates, P.,    181 sjuksköterska                 sjuksköterskan är på 
Clinton, M.,    i palliativ vård                      att samtala med patient 
Hart, G                                                                                                              om döden.                                         
 
Sivesind, D., 2003   Artikel  Kvalitativ                              Uppskatta sjuksköter- 
Parker, P.,    frågeformulär till                  skans upplevda nivå av 
Cohen, L.,    350 onkologi                         svårigheter och skick- 
Demoor, C.,    sjuksköterskor                       lighet i patient 
Bumbaugh, M.,                                                                                                  kommunikation.  
Throckmorton, T.,  
Volker, D., 
Baile, W 
 
 
Wilhborg  1996   Artikel  Kvalitativ intervju Beskriva sjuksköterskan 
Frank, M    av 13 sjuksköterskor återgivande av samtal  
    inom geriatrisk med döende patienter 
    rehabilitering 
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RESULTAT 
Svaren på frågeställningarna under syftet har kategoriserats och redovisats i resultatet 

med hjälp av underrubriker för respektive frågeställning. 

 

Berglund, Holst och Sparrman (2003) menade att  kommunikationen var grundläggande 

i det mänskliga mötet för förståelsen mellan människor. Det goda samtalet uppstår i 

mötet mellan sjuksköterskor och patienter, där patienterna känner sig förstådda, sedda 

som personer och har fått möta sjuksköterskornas personligheter.  Clinton, Hart, 

McGrath och Yates (1999) menade att kommunikation på grundnivå är en process av 

förhandling och att utbyta mening mellan minst två människor, där budskapet från den 

ena parten har effekt på den andra parten. Ärlighet, respekt och att dela information ses 

som viktiga etiska principer för sjuksköterskor i omvårdnaden av döende patienter. 

 

Baile, Bumbaugh, Cohen, Demoor, Parker, Sivesind, Throckmorton och Volker (2003) 

fann i sin studie att sjuksköterskor bör vara skickliga på att lyssna, ge information, 

hantera konflikter, bygga upp relationer och kunna motivera patienterna i svåra stunder. 

Att som sjuksköterska skapa bra kommunikation med patienter, var inte bara att veta 

vad som bör sägas utan också när det skall sägas. Berglund, Holst och Sparrman (2003) 

kom fram till att om ett bra samtal skall äga rum mellan sjuksköterskor och patienter så 

måste sjuksköterskorna vara lyhörda och kunna se och tolka verbala och icke verbala 

signaler från patienterna.  

 

STÖDJANDE FAKTORER I SAMTALET 
God relation 

Frank Whilborg (1996) fann i sin studie att den goda relationen var en hjälp för 

sjuksköterskorna och patienterna att komma varandra närmare i samtalet. För att kunna 

etablera en god relation med patienterna menade sjuksköterskorna att en varaktig 

kontakt var en förutsättning, för att de skulle lära känna varandra och för att 

sjuksköterskorna skulle kunna tolka patienternas signaler och att bygga upp vad som 

brukar rubriceras ”ett förtroende”. May (1995) menade att det var bäst om  

sjuksköterskor kunde vara med när patienterna fick sin diagnos, för att de därefter 

skulle kunna bygga upp en bra relation. Annars kunde det bli så att patienterna trodde 
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att sjuksköterskorna inte visste vad som pågick eller att de inte ville prata om det. Vissa 

patienter kunde inte samtala om vad som hade sagts vid avslöjandet av diagnosen och 

andra kunde prata i timmar. Var sjuksköterskorna med vid avslöjandet av diagnosen, då 

visste patienterna åtminstone att sjuksköterskorna visste. Det var då en större chans att 

patienterna ville samtala med sjuksköterskorna efteråt. 

 
Börja alldagligt 

Berglund, Holst och Sparreman (2003) fann att sjuksköterskorna ansåg det vara viktigt 

att de hann samtala ordentligt med patienterna innan de kunde möta döden. Patienterna 

tyckte om att berätta vad de hade gjort i livet, om det som varit meningsfullt för dem. 

MaCabe (2002) hävdade att  patienterna blev tröstade under samtalet om 

sjuksköterskorna hade en personlig framtoning. Saker som sjuksköterskorna sagt till 

patienterna, som muntrade upp dem var till exempel ”hur mår du idag? John…” Franck 

Whilborg (1996) menade att samtalet mellan sjuksköterskorna och patienterna bör börja 

med vardagliga ting såsom hur mår du i dag?, hur vädret är och så vidare. Detta förde 

med sig att det blev lättare att skapa en kontakt, för att därefter kunna övergå till att 

samtala om patienternas sjukdomsförlopp och om döden. Denna vändning i samtalen 

upplevde sjuksköterskorna som positiv. 

 

Öppenhet 

May (1995) fann i sin studie att det var viktigt att sjuksköterskorna var öppna i sitt 

förhållningssätt mot patienterna. MaCabe (2002) hävdade att  patienterna uppskattade 

öppenhet och ärlighet i samtalen, och om sjuksköterskorna tilltalade dem vid deras 

namn. 

 

Att visa optimism 

Jarrett och Payne (2000) fann i sin studie att både sjuksköterskorna och patienterna var 

överens om att den optimistiska sidan av samtalet uppskattades och upplevdes som 

hälsobefrämjande. När patienterna sa något positivt i samtalet med sjuksköterskorna, 

och båda tyckte samma sak så repeterades detta och därefter utvecklades uttalandet. 

Detta gjorde det möjligt för sjuksköterskorna och patienterna att fokusera och 

koncentrera sig på den positiva och optimistiska sidan av saker. Sjuksköterskorna och 
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patienterna använde sig också av jämförelse under samtalen vilket åstadkom en 

optimistisk sinnesstämning. Med jämförelse menades till exempel att då patienterna 

jämförde sig med andra patienter visade det sig ofta att de kände sig lyckligare, 

eftersom de upptäckte mindre lidande hos sig själva än hos andra. De blev även styrkta 

av de andra patienternas mod. Även motsatsen förekom då patienterna blev skrämda av 

andras upplevelser och erfarenheter. Sjuksköterskorna upplevde att när patienterna hade 

försonats sig med sin situation så kunde de ofta ha djupa och meningsfulla samtal, som 

till exempel om begravningsarrangemang eller planer för en sista semester. I och med 

detta så upplevde inte sjuksköterskorna att sådana samtal var svåra. McCabe (2002) 

menade att patienterna uppskattade om sjuksköterskorna var humoristiska, glada och 

vänskapliga i deras samtalsmöten. 

 

Tala om smärtlindring 

May (1995) fann att när patienterna hade fått en dålig diagnos, så borde en av första 

sakerna som sjuksköterskorna och patienterna samtalade om vara smärtlindring. Det var 

viktigt att sjuksköterskorna försäkrade patienterna om att de kommer att vara smärtfria. 

 

Sann närvaro 

Fredriksson (1999) menade att ”Vara där” och ”Vara med”  var viktigt när 

sjuksköterskorna samtalade med patienterna. Att ”vara där” innebar att vara fysiskt 

närvarande, att ha en kommunikation och att förstå. Denna närvaro beskrevs som ett 

ingripande och en handling som sjuksköterskorna gjorde för patienterna i syfte att 

uppnå vissa mål som till exempel tröst eller uppmuntran, för att minska de negativa 

känslorna hos patienterna. Att ”vara med” innebar att sjuksköterskorna gav av sig själv 

till patienterna, genom att förstå och vara tillgängliga. Och patienterna accepterar detta 

genom att tillåta sjuksköterskorna att se, dela och beröra i deras situation. När 

sjuksköterskorna accepterade denna närvaro ”vara med” innebar detta att 

sjuksköterskorna ingick i patienternas värld. I denna närvaro var patienterna kapabla till 

att sätta ord på sina känslor och tankar för att därefter kunna tolka och förstå sina nya 

val och individuella lösningar.  
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Att lyssna 

Fredriksson (1999) fann i sin studie att lyssnandet var en process. Att lyssna innebar 

inte bara att ta in vad patienter sade utan det innebar även tolkning och förståelse av 

vad som sägs, såväl som att ge tillbaka förståelse till de talande patienterna. Det räckte 

inte bara med att lyssna för att få en kommunikation. För att kunna lyssna behövdes 

även tystnaden. När sjuksköterskor lyssnade gjorde de något, för då kom intensiteten 

och verkligheten av lidandet att framstå för sjuksköterskorna som då måste handskas 

med detta. Resultatet av lyssnandet var att det skapades en relation eller kontakt med 

patienterna som gjorde att sjuksköterskorna fick tillgång till deras värld. Ett annat 

resultat kunde vara att sjuksköterskor kunde förstå patienternas upplevda erfarenhet, 

kunde utvärdera deras rädsla eller ängslan, kunde uppmuntra patienterna att prata, 

kunde samla in information från patienterna, öka närvaron, och därmed visade respekt 

och även ökade deras självkänsla. Sammanfattningsvis var att lyssnandet tolkades som 

en avsiktlig handling i kontrast till ”hörandet” som kunde vara ett medvetet eller 

omedvetet beteende. Lyssnandet är mer än att höra; det involverar att sjuksköterskorna 

tog alla aspekter i beaktning i patienternas budskap, såsom röstläge och icke verbala 

tecken. Att lyssna förutsätter tystnad och koncentration på patienterna, att ge dem tid 

och plats att tänka och berätta. I lyssnandeprocessen fanns det element av reflektion, 

tolkning och förståelse vilka var synliga vid feedback till patienterna. Denna bekräftelse 

var byggd på att lyssnaren kom in i patienternas värld. Franck Whilborg (1996) kom 

fram till att sjuksköterskorna ansåg att det i första hand handlade om att lyssna, visa 

förståelse och bara vara där. Sjuksköterskorna betonade att det viktiga inte var att prata 

själva utan låta patienterna styra samtalet. I vissa situationer ställde sjuksköterskorna 

frågor till patienterna, i andra situationer blev de ett bollplank för patienterna och deras 

funderingar. Sjuksköterskorna fann att det var betydelsefullt att inte vara rädd, utan gå 

in och ge patienterna tid. Sjuksköterskorna ansåg det även som betydelsefullt att de i 

samtalen behöll ett lugn utåt även om patienterna var oroliga och sjuksköterskorna 

innerst inne inte heller kände sig lugna. 

 

Att vara tyst 

Fredriksson (1999) kom fram till att tystnaden var viktig för att kunna höra och uppfatta 

budskapet från patienterna. Sjuksköterskorna måste vara tysta om de vill lyssna till 
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patienterna, det vill säga att lyssna med öppenhet. Detta innebär inte bara att vara tyst 

med munnen utan också med sinnet (tanken). Tystnad i samband med ett avslappnat 

tillmötesgående gav patienterna tid och plats att tänka; när sjuksköterskor gav denna 

gåva (förmån) sågs det på samma sätt som att ”vara med”.  Berglund, Holst och 

Sparrman (2003) menar att det behövdes oftast inte sägas eller göras så mycket, det 

viktigaste var att bara vara där, finnas till hands och lyssna, vilket kräver mod trots att 

rädsla upplevdes. 

 

HINDRANDE FAKTORER I SAMTALET 
Känsla av otillräcklighet 

Baile, et.al. (2003) fann att de flesta sjuksköterskor ansåg det vara av stor vikt att 

sjuksköterskor var skickliga i att samtala med svårt sjuka och/eller döende patienter. 

Flertalet av sjuksköterskorna i undersökningen uttalade att de upplevde sig ha fått för 

lite utbildning i kommunikation. Clinton, Hart, McGrath och Yates (1999) kom fram 

till att det område i samtalet som sjuksköterskor upplevde som svårt och ibland 

obehagligt var att samtala och lyssna på patienter om ämnen som förknippades med 

döden och döendet. Dessa ämnen väckte hos många sjuksköterskor obehagliga känslor 

och smärtsamma minnen till liv som de inte alltid visste hur de skulle handskas med. 

Många sjuksköterskor kände att de inte var tillräckligt skickliga på att samtala med 

patienter. Detta väckte känslor hos sjuksköterskorna, som otillräcklighet, att inte kunna 

vara till hjälp, och inte kunna stötta patienterna i denna svåra och viktiga tid, då de hade 

rätt till en stödjande samtalspartner. Många sjuksköterskor uttryckte även en brist  på 

självförtroende i att handskas med diskussioner som handlade om döden med patienter 

som visade motstånd mot att samtala om detta. Patienterna kanske förnekade fakta, 

visade en orealistisk optimism eller också kunde de bli arga så fort detta fördes upp på 

tal. En annan svårighet i samtalet med patienter var att hitta den rätta tidpunkten att 

samtala om ämnen som handlade om döden och döendet. Berglund, Holst och 

Sparrman (2003) hävdade att det kunde vara svårt för sjuksköterskor att möta döende 

patienter, många visste inte vad som borde sägas och göras, och det kunde upplevas 

som svårt.  
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Fokusering mot sig själv 

Fredriksson (1999) menade att sjuksköterskor  fokuserade på sina egna känslomässiga 

obehag och blev känslomässigt avstängda. Deras uppmärksamhet kom då att riktas mot 

den egna smärtan, istället för den smärta som patienterna uttalade. Detta kunde 

distrahera sjuksköterskorna och de hörde då inte budskapet bakom orden. Det fanns 

därför alltid en risk att sjuksköterskor inte kunde hantera det lidande som de hörde. Det 

fanns även en risk att sjuksköterskor utvärderade sitt eget lidande istället för 

patienternas lidande. 

  

Svårt att vara tyst 

Fredriksson (1999) menade även att tystnaden tycktes vara ett problem för 

sjuksköterskorna. Det svåraste med arbetet för många sjuksköterskor var att hålla 

tillbaka, att vänta och se. Sjuksköterskor tenderade att vara handlingsorienterade, första 

reaktionen var att göra något även om resultatet blev ineffektivt. Berglund, Holst och 

Sparreman (2003) menade att sjuksköterskorna upplevde det som svårt att bara vara 

tyst med patienterna. Detta berodde på att många var rädda för tystnaden. 

 

Pessimism  

Jarrette och Payne (2000) kom fram till att sjuksköterskorna och patienterna  var 

överens om att uppehålla sig vid de negativa aspekterna och att vara pessimistisk var 

både onyttigt och skadligt för patienterna och sjukhusatmosfären. 

 

Undvikande attityd 

May (1995) fann att sjuksköterskorna inte får ses som några som undviker patienterna, 

för detta blir svårt för patienterna att tackla. McCabe (2002) hävdade att många 

patienter tyckte att sjuksköterskorna var mer angelägna att göra sitt arbete än att 

samtala med dem personligen. Detta förhållningssätt hos sjuksköterskorna resulterade i 

att patienterna kände att arbetsuppgifterna var viktigare än vad de var. Konsekvensen 

av detta förhållningssätt blev att patienterna inte ville störa de ”upptagna 

sjuksköterskorna”..  Berglund Holst, och Sparrman (2003) fann  att sjuksköterskorna 

kunde undanhålla smärtsamma känslor från sitt medvetande när de vårdade döende 

patienter. De gjorde detta genom att använda olika försvarsmekanismer som till 
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exempel distansering. Med distansering menades att sjuksköterskorna skärmade av sig 

från patienterna.  Även Booth,  Butterworth, Hillier och Maugire (1996) kom fram till 

att den vanligaste orsaken till att sjuksköterskorna använde sig av ett distanserande 

förhållningssätt, var när patienterna avslöjade sina svåra tankar och känslor.  

 
Patienten okunnig om sin diagnos 

Clinton, Hart, McGrath och Yates (1999) kom fram till att sjuksköterskor visade ett 

motstånd mot att samtala med döende patienter som inte visste sin diagnos. Detta var 

med anledning av att de kände sig oärliga, och tyckte att detta märktes i samtalet med 

patienterna. 

 

DISKUSSION 
Metoddiskussion 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva stödjande och hindrande faktorer i 

sjuksköterskors samtal med svårt sjuka och/eller döende patienter. Vi valde att göra en 

litteraturstudie, för att ta del av den senaste kunskapen som fanns tillgänglig inom detta 

område. Vad som förvånade  oss var att det inte fanns så mycket artiklar och litteratur 

som stämde in på studiens syfte samt inriktning. Vi valde att ha med en litteraturstudie 

för att den innehöll en hel del material om stödjande och hindrande faktorer som kan 

finnas i ett samtal mellan sjuksköterskor och patienter som vi hade användning av i vår 

litteraturstudie.  

 

 Det fanns även en hel del artiklar om kommunikation i vården men inte så mycket om 

stödjande och hindrande faktorer i sjuksköterskor samtal med svårt sjuka och/eller 

döende patienter. Vi har sökt artiklar som beskriver samtalet i omvårdnadssituationer ur 

sjuksköterskeperspektivet. Arbetets inriktning gjordes främst för att belysa vikten av 

samtalets betydelse i sjuksköterskors omvårdnadsarbete.  

 

När artiklarna analyserades underlättade det att vi använde överstryckningspennor i olika 

färger i sorteringen av materialet. Det var då lättare att sortera in materialet under de olika 

rubrikerna/frågeställningarna i resultatet.  
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Resultatdiskussion 
Resultatet har tydliggjort att vi fått en djupare och bredare kunskap om hur 

sjuksköterskor kan samtala med svårt sjuka och/eller döende patienter. Vi har då förstått 

vikten och betydelsen av en god kommunikation i sjuksköterskors yrkesområde. Det är 

ingen skillnad på var sjuksköterskorna arbetar, kommunikation är ett av 

sjuksköterskornas viktigaste arbetsverktyg.  

 

Sjuksköterskor kan aldrig få en bra kontakt eller bygga upp en relation med patienterna 

om de inte  lärt sig att samtala och insett betydelsen av att kunna samtala. I resultatet 

framkom att sjuksköterskorna ansåg att det vara av stor vikt att vara skicklig i att samtala 

med svårt sjuka och/eller döende patienter. Detta styrks av Erlandsson och Kiessling 

(1995) som poängterar att kommunikation är ett av sjuksköterskornas viktigaste redskap i 

omvårdnaden. Att kunna kommunicera med en annan individ är visserligen inte bara 

viktig inom sjukvården, det är en viktig faktor i alla möten mellan människor. Det är 

väsentligt i vad människor än ska göra. Kommunikationen är oundviklig men också 

viktig när sjuksköterskorna skall bygga upp ett förtroende med patienterna och när tillit 

skall skapas för att en god relation skall möjliggöras. Kommunikationen är ett viktigt 

redskap för att sjuksköterskorna skall kunna förstå och se patienterna. Sjuksköterskorna 

bör även vara skickliga när det gäller att lyssna, ge information, hantera konflikter, bygga 

upp relationer och kunna stödja patienter i svåra stunder. Sjuksköterskorna skall inte bara 

veta vad de skall säga utan även när det skall sägas. Om ett bra samtal ska äga rum så 

måste sjuksköterskorna vara lyhörda, kunna se och tolka verbala signaler från 

patienterna. 

 

Studierna har visat att man oftast inte behöver säga eller göra så mycket, det viktigaste är 

att bara vara hos patienten, att finnas till och att lyssna. Reynolds och Scott (2000) 

underströk vikten av sjuksköterskornas fysiska närvaro hos patienterna och vikten av att 

sjuksköterskor visade en empatisk förståelse, för att effektivt kunna hjälpa patienterna att 

hantera rädslan och sjukdomskrisen. Detta kräver mod av sjuksköterskorna trots att de 

kan uppleva rädsla. 
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Det område i kommunikationen som sjuksköterskorna upplevde som svårt och ibland 

obehagligt var att samtala och lyssna på patienter om ämnen som förknippades med 

döden och döendet. Sjuksköterskorna själva ansåg att detta kunde bero på att de ibland 

inte visste vad de skulle säga. Det kunde även väcka obehagliga känslor eller 

smärtsamma minnen till liv som sjuksköterskorna inte alltid visste hur de skulle handskas 

med. Detta medförde att sjuksköterskorna fick skuldkänslor och kände otillräcklighet i att 

de inte kunna hjälpa och stötta patienterna i denna svåra och viktiga tid, då patienterna 

har rätt till en stödjande samtalspartner. De flesta sjuksköterskor upplever sig ha fått för 

lite utbildning i kommunikation. Sjuksköterskorna önskade att få mer utbildning inom 

detta område. Sjuksköterskor inom vården anser att de bör kunna leda ett samtal. De bör 

kunna förstå och sortera upp det som sägs under samtalet. Enligt Bowles, Mackintosh och 

Torn (2001) är kommunikation något som inte anses fullt så viktigt i 

sjuksköterskeutbildningar på vissa håll. Är detta något som genomsyrar vårdutbildningar 

idag? Är kommunikation något som tas för givet, är det något som bara finns där, något 

som bara sker? Författarna i artikeln menar att fokus hellre läggs på att sköta 

medicinteknisk utrustning än på att föra en dialog med en patient. 

 

En viktig del av samtalet är att lyssna. Detta är inte bara vad någon säger, utan det 

innebär även att tolka och förstå vad som sägs, såväl som att ge tillbaka förståelse till de 

talande patienterna. För att kunna lyssna behövs tystnaden. Sjuksköterskorna behöver 

tystnaden för att samla sina tankar inför det patienterna förmedlar. Syftet med att lyssna 

är att skapa en relation eller kontakt med patienter som gör att sjuksköterskorna får 

tillgång till patienternas värld. Sjuksköterskorna kan hjälpa patienterna att utvärdera deras 

rädsla och ängslan, uppmuntra dem till att prata, att samla information, öka närvaron, att 

visa respekt, och öka självkänslan hos patienterna. Lyssnandet är mer än att höra, man tar 

in alla aspekter av patienternas budskap, såsom röstläge och icke verbala tecken. Att 

lyssna gör att sjuksköterskorna  koncentrerar sig på patienterna, ger dem tid och rum att 

tänka och berätta. I lyssnande processen finns inslag av reflektion, tolkning och förståelse 

som blir synliga vid feedback till patienterna. Enligt Fredriksson (2003) innebär att lyssna 

att sjuksköterskorna tar emot patienternas inbjudan och stiger in i patienternas värld men 

ger samtidigt tid och rum för patienterna att reflektera över och berätta om sina 

upplevelser. Lyssnandet, som här betyder något mer än att höra, präglas av ömsesidighet. 
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Förutsättningen för ett verkligt lyssnande som innehåller reflektion, tolkning och 

förståelse är att sjuksköterskorna verkligen är närvarande. 

 

Tystnaden är viktig för att kunna höra och uppfatta budskapet från patienterna. 

Sjuksköterskorna måste vara tysta om de vill lyssna till patienterna, det vill säga att 

lyssna med öppenhet. Detta innebar inte bara att vara tyst med munnen utan också med 

sinnet (tanken). Tystnaden kunde vara ett problem för sjuksköterskorna. Då måste de 

hålla tillbaka, vänta och se. Sjuksköterskor tenderar att vara handlingsorienterade. Detta  

kan bero på att  vissa sjuksköterskor är rädda för tystnaden. 

 

Det var viktigt att sjuksköterskorna och patienterna hann samtala ordentligt innan 

patienterna möter döden. Patienterna kände ett större tillfredsställe vid samtalen om 

sjuksköterskorna hade en personlig framtoning. Patienterna uppskattade öppenhet och 

ärlighet. De uppskattade även att bli tilltalade med sitt namn. Samtalet bör börja med 

vardagliga saker, som till exempel, hur mår du idag osv. Det blev då lättare att skapa en 

kontakt, för att därefter kunna övergå till att samtala om patienternas sjukdomsförlopp 

och om döden. Båda parterna uppskattade även den optimistiska sidan av samtalet. När 

patienterna hade försonats med sin situation så hade de oftare mer djupa och 

meningsfulla samtal. 

 

Det är viktigt att sjuksköterskorna är öppna i sitt förhållningssätt. Sjuksköterskor får inte 

undvika patienterna, för detta är svårt för patienterna. Många patienter upplevde att 

sjuksköterskor hellre ägnade sig åt arbetsuppgifter istället för att kommunicera med dem. 

 

Många sjuksköterskor kände ett motstånd mot att tala med döende patienter som inte 

visste sin diagnos, på grund av  att de kände sig oärliga och att detta märktes i samtalet 

med dessa patienter. Sjuksköterskor kunde även undanhålla smärtsamma känslor från sitt 

medvetande när de vårdade döende patienter, genom att  distansera sig, det vill säga att 

de skärmade av sig. Den vanligaste orsaken till distansering var när patienter avslöjade 

sina svåra tankar och känslor. Enligt Benner (1993) kan den distanserande metoden, 

förmodligen på ett oklart sätt, skydda sjuksköterskorna från det plågsamma i en bestämd 
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situation, men samtidigt hindras de från att dra fördel av de resurser och möjligheter som 

ligger i engagemang och delaktighet hos patienternas sätt att handskas med situationen.  

 

En bra relation är en hjälp för sjuksköterskorna och patienterna att komma närmare 

varandra i samtalet. För att etablera en god relation krävs en varaktig kontakt. Detta för 

att sjuksköterskorna ska kunna tolka patienternas signaler och bygga upp ett förtroende. 

Är sjuksköterskorna med när patienterna får sin diagnos så har de en större förutsättning 

att bygga upp en bra relation. Enligt Kihlgren, Johansson, Engström och Ekman (2000) är 

en fungerande relation mellan sjuksköterskor och patienter en förutsättning för 

omvårdnaden. En fungerande omvårdnadsrelation bygger på att sjuksköterskor och 

patienter  har en ömsesidig respekt för varandra. När relationen är som bäst känner båda 

parter samhörighet, närhet och öppenhet mot varandra. Den kreativa relationen föder en 

vilja att klara av även en besvärlig situation. Patienterna kan uppleva en glädje som i sin 

tur ger kraft att klara av sjukdom eller handikapp och trots detta ger en upplevelse av 

hälsa.  

 

Om sjuksköterskor inte inser betydelsen av bra och meningsfulla samtal med patienter 

som är svårt sjuka och/eller döende, så är risken stor att patienterna drabbas av djupa 

depressioner och svår ångest. Patienter som är i denna situation har rätt till en stödjande 

samtalspartner, inga patienter bör lämnas ensamma åt sitt öde. Enligt Berglund, Holm 

och Hjelmérus (1986) är det vanligt att svårt sjuka och döende patienter har depressioner, 

vilket leder till att de drar sig undan och inte vill prata med någon. Omgivningen kan 

tolka detta som att patienten inte vill störas. Därigenom förvärras patienternas ensamhet 

och isolering. Svår sjukdom innebär ofta ett ingrepp i patienternas personlighet. De kan 

uppleva att de håller på att förlora sig själva och att ingen älskar dem. Det är därför av 

stor vikt att visa patienterna att de är en person med eget värde. 

 

 

 

KONKLUSION 

Förhoppningsvis kan detta arbete öppna upp ögonen på annan vårdpersonal så att de 

förstår vikten av att samtala med patienter, och då speciellt med svårt sjuka och/eller 
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döende patienter. Resultatet visade att sjuksköterskor inte alltid behövde prata utan att det 

betydde lika mycket att de bara var närvarande och lyssnade. Resultatet visar även på 

betydelsen av ett bra och stödjande samtal, och dess möjligheter för att bygga upp en bra 

relation med patienterna. Sjuksköterskor stödjande samtal är en betydelsefull del av 

omvårdnaden. Egenskaper hos sjuksköterskor som är värdefulla när de samtalar med 

patienter, är god kommunikationsförmåga, hög självkännedom och en empatisk förmåga. 

Sjuksköterskor bör utveckla goda relationer till sina patienter så att de stödjande samtalen 

blir individuella. 

 

Det fanns inte så mycket forskning om hur sjuksköterskan samtalar med svårt sjuka 

och/eller döende patienter. De flesta vetenskapliga studier handlar om kommunikation, 

detta område är så brett och innehåller så många olika bitar.  

 

Områden som är nära förknippade med samtal är förhållningssätt och relation. Vi fann 

inga artiklar som enbart handlade om förhållningssätt eller relation. Förslag på framtida 

forskning är något inom dessa områden. 
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