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Abstrakt

Patienter i behov av palliativ omvårdnad finns på många
vårdenheter och målet med modern palliativ vård är att främja 
livskvalitet.  I vården har personalens bemötande stor betydelse för 
patienters välmående. Syftet med denna litteraturstudie var att 
beskriva patienters upplevelser av det goda mötet i palliativ 
omvårdnad. Arton vetenskapliga artiklar analyserades med 
kvalitativ manifest innehållsanalys. Detta resulterade i tre 
kategorier: att få omsorg utan att behöva fråga, att bli sedd som 
människa inger hopp, att lita på personalens kunskaper. Patienter 
upplevde att goda möten med personal ledde till goda relationer 
som bidrog till att lindra deras lidande. När patienter blev bemötta 
med respekt och förståelse upplevde de att deras värdighet 
bevarades vilket var en viktig del av deras hopp. Vidare lade 
patienter vikt vid att sjuksköterskor lärde känna dem för att veta 
hur de skulle behandla patienten. Fungerande relationer mellan 
personal och patienter var essentiellt för att den palliativa vården 
skulle fungera. 

Nyckelord: patienter, upplevelser, palliativ omvårdnad, goda 

mötet, kvalitativ innehållsanalys
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Begreppet palliativ vård avser vård i livets slutskede och när sjukdom inte längre kan botas. 

Palliativ vård skall syfta till att lindra smärta och andra plågsamma symtom samt bekräfta 

livet och betrakta döendet som en normal process. Den palliativa vården får ej påskynda eller 

förhindra döden och skall integrera psykologiska och andliga aspekter. Patientens livskvalitet 

ska främjas genom ett teambaserat förhållningssätt där stöd och samarbete med familjen och 

patienten möjliggörs (WHO, 2002). En vanlig missuppfattning är att palliativ vård bara 

erbjuds till dem i slutstadiet av sin sjukdom (Quaglietti, Blum & Ellis, 2004). 

Modern palliativ vård kan bedrivas som hemsjukvård, dagvård eller institutionsvård. Målet är 

att ge högsta möjliga livskvalitet för såväl patienter som de närstående. Personal som arbetar 

inom palliativ vård ska kunna erbjuda stöd till anhöriga i sorgearbetet. Hospice vård är ett 

annat begrepp där vård erbjuds utifrån en speciell vårdfilosofi och har utvecklats som en 

protest mot den medikalisering av vården som teknologisk utveckling bidragit till. Målet är att 

individualisera vården och se patientens behov i ett socialt sammanhang (Ternestedt, 2004, s, 

9-11).                                            

Sjuksköterskor inom palliativ vård spenderar betydligt mer tid med patienter och anhöriga än 

personal i andra vårdkulturer. Detta kan skapa en grundtrygghet och en utveckling av 

ovanstående kunskaper (de Araújo, da Silva & Fransisco, 2004). Sjuksköterskan kan uppleva 

osäkerhet vid palliativ omvårdnad. Särskilt nyexaminerade sjuksköterskor kan uppleva detta i 

samband med vad de ska säga, vad de ska göra, vad de kan förvänta samt inför det okända

(Caton & Klemm, 2006). Omvårdnadskunskaper kan leda till minskad osäkerhet (Cohen & 

Eriksson, 2006; Stilos, Moura & Flint, 2007). 

Socialstyrelsen (2005, s. 11) beskriver att sjuksköterskor ska ha förmåga att kommunicera 

med patienter och närstående på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt samt i dialog med 

patienter ge stöd och vägledning för att optimera deras delaktighet i vård och behandling. 

Vidare skriver Socialstyrelsen att vad som också omfattas av sjuksköterskors ansvar är att 

uppmärksamma patienter som inte själva uttrycker informationsbehov, att se till att även dessa 

får optimerade möjligheter att delta i vården. 

För att detta ska möjliggöras bör en god relation mellan patient och sjuksköterska eftersträvas, 

där personen ses i sitt sammanhang och blir bekräftad. Sjuksköterskor bör även eftersträva att 

vårdrelationen präglas av tillgivenhet, energiöverförande, vänlighet, omtanke, lindrande och

respekt (Stolt, 2003 s. 45).
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Det krävs en emotionell förmåga hos vårdaren för att denne ska kunna uppfatta samt bedöma 

patienters situation så som den faktiskt är. En förmåga att möta patienters emotioner ökar 

möjligheten för vårdaren att förstå de emotionella uttrycken hos patienter vilket i sin tur 

hjälper vårdaren att välja handling i den aktuella situationen. Enbart medicinsk kunskap är 

inte tillräckligt för att hantera en svår vårdsituation. Vårdaren bör även ha en känslighet för de 

emotionella dragen i de enskilda vårdsituationerna (Snellman, 2001, s. 127). Att lära känna en 

annan människas självbild kan inte sägas vara ett moraliskt krav. Det beror på vårdarens 

engagemang och vilja. Eftersom en självbild innefattar det som är privat och sårbart kan det 

endast förmedlas till den vårdare som visar stor finkänslighet för det som berättas.  Om 

vårdaren ser lyssnandet som en moralisk skyldighet kan det upplevas som ett hinder av 

patienter och leda till begränsning av ömsesidigheten i vårdmötet. Det måste således finnas ett 

engagemang och en vilja hos vårdaren att lyssna till och söka förstå berättelsen som patienter 

förmedlar för att kunna utforma den bästa tänkbara vården för den enskilde patienten 

(Snellman, 2001, s. 236). 

Eriksson (1994, s. 45) beskriver vikten av att mötas av ett välkomnande, att alla människor 

vill uppleva att de är inbjudna och välkomna till en gemenskap. Att välkomna någon innebär 

att visa vördnad och bekräfta den andre, och om detta uteblir, om så endast i en enskild 

konkret situation, fråntas människan hopp och livsglädje. Verklig tröst ger människan som har 

det svårt tillit och förtröstan på det goda, samt mod och hopp (Eriksson 1994, s. 78). Att 

kunna dela det som trycker oss allra mest och kanske skrämmer oss ger kraft till förvandling. 

För att kunna dela det svåra med någon annan krävs att vi finner en människa värdig vårt 

förtroende (Eriksson 1994, s. 79). 

Enligt Eriksson (1994, s. 87-89 ) är den vanligaste formen av vårdlidande kränkning av 

patientens värdighet, och alla former av lidande kan härledas till detta. Kränkning kan ske 

genom nonchalans vid tilltal eller vid slarv med att skydda patientens privata delar. Dessa

kränkningar tar ifrån patienter möjligheten att fullt ut få vara människa, och de innersta 

hälsoresurserna uteblir. Mer abstrakta former av kränkningar är bristande etisk hållning hos 

personalen, genom att inte se människan eller inte ge henne plats. Eriksson (1994, s. 95) 

skriver om hur även det svåraste lidande för en stund kan lindras genom en vänlig blick, ett 

ord, en smekning eller något annat som är uttryck för en ärlig känsla av medlidande.  Dessa 

goda möten bidrar till att lindra lidande, och om de uteblir blir följden mer lidande. 
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Eriksson (1994, s. 95) skriver att grunden till lindrat lidande ligger i kärleken till nästan. Tro, 

hopp och kärlek är enligt författaren grunden i kampen för lindrat lidande, oberoende av 

lidandets uttrycksform. Lidandet föder en känsla av hopplöshet och människans grundhållning 

mot sitt eget lidande pendlar mellan ödmjukhet och bitterhet. Vidare skriver författaren att en 

människa som möter sitt eget lidande får förmåga att möta andras lidande. Hälsa är enligt 

Eriksson (1994, s. 64, 76-77) förenligt med uthärdat lidande. Syftet med omvårdnad är att 

lindra lidandet som uppstår vid sjukdomstillstånd och det är en av grundstenarna i 

omvårdnadsfilosofin (Statens offentliga utredningar [SOU], 2001:6, s. 33; Lindholm & 

Eriksson, 1993; Quaglietti, Blum & Ellis, 2004). 

Att inte få vård i en beroendesituation ger känslor av förlust och av att ha blivit sviken av dem 

som man räknade med skulle ge vård. Utebliven vård uppfattades av patienter som överföring 

av negativ energi som påverkade deras välmående och försenade eller till och med hindrade 

deras tillfrisknande. Det gav även känslor av sårbarhet och identitetsförlust (Halldórsdóttir,

1996, s. 90). Dessa icke vårdande möten gjorde outplånliga intryck hos patienterna, och 

påverkade dem längre än de vårdande mötena (Halldórsdóttir, 1996, s. 91).

Med det goda mötet avses i denna studie positiva upplevelser av anknytningen till eller 

relationen mellan patienter och personal ur patienters perspektiv. Patienter som får palliativ 

omvårdnad finns på många avdelningar och många sjuksköterskor möter dessa patienter i sitt 

dagliga arbete. Författarna anser att ökad kunskap om betydelsen av goda möten kan förbättra 

omvårdnaden av dessa patienter samt att det kan bidra till ökad medvetenhet hos personalen.

I denna studie kommer såväl palliativ specialistvård, palliativ vård på andra avdelningar samt 

palliativ hemvård att innefattas. Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelse av 

det goda mötet i palliativ omvårdnad.  

Metod

Litteratursökning

Författarna har använt de bibliografiska databaserna: CINAHL; PubMed och Academic 

Search för sökning av studier till resultatet. Följande sökord har använts i olika 

kombinationer: palliative, palliative care, terminal, experience, emotional support, patient, 

view, nursing, suffering, alleviation, dying. Kriterierna för inklusion var vetenskapliga artiklar 
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mellan år 1990-2007 tillgängliga i sociomedicinska bibliotekets databaser och tidskriftarkiv 

som handlar om palliativ vård i olika former. Målet med sökningarna var att hitta studier som 

beskrev patienters upplevelser av goda möten i palliativ omvårdnad. Abstrakten från relevanta 

artiklar har lästs för att ta reda på om artiklarna var relevanta till ämnet. Kvalitetsgranskning 

har genomförts enligt principer beskrivna av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och 

bedömdes efter låg/medel/hög kvalitet.  Hög kvalitet innebar att studiernas syfte, metod, 

analys och etiska överväganden var tydligt beskrivna. Medel kvalitet bedömdes de studier där 

någon del var otydlig. Låg kvalitet bedömdes om någon del saknades, eller om studien hade få 

deltagare. En av studierna bedömdes som låg kvalitet på grund av få deltagare. Sökningarna 

presenteras i tabell 1.

Analys

I denna studie har författarna utfört en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. I 

kvalitativ forskning söker forskaren en förståelse för deltagarnas upplevelser utifrån deras 

livsvärld. Forskningen har ett brett fokus genom att individen får beskriva händelser och 

upplevelser med egna ord. Målet med forskningen är att hitta människors egen definition av 

sin livsvärld (Holloway & Wheeler, 2002, s.13).  Ett av målen med innehållsanalys är att 

skapa extern validitet. Detta kan uppnås genom att forskaren tydliggör slutsatserna av 

resultatet genom att relatera slutkategorierna till ursprungssammanhanget (Downe-Wamboldt, 

1992).                                               

Vid en manifest ansats håller sig forskaren nära ursprungstexten och målet är att beskriva de 

uppenbara, tydliga och synliga bitarna av kommunikationen (Downe-Wamboldt, 1992; 

Graneheim & Lundman, 2003). Analysen i denna studie är inspirerad av Burnard (1991) som 

i sin metod beskriver hur denna utförs i 14 steg. De steg som var relevanta för en kvalitativ 

litteraturstudie användes vid analysen av studierna som resultatet i denna studie byggde på.

Utförandet av dessa steg beskrivs enligt följande. Artiklarna har lästs flera gånger för att

författarna skulle bli mer medvetna om livsvärlden hos deltagarna i studierna. Därefter togs

textenheter ut som kodades för att visa vilken ursprunglig studie de tillhörde. Dessa 

textenheter kondenserades vilket innebar att endast det som var relevant för studien behölls 

utan att innebörden ändrades. Efter abstrahering grovsorterades textenheterna för att få logisk 

ordning i materialet varefter kategorisering i fyra steg utfördes. Detta tills kategorierna blev 

varandra uteslutande och kunde relateras till textenheterna de byggde på (Burnard, 1991). Stor 
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vikt läggs vid att inte gå för fort fram i kategoriseringen då det finns risk att analysen blir 

bristfällig och kategorierna ej varandra uteslutande (Holloway & Wheeler, 2002, s. 240-241). 

Tabell 1 Litteratursökning

Söknr           *)                   Söktermer                                                                        Antal ref.

Academic Search 20080117-20080208
1                  FT                  Terminal, experience, suffering                                                  3250                                                                       
2                  DE                  Nurses                                                                                          116      
3                                         Nursing                                                                                         110             
4                  DE                  Nursing                                                                                          38            
                                                                                                                                            1 vald                     

Academic Search 20080117-20080208
1                 FT                    Care suffering                                                                                26            
                                                                                                                                           2 valda            

Academic Search 20080117-20080208
1                 FT                  Palliative, patient, view                                                                 194             
                                                                                                                                           2 valda              

Academic Search 20080117-20080208
1                FT                  Emotional support, palliative, nursing                                             10              
                                                                                                                                            1 vald                 

Academic Search 20080117-20080208
1               FT                   Palliative care, patients, experience                                               408                                                               
                                          + dying                                                                                           89               
                                                                                                                                             1 vald                                                                  

Pub Med 20080117-20080208
1                                      Terminal ,experience, suffering                                                      174    
2                                      Palliative                                                                                           64              
3                                      Nursing                                                                                              16               
                                                                                                                                             1 vald              

Pub Med 2080117-20080208
1                                      Patient, experience, suffering                                                        3606               
2                                      Patient, experience, suffering + alleviation                                       13             
                                                                                                                     1 artikel vald på länk                                                                                                                                                              

CINAHL 20080225
1                                      Patient*                                                                                        11609              
2                                      Experience*                                                                                   1779            
3                                      Palliative*                                                                                        344            
4                                      S1+S2+S3                                                                                          28             
                                                                                                                                             1 vald                      

*) DE –default termer i databasen Academic Search, FT –fritext. Vi har även hittat 8 artiklar i 

de valda artiklarnas referenser varav 2 stycken fanns i bibliotekets tidskriftsamling. 

Litteraturöversikten visas i tabell 2. 
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Tabell 2 Kvalitetsgranskning av artiklar (n=18) 

Författare, År      Typ av studie        Deltagare             Metod                      Huvudfynd            Kvalitet

Arman, M., et 
al. (2004)

Kvalitativ 16 kvinnor Fenomenologisk-
hermeneutisk 
metod. Intervjuer

Cancerpatienters 
upplevelse av 
olika 
dimensioner av 
vårdlidande

Medel 

Arman, M., 
Rehnsfeldt, A. 
(2007)

Kvalitativ 6 ssk
4 ssk studenter
2 patienter

Dialoger och 
intervjuer som 
analyserats med 
en 
fenomenologisk 
metod. 
Hermeneutisk 
tolkning av 
teman.

Vårdgivarens 
förmåga att ge 
det lilla extra 
gör att patienten 
känner sig sedd 
människa. 
Bevarad 
värdighet hos 
patienterna inger 
hopp

Låg

Benzein, E., et 
al. (2001)

Kvalitativ 11 patienter Öppna intervjuer
Fenomenologisk-
hermeneutisk 
metod inspirerad 
av Ricoeur

Spänning mellan 
att hoppas på 
någonting (att 
bli botad) och 
att leva i hopp 
(försoning och 
tillfredställelse 
med döden)

Hög 

Cannaerts, N., 
et al. (2004)

Kvalitativ 7 patienter
2 anhöriga
9 ssk
samt palliativt 
vårdteam från 2 
olika palliativa 
avdelningar

Semistrukturerade 
intervjuer. 
Grounded theory. 

Skapa utrymme 
för livskvalitet 
genom att ändra 
fokus från den 
sjuka kroppen. 
Så mycket som 
möjligt fylla 
utrymmet med 
mening.

Hög 

Carter, H., et al. 
(2003)

Kvalitativ 7 deltagare Öppna intervjuer. 
Fenomenologisk-
hermeneutisk 
metod. Grounded 
theory

Patienters 
prioriteringar i 
omvårdnad vid 
livets slut

Hög

Chapple, A., et 
al. (2006)

Kvalitativ 25 deltagare Narrativa 
intervjuer
Tematisk 
innehållsanalys 
kombinerad med 
Grounded theory

Patienter 
värderade ssk 
arbete, särskilt 
deras råd om 
praktiska saker, 
information som 
gavs om deras 
sjukdom, 
emotionellt stöd, 
råd vid symptom 
och hjälp med 
kommunikation

Hög 
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Tabell 2 Kvalitetsgranskning av artiklar (n=18) forts.

Författare, År      Typ av studie        Deltagare             Metod                      Huvudfynd            Kvalitet

Fagerström, L. 
et al. (1997)

Kvalitativ 75 patienter Fenomenologisk-
hermeneutisk 
metod. 
Semistrukturerade 
intervjuer

Patienters 
förväntar och 
önskningar 
gällande 
omvårdnad

Hög

Johnston, B., 
Smith, L N. 
(2005)

      

Kvalitativ 22 ssk
22 patienter

Semistrukturerade 
intervjuer. 
Fenomenologisk 
metod. Kvalitiativ 
innehållsanalys.

Sjuksköterskors 
relationer med 
döende patienter
Smärthantering. 
Patienters 
upplevelse av 
hur 
sjuksköterskorna 
lindrar lidande

Hög 

Low, J., 
Wilkinson, S. 
(2005)

Kvalitativ 18 patienter
12 vårdare
22 volontärer

Fokusgrupper
Tematisk 
innehållsanalys

Patienter var 
hjälpta av 
professionella 
PCDS som 
upplevdes bidra 
till bättre 
livskvalitet.

Medel 

Mok, E., Chiu 
Chiu, P. (2004)

Kvalitativ 10 ssk
10 patienter

Öppna intervjuer.
Fenomenologisk-
hermeneutisk 
metod inspirerad 
av Van Manen.

En tillitsfull 
relation är viktig 
för en holistisk 
förståelse av 
patientens 
lidande samt 
deras outtalade 
behov

Hög 

Payne, S., et al. 
(2007)

Kvalitativ 18 patienter
11 
anhörigvårdare

Fenomenologisk 
metod. 
Semistrukturerade 
intervjuer

Patienters 
perspektiv av 
vård i livets 
slutskede

Medel
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Tabell 2 Kvalitetsgranskning av artiklar (n=18) forts.

Författare, År      Typ av studie        Deltagare             Metod                      Huvudfynd            Kvalitet

Randall, T C., 
Wearn, A M. 
(2005)

Kvalitativ 15 patienter Semi 
strukturerade 
intervjuer 
Tematisk 
innehållsanalys

Att få dåliga 
besked var 
första steget på 
en resa. Empati 
fick visas men 
måste vara 
ärligt. 
Information om 
olika reaktioner 
och framtida 
stöd anses 
viktigt  

Hög 

Raudonis, B. 
(1993)

Kvalitativ 14 deltagare Ingående 
intervjuer
Dataanalys 
inspirerad av 
Lincoln & Guba

En empatiskt 
relation betydde 
att bli sedd som 
en individ, en 
person med ett 
värde.

Medel

Rehnsfeldt, A., 
Eriksson, K. 
(2004)

Kvalitativ 7 patienter 
4 anhöriga

Fenomenologisk-
hermeneutisk 
metod. Öppna 
intervjuer

Patienters 
uttryckta lidande 
leder till lindrat 
lidande

Hög 

Seymour, J., et 
al., (2003).

Kvalitativ 37 deltagare
Analys inspirerad 
av Strauss

Deltagarnas 
upplevelser av: 
kunskap och 
information om 
tillgänglig 
service, att möta 
praktiska och 
psykosociala 
behov, brist på 
kontroll samt 
bekant atmosfär

Hög

Tishelman, C. 
(1994)

Kvalitativ 20 deltagare Semistrukturerade 
intervjuer
Data analys 
inspirerad av 
Lincoln & Guba

Patient-ssk 
kontakten 
beskrevs av 
patienterna som 
att det var 
mellan e n 
patient och ett 
ssk kollektiv

Medel 
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Tabell 2 Kvalitetsgranskning av artiklar (n=18) forts.

Författare, År      Typ av studie        Deltagare             Metod                      Huvudfynd            Kvalitet

Wood Mak, Y., 
& Elwyn, G. 
(2005)

Woods, S., et 
al. (2000)

Kvalitativ

Kvalitativ

6 deltagare

15 patienter,
10 vårdare, 9 
anhörigvårdare

Öppna intervjuer
Hermeneutisk 
metod

Semistrukturerade 
intervjuer
Tematisk 
innehållsanalys

Önskan för 
aktiv dödshjälp 
påverkas inte 
bara av fysiska 
eller 
psykosociala 
bekymmer utan 
även av en 
existentiell 
längtan för 
samhörighet, 
omtanke och 
respekt

Etiska problem 
vid vård ur 
brukarens 
perspektiv

Medel 

Medel 

Resultat

Dataanalysen resulterade i tre kategorier (tabell 3) som presenteras i löpande text och 

illustreras med citat.

Tabell 3 Kategorier (n=3)

Att få omsorg utan att behöva fråga 

Att bli sedd som människa inger hopp

Att lita på personalens kunskaper

Att få omsorg utan att behöva fråga 

I studier (Carter et al., 2003; Tishelman, 1994) beskrev patienter att sjuksköterskors 

förhållningssätt i mötet var vänligt och trevligt och att de var snälla.  Patienter beskrev att

personal helt enkelt visade omtanke och omsorg genom sina handlingar (Mok & Chiu, 2004; 

Raudonis, 1993; Wood Mak & Elwyn, 2005) och att det kändes fantastiskt att bara bli

omhändertagen av sjuksköterskor (Rehnsfeldt & Eriksson, 2004). En patient beskrev att när

hon inte kunde gå och inte heller kunde tvätta sig själv, lyfte personal henne i badet med den 

mekaniska liften och att hon blev tvättad som en docka. Praktisk hjälp och hur den gavs 
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beskrevs som ovillkorlig generositet och uppskattades av patienter (Cannaerts et al., 2004; 

Raudonis, 1993; Carter et al., 2003; Seymour et al., 2003).

Patienter framhöll att sjuksköterskors ord värmde när de fick beröm för att de var goda 

patienter (Tishelman, 1994). Patienter som fick hemsjukvård uttryckte att de ibland fått vänta 

länge på rätt hjälpmedel, men när de fått kontakt med sjuksköterskor inom palliativ 

hemsjukvård så ordnades detta snabbt. En patient som inte kunde gå någonstans och inte tog 

sig ut, fick hjälp att skaffa en scooter vilket betydde mycket eftersom patienten inte visste att 

denna form av hjälp fanns. Tack vare passande hjälpmedel ökade patienters oberoende och 

möjliggjorde för dem att behålla livskvaliteten som den varit (Seymour et al., 2004; Raudonis, 

1993). Att få erbjudande om hjälp av personal i ekonomiska angelägenheter, som statligt stöd, 

var en stor lättnad och en patient uttryckte att när personalen erbjöd hjälp var de mycket 

diskreta och inte nyfikna (Seymour et al., 2003).

Att få hjälp omedelbart när man inte mådde bra eller hade ont, var viktigt för att patienter i 

möten med personal skulle känna att de var tagna på allvar och att de inte var till besvär 

(Cannaerts et al., 2004). Patienter uppskattade värmen och omsorgen i den praktiska hjälpen 

som gavs, när det fysiska tillståndet inte längre gick att påverka (Seymour et al., 2003).

Well, they´re there for you through thick and 
thin. We have a laugh and a cry. They [the 
staff] have their problems as well; they have 
sick relatives. We help each other, look after 
each other. There is nothing they can do for us 
in the physical sense but just being there helps. 
(Seymour et al., 2003, s. 29-30)

Goda möten med personal ledde till goda relationer, och patienter beskrev att dessa relationer

lindrade lidandet, styrkte dem i att hitta mening med livet och underlättade vardagen

(Johnston och Smith, 2005; Mok & Chiu, 2004). Utan god kommunikationsförmåga hos 

personal och fungerande patient -sjuksköterske relation kunde inte andra delar i effektiv 

palliativ vård förekomma (Johnston & Smith, 2005). Att personal i mötet med patienter inte 

var allvarliga och att de var tålmodiga var mycket viktigt (Mok & Chiu, 2004). En patient 

beskrev att det var bättre om personal i mötet med dem sade tillstånd istället för sjukdom, då 

detta uppfattades som mer skrämmande (Randall & Wearn, 2005). Att patienter kunde välja 

vad de ville ha hjälp med och att få hålla delar av sina tankar privata i mötet med 

sjuksköterskor var viktigt för att patienter skulle känna att de fortfarande klarade av vissa 
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delar på egen hand (Chapple, Ziebland & McPherson, 2006; Mok & Chiu, 2004; Seymour et 

al., 2004). Ibland föredrog patienter praktiskt stöd före emotionellt stöd. De beskrev att det 

var viktigt att kunna välja om de ville ha hjälp eller tacka nej till den assistans som erbjöds 

utan dåligt samvete (Chapple et al., 2006; Seymour et al, 2004).

I just feel I don´t perhaps need them […], at 
the moment, but it is very nice to know that 
they´re there […] I don´t want to get into these 
things about palliative care […]while  at the 
moment everything is going well and I am 
feeling fine. (Chapple et al., 2006, s.1019)

Att personal visade engagemang i mötet med patienter framstod som viktigt i flera studier 

(Arman, Rehnsfeldt, Lindholm, Hamrin & Eriksson, 2004; Arman & Rehnsfeldt, 2007; 

Cannaerts, Dierckx de Casterlé & Grypdonck, 2004; Carter, McLeod, Brander & McPherson, 

2003; Mok & Chiu, 2004; Raudonis, 1993; Seymour, Ingleton, Payne & Beddow, 2003). 

She was not tentative when she came in. She 
came in as a person and expecting to be 
helpful and she was…(Raudonis, 1993, s. 307)

När sjuksköterskor tittade förbi mellan besöken, fast de inte behövde, och frågade hur det var 

upplevde patienter att deras engagemang och omvårdnad kändes mer individuell (Raudonis, 

1993). Patienter beskrev att de kände engagemang i mötet genom kärleken i personalens 

mjuka röster och den omsorg som visades när de gjorde mer än de måste (Cannaerts et al., 

2004; Carter et al., 2003; Mok & Chiu, 2004). Patienter uttryckte att intresset hos personal var 

fundamentalt för en etisk och kärleksfull vård, och för att lidandet inte skulle osynliggöras

(Arman et al., 2004). I studier (Arman & Rehnsfeldt, 2007; Mok & Chiu, 2004) beskrev

patienter att när personal gav det lilla extra uppfattades de som mer engagerade. En patient 

som förlorat mycket vikt och behövde mindre kläder blev förbisedd upprepade gånger, men i 

mötet med en sjuksköterska som såg att hon behövde mindre kläder och sökte tills hon hittade 

dem blev patienten visad engagemang (Arman et al., 2004). I en studie (Seymour et al., 2003) 

beskrev patienter att de uppmärksammade att ingenting var för mycket besvär för personalen.    

Patienter beskrev i studier (Carter, McLeod, Brander & McPherson, 2003; Johnston & Smith, 

2005; Raudonis, 1993; Seymour, Ingleton, Payne & Beddow, 2003) betydelsen av att få hjälp 

utan att be om den och när de inte behövde fråga om hjälp kunde de fokusera på områden de 

ville ha kontroll över istället för att använda sin kraft till att förklara vad de behövde (Carter et 
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al., 2003; Seymour et al., 2003). Att någon förutsåg deras behov och kunde ge tröst och stöd 

var särskilt viktigt i möten där patienter kände sig nedstämda eller upprörda (Johnston & 

Smith, 2005). Att dela känslor öppet och ärligt i relationen och att sjuksköterskor förmedlade 

vänskap och vilja att hjälpa uppskattades och bidrog till att sjuksköterskor inte bara sågs som 

professionella utan också som en vän (Mok & Chiu, 2004; Raudonis, 1993).  

You know someone that says I want to be your 
friend and I want to help you. That´s a 
wonderful feeling. (Raudonis, 1993, s. 307)

Att personal ägnade tid utan att patienter måste påkalla uppmärksamhet och att de frågade hur 

de mår var viktigt för att de skulle känna säkerhet, särskilt när de kände sig oroliga eller 

osäkra (Fagerström et al., 1998; Cannaerts et al., 2004; Mok & Chiu, 2004).

I studier (Arman & Rehnsfeldt, 2007; Mok & Chiu, 2004; Seymour, Ingleton, Payne & 

Beddow, 2003) beskrevs att när sjuksköterskor tog initiativ i olika situationer ökade 

möjligheterna för patienter att uttrycka sig. Patienter berättade att det fanns situationer när de 

var tvungna att fråga sjuksköterskor om hjälp med det som de med lite god vilja borde ha 

upptäckt. Vidare beskrevs att det fanns sjuksköterskor som på eget initiativ respekterade och 

åtgärdade även de små sakerna, vilket var en lättnad och medförde att relationen utvecklades 

till mer anknytande (Arman & Rehnsfeldt, 2007; Mok & Chiu, 2004). Patienter i en studie 

(Seymour et al. 2003) beskrev att när personal initierade mer djupa konversationer om deras 

problem och behov erfor patienter stöd, säkerhet och nära kontakt med personal. En patient i 

samma studie beskrev hur personal inte tvingade fram att hon måste fråga, de bara berättade 

vilken hjälp som fanns (Seymour et al, 2003). Patienter uppfattade det som utmärkt vård när

personal visste när de behövde prata eller inte behövde det samt att de var snälla och hjälpte 

dem när de hade svårigheter (Cannaerts et al., 2004; Seymour et al., 2004). 

Att bli sedd som människa inger hopp

Att patienter kände sig sedda i mötet med personal beskrevs i flera studier (Arman & 

Rehnsfeldt, 2007; Chapple et al., 2006; Johnston & Smith, 2005; Mok & Chiu, 2004; Payne, 

Hawker, Kerr, Seamark, Roberts, Jarrett & Smith, 2007; Rehnsfeldt & Eriksson, 2004) som 

att de blev behandlade som människor och bemöttes med respekt, genom att personalen i 

mötet visade förståelse för dem som personer och verkligen såg dem. Patienter beskrev 
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vidare att det var hjälpfullt och att deras värdighet bevarades när de kunde uttrycka sina 

känslor till sjuksköterskor och att de var öppna för hur patienter kände sig (Arman et al, 

2004; Arman & Rehnsfeldt, 2007; Carter et al., 2003; Chapple et al., 2006; Fagerström et al., 

1997; Johnston & Smith, 2005; Mok & Chiu, 2004; Payne et al., 2007; Raudonis, 1993; 

Seymour et al., 2004; Woods et al., 2000). Patienter i studier (Chapple et al., 2006; Wood 

Mak & Elwyn, 2005) beskrev att de upplevde mer stöd än väntat från personal samt att de 

fann stödet väldigt hjälpsamt. Patienter beskrev (upplevelsen av) bekräftande relationer som 

en viktig del av det upplevda hoppet (Benzein, Norberg & Saveman, 2001; Woods et al., 

2000). Patienter uttryckte att delad mänsklighet i omvårdnad var viktigare än klinisk expertis 

(Seymour et al., 2003). Patienter berättade om vikten av att få balanserad och ärlig 

information för att kunna behålla hoppet. För mycket negativ information, även fakta, var 

nedslående för detta (Randall & Wearn, 2005; Woods et al., 2000). 

Att personal kunde sitta ner och hålla handen beskrevs av patienter i en studie av Johnston 

och Smith (2005) som att det gav dem mer självförtroende. Patienter uttryckte att de lade vikt 

vid att personal lärde känna dem och intresserade sig för dem personligen, för att på så vis 

veta hur de skulle behandla dem (Johnston & Smith, 2005; Mok & Chiu, 2004). I studier 

(Mok & Chiu, 2004; Woods et al., 2000) beskrev patienter att det viktigaste i relationen med 

sjuksköterskor var att de upplevde sig som personer med betydelse, det gjorde att patienter 

tyckte personalen var värd att ha. Sjuksköterskors relation och inställning till patienter 

upplevdes som tillmötesgående och uppmuntrande vilket gav dem ork att fortsätta att leva 

(Fagerström et al., 1997; Mok & Chiu, 2004; Tishelman, 1994). En patient beskrev vikten av 

sjuksköterskors hoppfullhet, vilket bidrog till dennes upplevelse av hopp (Mok & Chiu, 

2004; Woods et al., 2000).

They´re just so buoyant, you know you´d think 
you were never going to die if they were 
around. (Woods et al., 2000)

En patient beskrev att lidandet blev mindre outhärdligt genom relationer med personalen 

(Wood Mak & Elwyn, 2005). Patienter beskrev att när personal i den dagliga samvaron 

initierade djupare konversationer om deras problem och behov upplevde de trygghet och att 

de inte behövde oroa sig (Mok & Chiu, 2004; Raudonis, 1993; Seymour et al., 2003). Vidare 

uttryckte patienter att relationen med sjuksköterskor gav nytt bränsle och trygghet, vilket gav 

dem energi och aktiverade deras inre styrka så att de orkade fortsätta kämpa med den dödliga 
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sjukdomen (Mok & Chiu, 2004). Patienter beskrev att sjuksköterskor bidrog till ett 

åskådningssätt av hopp och välmående utan förtvivlan (Raudonis, 1993). Att kunna dela sina 

känslor med sjuksköterskor gav lugn (Mok & Chiu, 2004; Tishelman, 1994). 

But at first when I came in, I thought ’that 
little girl, she doesn’t know anything about 
this’, but it was fine…she talked about, I don’t 
know…she sort of told me a little about how it 
would be and so on, I remember that she 
calmed me anyway [..] so I thought that the 
nurses, they were splendid, very sweet and 
good. (Tishelman, 1994, s. 216)   

Många patienter beskrev att när det inte fanns några kliniska interventioner som kunde vända 

deras fysiska tillstånd, var det en stor tröst att de kunde dela sorger och bekymmer men även 

glädje med personal (Seymour et al., 2003). Att personal visade engagemang och medlidande 

gav tröst enligt en patient (Arman & Rehnsfeldt, 2007). Tillit till sjuksköterskor möjliggjorde 

för patienter i svåra situationer att avslöja sina plågor vilket kunde lindra deras smärta (Mok 

& Chiu, 2004).

It was a tough situation and the strong trust in 
her drove me to ease this pain through 
dialogue with her. (Mok & Chiu, 2004, s. 480)

Patienter i studier (Chapple et al., 2006; Mok & Chiu, 2004; Seymour et al., 2003) upplevde 

att sjuksköterskor tog sig tid att lyssna och att tiden de fick av personalen gav dem utrymme 

för samtal och tröst (Arman & Rehnsfeldt, 2007; Chapple et al., 2006; Johnston & Smith, 

2005). Personalens vilja att lyssna var centralt i patienters syn på goda möten med 

sjuksköterskor i palliativ vård (Johnston & Smith, 2005).

Oh, a listener, a listener and somebody who 
will listen to you and doesn´t talk. You want to 
talk to somebody and you don´t want to have 
to listen to them. (Johnston & Smith, 2005, s. 
705).

Patienter beskrev att det krävdes mod och inre styrka hos personal att möta dem i svåra 

situationer, och att personalen måste våga utsätta sig för risken att själv bli känslomässigt 

påverkad. Vidare beskrev patienter att det var en fråga om att personalen stod emot yttre 

press, hade mod att sitta ned/ta sig tid, och vågade möta lidandet (Arman et al., 2004). En 

patient beskrev att den nära relationen med sjuksköterskor bidrog till att dennes problem blev 

hörda (Mok & Chiu, 2004). I studier uttryckte patienter behov av att ha någon att prata med, 
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och beskrev att när personal stannade till och satt hos dem en stund, handlade samtalen om 

allt möjligt (Cannaerts et al., 2004; Fagerström et al., 1997; Johnston & Smith, 2005; 

Raudonis, 1993). Patienter lade vikt vid betydelsen av att sjuksköterskor inte uttryckte 

brådska för att det var enklare, och istället kunde sitta ned och hålla deras hand när de var 

ledsna (Arman et al., 2004; Arman & Rehnsfeldt, 2007; Johnston & Smith, 2005). 

I was alone of course after I had been told my 
diagnosis and it is not a very nice thing to be 
told that you have maybe months left to live. I
was very touched that afterwards one of the 
nurses came and sat by me. (Johnston & 
Smith, 2006, s. 705) 

Patienter beskrev att även om det var många andra människor runt omkring så tog 

sjuksköterskor bara hand om den patienten just då och uppmärksammade varenda detalj 

(Johnston & Smith, 2005; Mok & Chiu, 2004). En patient upplevde att hon blivit hörd av 

sjuksköterskor när hon berättade om sin stressiga hemsituation där anhöriga ibland inte 

orkade lyssna på patienten då det påminde dem om att hon var döende (Chapple et al., 2006). 

Patienter beskrev att sjuksköterskor i möten såg vad de behövde när de inte mådde bra och att 

de gladlynt uppmärksammade dem när de ringde på klockan (Arman & Rehnsfeldt, 2007; 

Payne et al., 2007; Rehnsfeldt & Eriksson, 2004). De positiva händelser som patienter 

relaterade till beskrev ofta situationer där personalen svarade på ett sätt som visade att de 

brydde sig mer än vad plikten krävde (Seymour et al, 2003; Tishelman, 1994). 

Well, they´re just a wonderful bunch of people. 
They always seem so caring and helpful and 
can´t do enough for you…(Seymour et al., 
2003 s. 29)  

Att lita på personalens kunskaper

När personal kände till patienters sjukdom och situation visste de hur de skulle behandla dem 

(Johnston & Smith, 2006). Enligt patienter visade sjuksköterskor som utvecklade tillitsfulla 

relationer förståelse för patienters behov och lidande i mötet med dem (Mok & Chiu 2004). I 

en studie (Raudonis, 1993) uttryckte en patient att det var en lättnad när sjuksköterskor 

förstod att smärtlindring inte bara var att vara bekväm i sängen. Att patienter visste att 

personal kunde reda ut alla problem och att sjuksköterskor visste hur saker skulle göras var 

andra positiva åsikter om personalens förmågor (Fagerström et al., 1997; Seymour et al., 
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2005). En annan faktor som var viktig för patienter var att sjuksköterskor visade att de trodde 

på att omvårdnaden hade betydelse för patienter (Mok & Chiu, 2004). 

Patienter beskrev att det inte var det medicinska som betydde mest, det var istället

personligheten hos vårdaren, och de personliga egenskaperna hos personalen för att skapa

tillit uppfattades som inbyggda av patienter (Mok & Chiu, 2004; Woods, Beaver & Luker, 

2000). Det framkom att personal hade stor påverkan på hur patienter uppfattande situationer

genom hur de svarade på frågor och hur de gav information (Benzein, Norberg & Saveman, 

2001). I regel välkomnades information av praktiskt slag av patienter (Woods et al., 2000). 

Patienter beskrev att viktiga egenskaper hos sjuksköterskor var att de kunde förklara för dem

när de var förvirrade, drog sig för att fråga eller hade glömt fråga vid kontakt med andra inom 

sjukvården (Chapple et al., 2006; Randall & Wearn, 2005). När personal pratade lite mer om 

vad som skulle göras och hur det skulle vara fick patienter en uppfattning om den situation de 

var i, vilket var betydelsefullt för dem (Chapple et al, 2006; Fagerström et al., 1997; 

Tishelman, 1994). I studier (Payne et al., 2007, Randall & Wearn, 2005; Seymour et al., 2005) 

beskrev patienter fördelarna med kontinuitet, gällande deras omvårdnad, som att det var bättre 

att träffa samma person istället för att behöva börja om med att förklara sin situation. 

I feel it´s important with the enormity of 
what´s gone on to see the same person. I feel
much happier than having to start things again 
with somebody that you´ve never met before. 
(Randall & Wearn, 2005, s. 598)

Vetskapen om att sjuksköterskor inom palliativ hemvård kunde ge goda råd vid 

telefonkontakt var positivt och uppmärksammades av patienter, liksom vikten av att personal 

hade god kommunikationsförmåga (Johnston & Smith, 2006; Seymour et al., 2005). En

patient i en studie beskrev hur hon kunde prata med sjuksköterskan om hur en anhörig skulle 

kunna få hjälp att uttrycka sig. Patienten hade upplevt att dennes mamma bara tittade på 

henne och saknade ord och berättade att sjuksköterskan kunde hjälpa mamman att hitta de 

rätta orden (Chapple et al., 2006). 

I could talk to her about what mum could say 
to me or encourage mum to say things to me 
rather than just look at me as though I was 
sort of, um, not really a freak but, you know, 
just being lost for words, finding the right 
words. (Chapple et al., 2006, s. 1017)
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Patienter beskrev att personalen fanns där och var lätt att nå (Mok & Chiu, 2004; Raudonis, 

1993; Seymour et al., 2004). Vad som än hände kunde patienter kontakta sjuksköterskor och 

fråga om vad som helst. Patienter hade vetskapen om att personal alltid kunde hjälpa dem att

reda ut deras problem (Mok & Chiu, 2004; Seymour et al., 2003). När patienter upptäckte att 

sjuksköterskor var pålitliga samt omvårdande i både handling och attityd blev relationen 

tillitsfull (Mok & Chiu, 2004). Tilliten och förtroendet bidrog till vetskapen om att personal

skulle klara de problem som dök upp, snabbt och effektivt (Low, Perry & Wilkinson, 2005).

Patienter uttryckte förtroende för sjuksköterskors kunskaper och skicklighet, men det 

framkom också uttryck för brist på tid för samtal (Fagerström, Eriksson & Bergbom, 1997). 

Diskussion  

Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelse av det goda mötet i palliativ vård. 

Studien resulterade i följande kategorier: Att få omsorg utan att behöva fråga, Att bli sedd 

som människa inger hopp, Att lita på personalens kunskaper.

I vår studies första kategori Att få omsorg utan att behöva fråga beskrev patienter att personal 

i goda möten visade omtanke och omsorg genom sina handlingar, och att det kändes bra att bli 

omhändertagen. I en studie av Halldórsdóttir (1996, s. 35) beskrev deltagare de positiva 

effekter som de upplevt genom goda möten med personal i professionell omvårdnad. Genom 

dessa möten upplevde deltagarna förbättrad självbild, ökad säkerhet och acceptans och ökad 

inre känsla av att läka. De upplevde att sjuksköterskorna var på deras sida, och det gav dem 

intryck av solidaritet och ökad känsla av kontroll. Det kan liknas vid vår studie där patienter 

beskrev betydelsen av att få hjälp utan att be om den, och att när de inte behövde fråga om 

hjälp fick de kraft att fokusera på områden där de ville ha kontroll. Att någon förutsåg deras 

behov och kunde ge tröst och stöd framkom i vår studie som särskilt viktigt då patienter kände 

sig nedstämda eller upprörda. Det liknar Halldórsdóttirs studie (1996, s. 38) där deltagare 

uppgav att de var mer sårbara och känsliga när de var på sjukhus. Studien beskrev att 

patientrollen medförde behov av professionell omvårdnad, samt ökad känslighet för utebliven 

vård. Genom goda möten mellan patient och sjuksköterska stärktes gradvis anknytningen och

på så vis möjliggjordes förhandling om vård, som innefattade patientens perspektiv 

(Halldórsdóttir, 1996, s. 34, 38).
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I vår studie framkom att patienter lade vikt vid att de gavs möjlighet att välja vad de ville ha 

hjälp med och att det fanns en vilja att få hålla tankar privata i mötet med sjuksköterskor. 

Patienter i vår studie beskrev vidare att de i det goda mötet kände sig sedda när sjuksköterskor

behandlade dem med respekt och visade förståelse för dem som personer. Detta resultat kan 

liknas vid hur Halldórsdóttir (1996, s. 31, 35) förklarade anknytning inom omvårdnad som att 

relationen mellan patient- sjuksköterska på ett professionellt plan kännetecknades av en, för 

båda parter, behaglig distans samtidigt som relationen innefattade professionell närhet. 

Professionell närhet avsåg närhet gällande patienters tillstånd för tillfället, och hur patienter 

kände sig. Den professionella distansen i Halldórsdóttirs studie (1996, s.31, 35) om vårdande 

och icke vårdande möten bestod av respekt och medlidande. Författaren använde metaforen 

”the bridge” (bron) för en sådan professionell anknytning. Även Løgstrup (1994, s. 71) 

gestaltade hur saklig och personlig förmedling krävde en bro, över vilken människor måste 

mötas i förmedling för att mötet ska verka förlösande och befriande på den enskildes sinne 

och krafter. Det förklarades genom att förhållandet mellan människor aldrig enbart kan bäras 

upp av saken utan att även det mest sakliga förhållande alltid inbegriper ett personligt 

förhållande. Författaren förklarar vidare att det sakliga och det personliga är sammanflätat till 

en enda förmedling. Løgstrups förklaring kan liknas vid att patienter i vår studie 

uppmärksammade att god kommunikationsförmåga hos personalen och fungerande patient-

sjuksköterska relation var avgörande för att den palliativa vården skulle fungera. I goda möten 

med personal uppskattade patienter värmen och omsorgen som den praktiska hjälpen gavs 

med, när det fysiska tillståndet inte längre gick att påverka.

I vår studie framkom att goda möten med personal ledde till goda relationer, och dessa 

relationer lindrade patienters lidande, styrkte dem i att hitta mening och underlättade 

vardagen. Det bekräftas av patienter i en studie av Lindholm och Eriksson (1993) som 

upplevde lindring av lidande genom en annan persons kärlek och tillit. I studien beskrevs det 

som att personal visade omtanke, ömhet och kärlek och såg efter dem på ett omvårdande sätt. 

Att dela känslor öppet och ärligt i relationen och att sjuksköterskor förmedlade vänskap och

en vilja att hjälpa gjorde att sjuksköterskor inte bara sågs som professionella utan också som

en vän. Detta kan liknas vid resultat i en studie av Halldórsdóttir och Hamrin (1997) där 

patienter hade svårt att beskriva en god relation med sjuksköterskor, och kallade det för 

vänskap, men menade att den skiljde sig från privat vänskap. Liksom i vår studie, uttryckte 

även patienter i en studie av Halldórsdóttir och Karlsdottir (1996a) behov av att personalen 

visade vilja att hjälpa samt vänlighet. 
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I resultatet av vår studie framkom vikten av att personal visade engagemang för att goda 

möten skulle bli möjliga, och det beskrevs som att sjuksköterskor var beredda att vara 

hjälpsamma och att de visade omsorg genom att de gjorde mer än de måste. I en studie av 

Eriksson och Svedlund (2005) beskrevs att patienter upplevde att de blev väl omhändertagna

och att detta upplevdes som positivt och möjliggjorde utveckling av tillit. Författarna beskrev

vidare att ett gott möte var ett möte där vårdgivaren var engagerad, stödjande och behandlade 

deltagarna som hela människor. I vår studie framkom att personal vid goda möten ägnade tid 

utan att patienter måste påkalla uppmärksamhet. Att personalen frågade hur de mår var viktigt 

för att de skulle känna säkerhet, särskilt när de kände sig oroliga eller osäkra. Det kan liknas 

vid att sjuksköterskan genom att vara känslig för patienters behov, vid mötet kunde inge 

patienter känslan av säkerhet (Halldórsdóttir & Karlsdottir, 1996b).

I kategorin Att bli sedd som människa inger hopp beskrev patienter i vår studie att upplevelsen 

av bekräftande relationer var en viktig del av det upplevda hoppet. Eriksson och Svedlund 

(2005) skriver att deltagare i deras studie upplevde lättnad när de till slut blev tagna på allvar 

och blev bekräftade. Patienter fick respons av personal och de uttryckte hur mycket värt det 

var att de blev betrodda och lyssnade till, och att få nytt hopp gav styrka att kämpa för sina 

rättigheter, men också att acceptera sjukdomen. Deltagarna beskrev att hopp även kunde vara 

negativt på så vis att det kunde vara tungt att hela tiden uppmanas att finna nytt hopp. 

Eriksson (1994, s. 97) skriver att människans djupaste begär är begäret efter kärlek och 

bekräftelse. Människans värdighet bekräftas genom förmedling av kärlek. Genom att 

patienten känner sig älskad, bekräftad och förstådd och möts med värdighet samt upplever 

rätten att få vara patient med tid och rum att lida utan att fråntas medansvaret som människa

lindras lidande.  Det kan liknas vid resultat från vår studie som visade att när sjuksköterskors 

relation och inställning till patienter upplevdes som tillmötesgående och uppmuntrande fick

patienter ny energi och styrka att fortsätta leva, och deras lidande lindrades.

Patienter i vår studie upplevde att sjuksköterskor vid goda möten tog sig tid att lyssna och

dessa tillfällen gav utrymme för samtal och tröst. Viljan att lyssna framstod som centralt i 

patienters syn på goda möten med sjuksköterskor i palliativ vård. I en studie av MacDonald 

(2007) beskrevs att när sjuksköterskor tog sig tid att lära känna patienter, uppstod få 

svårigheter i dessa möten och få insatser för att komma överens med patienter var nödvändigt. 
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Omvänt, när sjuksköterskor inte tog sig tid att vara med patienter, uppstod svårigheter i 

möten. De goda möten som patienter i vår studie uppmärksammade beskrev ofta situationer 

där personalen svarade på ett sätt som visade att de brydde sig mer än plikten krävde och de

lade vikt vid att sjuksköterskor inte sade att vi måste vidare utan stannade kvar, satt ned och 

höll deras hand när de var ledsna. Patienter i vår studie beskrev hur de vid goda möten kände

att sjuksköterskor bara tog hand om dem just då och uppmärksammade dem trots att det 

kanske fanns andra människor runt omkring. Även sjuksköterskor i en studie av Wallerstedt 

och Andershed (2007) uppgav att det var viktigt att fokusera på den enskilda patienten vid 

palliativ vård. 

I kategorin Att lita på personalens kunskaper framkom att patienter i vår studie upplevde att 

personal hade stor påverkan genom hur de i mötet svarade på frågor och genom hur de gav 

information. Eriksson (1994, s. 97) beskrev att patienter genom att vara informerade och 

delaktiga upplevde att deras oro och ängslan minskades. Det kan liknas med resultat från vår 

studie som visade att patienter oftast välkomnade information av praktiskt slag, och de 

beskrev att viktiga egenskaper hos sjuksköterskor var att de kunde förklara för patienter när 

de var förvirrade eller drog sig för att fråga. När personal pratade lite mer om vad som skulle 

göras och hur det skulle vara fick patienter i vår studie en bättre uppfattning om situationen de 

var i och detta upplevdes som betydelsefullt. När patienter upptäckte att sjuksköterskor var 

omvårdande i både handling och attityd blev relationen tillitsfull. Liknande resultat framkom i 

en studie av Halldórsdóttir och Hamrin (1997) där författaren beskrev att sjuksköterskors 

kompetens i handling och kommunikation var kopplat till att patienter kunde lita på dem, och 

uppfatta dem som omvårdande.

Interventioner

Att sjuksköterskor i mötet med patienter kan kommunicera på ett sätt som bidrar till goda 

relationer är grundläggande för att patienter ska uppleva god omvårdnad. I en studie av Ferrell 

och Coyle (2008) beskrevs att sjuksköterskor genom mänsklig kontakt hjälpte patienter att 

lindra bekymmer och plågor och återupprätta känslor av helhet. Författarna skriver vidare att 

sjuksköterskor i dessa nära och pågående möten följde patienter på deras resor genom 

sjukdom, och gav dem stöd i stunder av kraftlöshet. Halldórsdóttir (1996, s. 45) beskrev i sin 

studie att sjuksköterskors omvårdnad kunde vara livgivande för patienten, om den innefattar 

mänsklig kontakt, dialog, aktivt lyssnande, att ge tid och att mötas. Författaren beskrev vidare 

att dessa kommunikativa faktorer var viktiga delar av helande. Att sjuksköterskor 
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möjliggjorde goda möten genom att de gav tid till patienter var viktigt för att de skulle kunna 

förmedla sig om sin situation. Att personal kunde lyssna upplevdes som viktigt av patienter i 

vår studie. I en studie av Bushinski och Cummings (2007) beskrevs att lyssnandet var en 

hjälpsam del av effektiv kommunikation vid bemötande. Sjuksköterskor bör ta sig tid att 

lyssna, speciellt då patienter verkar oroliga, ledsna eller bara behöver någon som sitter hos 

dem för en stund. Genom att inte titta på klockan, stänga av telefonen och att vänta med 

omvårdnadsdokumentation till mötet är över kan odelad uppmärksamhet förmedlas. En lugn 

och stadig hand på armen, axeln eller handen kan förmedla en känsla av säkerhet (Bushinski 

& Cummings, 2007). I en studie (Ferrell & Coyle, 2008) beskrevs att lidande i omvårdnad 

uppstod när individen inte kände sig hörd. Den formen av lidande kunde bero på att patienter 

inte kunde sätta ord på det de upplevde, eller när deras tysta rop på hjälp inte blev hörda. 

Genom att ge patienter tid möjliggjorde sjuksköterskor för patienter att uttrycka sig om sådant 

som annars inte framkom och som kunde bidra till lindring och välmående. I en studie av 

(Bushinski & Cummings, 2007) beskrev sjuksköterskor att frågor var en viktig del av 

relationen och att dessa frågor kunde handla om vad patienter upplevde som lugnade eller hur 

patienter klarat av sin situation tidigare. För att patienter ska uppleva säkerhet och trygghet 

och för att de ska kunna förmedla sig bör sjuksköterskor integrera ovanstående faktorer i 

omvårdnad. 

Att patienter kände att de betydde något framkom som viktigt i resultatet. Genom att i mötet

bekräfta patienter som människor och att verkligen se dem, kunde sjuksköterskor bidra till att

patienter kände att de hade betydelse. Ferrell & Coyle (2008) beskrev att sjuksköterskor 

uppfattade patienters lidande som en del av sitt arbete, men att de försökte se varje lidande 

person som en unik individ. Vidare beskrev författarna att sjuksköterskor svarade mot lidande 

genom att identifiera dess källor och erbjuda närvaro.

Sjuksköterskor bör därför hålla i minnet att omvårdnadsåtgärder ska utföras med hänsyn till 

individens situation och på ett sätt som bidrar till att mötet upplevs som gott. Vid palliativ 

omvårdnad kan patienter ha behov av vård med särskilt fokus på närhet, värme och omsorg. 

För att tillgodose dessa behov bör sjuksköterskor ha fördjupade kunskaper om vad som leder 

till goda relationer i omvårdnad, samt kunna omsätta dessa i praktiken. Sjuksköterskor bör 

uppmärksamma patienters behov även när de har svårt att uttrycka sig.
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Metoddiskussion

Metoden som använts var manifest innehållsanalys vilket är en systematisk analys som syftar 

till att utan tolkning beskriva det som framkommer i texten (Graneheim & Lundman, 2003). 

Eftersom syftet var att beskriva patienters upplevelse av det goda mötet passade metoden bra. 

Litteratursökningarna utfördes inledningsvis med fokus på att hitta artiklar om hur 

sjuksköterskor lindrar lidande hos patienter i palliativ vård, därför svarar vissa sökord inte 

mot syftet med denna studie. Nya sökningar utfördes med det reviderade syftet i fokus, varvid 

flertalet av studierna från de första sökningarna återkom, samt ytterligare användbara studier.

Många olika sökord har använts utan resultat, till exempel good encounter, relationship och

meeting kombinerat med de sökord som återfinns i tabell 1. Inklusionskriterierna kan tyckas

dåligt avgränsade, men då sökordet palliative begränsade antalet träffar kraftigt behövdes inte 

ytterligare begränsning. De studier som berörde barn i palliativ vård handlade om föräldrars 

upplevelse och var således inte aktuella. Det har varit svårt att hitta studier om patienters 

upplevelse av palliativ vård, och det kan bero på att det är svårt att få godkännande från etiska 

kommiteér för dessa studier. 

Innan analysen av texterna kvalitetsgranskades studierna enligt principer beskrivna av

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). En av studierna bedömdes ha låg kvalitet för att det 

endast var två deltagare som beskrev upplevelsen av palliativ vård. Författarna valde ändå att 

ta med den för att i analysen få så många nyanser som möjligt. Svårigheter vid analysen har 

varit att abstraheringen inledningsvis inte var tillräckligt beskrivande ur ett inifrånperspektiv, 

att formulera ”att-satserna” har således krävt tid och huvudbry. Andra svårigheter har varit att 

kategoriseringen utförts i för stora steg, vilket ledde till att kategorierna inte var varandra 

uteslutande. Detta åtgärdades med omkategorisering i mindre steg. Egna översättningar av de 

engelska textenheterna kan vara en svaghet då svenska är författarnas modersmål. Författarna

har hela tiden gått tillbaka till ursprungsmaterialet för att inte tappa meningen. Att arbeta på 

detta sätt stärker reliabiliteten (Downe-Wamboldt, 1992; Burnard, 1991). Validiteten har

stärkts genom att man använt citat i resultatdelen och att utomstående har läst materialet 

(Burnard, 1991; Holloway & Wheeler, 2002, s. 274). Författarna har under arbetets gång

deltagit i tre seminarier där utomstående har studerat materialet och gett konstruktiv kritik. 

Det har även funnits tillgång till handledning där vägledning i arbetsgången har getts.
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I analysen användes 18 vetenskapliga studier. De flesta studier om palliativ vård hade 

närståendes, personalens och patienters upplevelser som fokus. Då författarna endast var 

intresserade av patienters upplevelser inkluderades fler studier för att få ihop tillräckligt med 

material för datamättnad. 

Slutsatser   

Litteraturstudien belyste patienters upplevelser av goda möten i palliativ omvårdnad. Det 

framkom att fungerande relationer mellan personal och patienter var essentiellt för att den 

palliativa vården skulle fungera. Goda möten ledde till goda relationer. Vid palliativ vård kan 

det vara av stor vikt att tillgodose patienters psykiska behov. När patienter har behov av 

omfattande medicinska åtgärder kan betydelsen av goda möten åsidosättas av personalen.  

Vikten av att uppmärksamma patienter som unika individer kan vara av särskild betydelse att 

beakta dels som nyutexaminerad sjuksköterska, då de medicinska åtgärderna kan medföra stor 

koncentration och kanske allt för stor fokusering, dels efter några års erfarenhet av arbete som 

sjuksköterska, då rutiner kan komma att ersätta för stora delar av den individuella 

omvårdnaden. 

Patienter lade vikt vid att personal tog initiativ i relationen, och uppskattade att de kunde 

förutse patientens behov. Patienter hade insikt i att vissa sjuksköterskor valde att inte se deras 

hjälpbehov, medan andra uppmärksammade dem. Goda möten med personal kunde inge 

patienter hopp. Att inge hopp beskrevs av patienter som en av de viktigaste uppgifter 

sjuksköterskor hade. Det framkom att vid palliativ vård handlade hopp hos patienter ofta inte 

längre om att bli frisk. Att ha hopp kunde handla om att få en bra dag utan svåra smärtor med 

goda möten där tid fanns att prata, eller att vara tysta i väntan på att orden skulle komma. 

Mycket av forskningen om bemötande i omvårdnad har en betoning på negativa upplevelser. 

Icke omvårdande möten med personal lämnar outplånliga minnen hos patienter, och det är 

viktigt att fokus lagts på detta, men det är även av stor betydelse att forskning bedrivs om 

patienters upplevelse av goda möten med personalen, eftersom dessa möten leder till goda 

relationer. Goda sjuksköterske-patientrelationer är en förutsättning för att omvårdnad ska 

fungera optimalt. Ytterligare forskning om upplevelser av goda möten med personal ur 

patienters perspektiv är därför viktigt. Det kan också vara viktigt med utveckling av olikheter 

mellan patienters respektive sjuksköterskors upplevelser av vad som är goda möten i 
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omvårdnad, för att kunna överbrygga eventuella skillnader och ytterligare möjliggöra goda 

omvårdnadsrelationer.
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