
Patienters upplevelser av att kommunicera 

med vårdpersonal i palliativ slutenvård 
En litteraturstudie

Linda Grönlund 

Elina Gustafsson

Sjuksköterska 

2020

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för hälsovetenskap



0 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Patienters upplevelser av att kommunicera med vårdpersonal i 

palliativ slutenvård – En litteraturstudie 

Patients experiences of communicating with health care 

professionals in palliative care – A literature study 

 

Linda Grönlund  

Elina Gustafsson 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kurs: O0009H, Examensarbete 

Termin 6 

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp 

Handledare: Carina Nilsson 

 

 

 

 

Institutionen för Hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

 

 



1 

 

 

 

Patienters upplevelser av att kommunicera med vårdpersonal i palliativ 

slutenvård – En litteraturstudie 

Patients experiences of communicating with health care professionals in 

palliative care – A literature study 

 

Linda Grönlund 

Elina Gustafsson 

 

Luleå tekniska universitet  

Institutionen för hälsovetenskap  

Avdelningen för omvårdnad 

 

Av de som avlider i Sverige varje år har ungefär 80 procent bedömts varit i behov av palliativ 

vård. Vid palliativ vård är målet att vården ska vara symtomlindrande och fokuserad på patientens 

livskvalitet, vården är därmed ej kurativ. Det centrala i palliativ vård är en god kommunikation 

mellan vårdpersonal, patient och deras närstående. Syftet med litteraturstudien var att beskriva 

patienters upplevelser av att kommunicera med vårdpersonal i palliativ slutenvård. 

Litteraturstudien baserades på 10 vetenskapliga studier som analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys. Analysen resulterade i fyra kategorier; Att vilja prata om framtiden, att få mer 

information medför välmående och tillfredsställelse, att information kan skapa oklarhet samt att 

bli bemött med ärlighet, förståelse och bli lyssnad till. Dessa kategorier beskrivs tydligare i 

brödtext och benämner främst patienters upplevelse av att vilja kommunicera med vårdpersonal, 

att få individuellt anpassad information samt upplevelsen av att blir lyssnade till. Resultatet 

belyser även patienters upplevelse av att svåra medicinska termer från vårdpersonalen försvårar 

kommunikationen samt att som patient inte vilja diskutera sin vård och behandling. Att 

kommunicera med en patient med palliativ sjukdom kan vara komplext och kräver vissa 

färdigheter från sjukvårdspersonal. Som sjukvårdspersonal innebär det att alltid ha ett 

personcentrerat förhållningssätt utifrån patientens önskemål och upplevelser. Ytterligare kunskap 

kring kommunikation och bemötande behövs dock för att på bästa sätt kunna bemöta palliativa 

patienter och dess närstående. 

 

 

Nyckelord: Palliativ vård, kommunikation, upplevelser, litteraturstudie, kvalitativ 

innehållsanalys 
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Majoriteten av de som dör i Sverige idag har genomlidit en lång tids sjukdom med tilltagande 

funktionsnedsättning. Detta sker i allra högsta grad på en vårdinstitution eller speciellt boende. I 

Sverige avlider drygt 90,000 personer varje år och av dessa har ungefär 80 procent bedömts varit 

i behov av palliativ vård. En palliativ patient är främst drabbad av progressiv sjukdom, obotlig 

sjukdom eller skada. Vid palliativ vård är målet att vården ska vara symtomlindrande och 

fokuserad på patientens livskvalitet, vården är därmed ej huvudsakligen inriktad på att bota eller 

förlänga livet (Socialstyrelsen, 2013). 

Den palliativa vården innebär att psykiska, sociala och existentiella behov ska tillgodoses för 

patient och dess närstående. Patienter som vårdas palliativt upplever ofta känslor som sorg, 

förlust, nedstämdhet och ensamhet i och med att patienten står inför döden. Det kan handla om 

att känna förlust av sin egen kropp, autonomi, hälsa samt det faktum att vara ensam i sin 

sjukdom (Breitbart & Alici, 2014). Ettema, Derksen och Van Leeuwen (2010) beskriver att när 

en patient vårdas palliativt eller lider av en livshotande sjukdom kan patienten konfronteras med 

olika typer av ensamhet. Ensamheten är en känsla som ofta följer en palliativ patient och 

inkluderar främst en social ensamhet som innebär sorg eller saknad av ett socialt nätverk. 

Patienten kan även känna en känslomässig ensamhet vilket motsvarar sin egen rädsla för döden 

och att vara ensam inför döden. Gaspar, Silva, Zepeda och Silva (2019) beskriver att beroende 

på vart patienten befinner sig i sin sjukdomsprocess är det viktigt som hälso- och 

sjukvårdspersonal att uppmärksamma patienternas känslomässiga tillstånd och anpassa 

kommunikationen därefter. 

Enligt Socialstyrelsen (2013) är det centrala i palliativ vård en god kommunikation mellan 

vårdpersonal, patient och deras närstående. Förutom att ha ett fungerande informationsutbyte bör 

det även finnas en kommunikation för en ömsesidig förståelse och stöd. Denna typ av 

kommunikation kan vara samtal om svåra och smärtsamma frågor som kan upplevas 

känslosamma för både patient och vårdpersonal. Ett känslomässigt samtal inom den palliativa 

vården kan exempelvis vara ett brytpunktssamtal. Socialstyrelsen (2013) beskriver att när en 

patient övergår till palliativ vård sker det oftast ett brytpunktssamtal mellan ansvarig läkare och 

patienten i fråga. Samtalen grundar sig främst i patientens situation och egna önskemål. 

Brytpunktssamtalet ger patienten möjlighet till förberedelser inför sin kommande livssituation, 

vård och behandling. I detta samtal är det en fördel om läkaren har ett respektfullt 

förhållningssätt, goda kunskaper inom området samt kan erbjuda patienten möjlighet till 

emotionellt stöd. 
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Resultatet av en internetundersökning gjord i Sverige visade på att svensk sjukvård idag har en 

begränsad kunskap och medvetenhet om palliativ vård. Rädsla och tabu tillsammans med 

otillräcklig kunskap och frånvaro av debatt visade sig vara de största hindren för att kunna 

förbättra den palliativa vården. Studien visade även att sjukvårdspersonal ofta upplevde 

svårigheter med att kommunicera om existentiella frågor som död, ensamhet och sorg 

(Westerlund, et. al., 2018). Bunzel, Weber-Hansen och Schantz-Laursen (2019) beskriver att 

som vårdpersonal är man beroende av patientens åsikter, önskemål, reaktioner och uttryck för att 

kunna göra vården så personcentrerad som möjligt.  

Patientsäkerhetslagen (PSL, SFS 2010:659) beskriver att hälso- och sjukvårdspersonal måste 

utföra sitt arbete i kombination av evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet. Vården ska 

i största utsträckning utformas och genomföras i samråd med patienten, som ska behandlas med 

respekt och omtanke. Det är viktigt att tillgodose patienten trygghet, säkerhet och kontinuitet 

samt att vården utgår från patientens individuella behov och önskemål. Dessa komponenter är 

även grundläggande stenar för att kunna bedriva en personcentrerad vård. Enligt McCormack 

och McCane (2006) är rätt förutsättningar, god vårdmiljö, personcentrerade processer samt 

förväntade resultat fyra komponenter som bygger en personcentrerad vård. Dessa komponenter 

inkluderar även sjuksköterskans förutsättningar till att vara professionell, kompetent, 

engagerad samt ha god kommunikationsförmåga.  

McCabe (2004) beskriver att begreppet kommunikation är en ömsesidig process för att dels 

kunna ge men också för att kunna ta emot information. Det är en blandning av verbala och icke-

verbala kommunikationsförmågor. Kommunikationen mellan patient och vårdpersonal kan även 

involvera mer än bara utbyte av information. Nilsson och Waldemarson (2016) menar att den 

icke verbala kommunikationen handlar om hur vi uttrycker och tolkar exempelvis kroppsspråk, 

beröring, ögonkontakt och kroppshållning. Den verbala kommunikationen innebär att uttrycka 

eller tolka information om bland annat tankar, känslor och åsikter via tal.  

McCormack och McCane (2006) beskriver hur en god kommunikationsförmåga hos 

sjuksköterskan är relaterad till ett gott välbefinnande hos patienten. Genom att lyssna, engagera 

sig och agera omedelbart bidrar vårdpersonalen till ett mer positivt vårdtillfälle för patienten. 

Gaspar et al. (2019) poängterar att sjuksköterskan har en viktig roll vid informationsdelning. Att 

vara en god kommunikatör betonas som ett arbetsverktyg för att kunna tillgodose behov för både 

patienten men också för patientens närstående. Enligt Bunze et al. (2019)  är sjuksköterskans 

kommunikationsförmåga viktig när det gäller att få relevant information om patientens objektiva 

och subjektiva upplevelser. Bunzel et al. (2019) beskriver även att sjuksköterskan har det största 

ansvaret för en fungerande kommunikation och vid en bristande kommunikation från 
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sjuksköterskans sida kan det medföra känslor som övergivenhet, ensamhet, rädsla samt 

maktlöshet för patienten. 

Det som kan upplevas svårt i omvårdnaden med patienter som vårdas palliativt kan vara 

samtalen om sorg och död. Lindqvist och Rasmussen (2014) beskriver att det kan finnas en 

osäkerhet hos vårdpersonal, närstående och patienter om hur man ska kommunicera om 

exempelvis döden och sorgen. I dessa sårbara situationer blir ord och förhållningssätt extra 

viktigt, men rädslan av att man ska säga något fel eller såra en annan människa gör så att en ofta 

förblir tyst. Salander (2002) beskriver att det inte finns någon utformad riktlinje att följa när man 

som vårdpersonal möter existentiella frågor från patienter och närstående, men det finns kunskap 

att lära. Lindqvist och Rasmussen (2014) menar som sjuksköterska är att lyssna och vara 

närvarande i samtalet det viktigaste. Det handlar om att ta emot tankar, berättelser och bekräfta 

patienten. Genom detta förhållningssätt kan sjuksköterskan hjälpa patienter och närstående att 

finna svaren och resurserna hos dem själva. 

Salander (2002) beskriver att de svåra samtalen som har uppfattats positivt hos patienter inte 

bara handlar om informationsutbyte, utan de ses också som en process för en god relation. 

Kommunikationen med patienten bör förhålla sig till den unika personens situation som grundar 

på en relation av lyhördhet, gemenskap, förståelse och respekt för det patienten vill veta 

(Salander, 2002). 

Begreppet kommunikation i denna litteraturstudie har främst fokus på patienters upplevelser av 

informationsutbyte, bemötande och vikten av att ha en god dialog med vårdpersonalen. Det har 

identifierats vissa brister och kunskapsluckor gällande kommunikation och bemötande av 

palliativa patienter inom slutenvården. Därför har denna studie genomförts för att belysa vikten 

av ökad kunskap om kommunikation för att kunna skapa en god personcentrerad vård inom den 

palliativa slutenvården. Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av att 

kommunicera med vårdpersonal i palliativ slutenvård.  

Metod 

En kvalitativ ansats valdes för att ge en mer målande och personlig berättelse vilket skapar en 

tydligare uppfattning om människors upplevelser (Polit & Beck, 2012). För att beskriva 

människors specifika upplevelser är en kvalitativ metod att föredra, vilket kan generera 

informationsrika beskrivningar av fenomenet (Henricson, 2012). Data analyserades med en 

kvalitativ, manifest innehållsanalys med induktiv ansats. Ett manifest innehåll innebär att 

undvika egna tolkningar av det material som analyseras, och utgår enbart från vad texten 
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beskriver (Graneheim & Lundman, 2004). Induktiv ansats innebär att inte utgå från någon 

förutbestämd teori (Henricson, 2012).  

Litteratursökning  

Inför litteratursökningen genomfördes en pilotsökning för att få en helhetsbild av tidigare 

forskning inom området. Enligt Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016) är en 

pilotsökning nödvändig för att säkerställa att det finns vetenskaplig litteratur inom området. I 

litteraturstudien användes inklusionskriterierna patienter över 18 år som vårdas palliativt inom 

slutenvården, studier publicerade under de senaste 10 åren samt svensk eller engelsk text då 

detta är de språk vi behärskar. Willman et al. (2016) beskriver att inklusionskriterier och 

exklusionskriterier i litteratursökningen bör vara preciserade innan sökningen eftersom att en 

modifiering av kriterierna i efterhand kan påverka sökningens trovärdighet. 

Inför sökningen användes Svensk MeSH för att hitta relevanta MeSH-termer som kan motsvara 

sökord i databaserna. De sökord som användes i litteraturstudien var patients, expierience, 

palliative care, communication, interaction, interview, not children och not homecare.  

Sökorden ger enligt Willman et al. (2016) förutsättningar till att finna de studier som är mest 

relevanta till forskningens syfte. Detta tillvägagångssätt medförde även att tidigare studier som 

ej var relevanta för litteraturstudien sållades bort. Vid sökningen av litteratur användes de 

bibliografiska referensdatabaserna CINAHL och Pubmed då de enligt Backman (2008) är 

välkända och gynnsamma vid sökning inom medicin och hälsa. För att ytterligare specificera 

sökningen användes Booleska sökoperatorer som OR, AND och NOT för att bredda eller 

avgränsa sökningen. Booleska sökoperatorer är enligt Willman et al. (2016) effektivt för att 

specificera och kombinera söktermer. Tabell 1 visar en översikt av litteratursökningen där även 

termer och använda kombinationer som använts framgår. Inledningsvis granskades titlarna i 

urvalet av studier till analysen. Därefter granskades abstrakt för att se om studien svarade mot 

vårt valda syfte. Ansågs den valda studien svara mot syftet med litteraturstudien lästes studien i 

sin helhet.  
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Tabell 1 Översikt av litteratursökning 

Syftet med sökning: Att beskriva patienters upplevelser av att kommunicera med vårdpersonal i palliativ 

slutenvård. 

Pubmed: 2020-02-03 

Begränsningar: Engelsk text, publicerad inom 10 år 

Söknr:  *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

  

1  

 

MSH Patients 63181  

2 

 

FT Experience 640653  

3 

 

MSH ”Palliative care” 52662  

4 FT Communication 

 

551837  

5 

 

FT Interaction 802911  

6 

 

FT Interview 202025  

7 

 

FT Children 2445012  

8 FT ”Home care” 

 

50250  

9 

 

 4 OR 5 1314023  

10 

 

 1 AND 2 AND 9 AND 3 AND 

6 NOT 7 NOT 8 

17 8 

 

Tabell 1 forts. Översikt av litteratursökning 

Syftet med sökning: Att beskriva patienters upplevelser av att kommunicera med vårdpersonal i palliativ 

slutenvård 

CINAHL: 2020-02-03 

Begränsningar: Engelsk text, publicerad inom 10 år 

Söknr: *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

 

1 

 

CH Patients 8265  

 

2 

 

CH ”Palliative care” 32807  

3 

 

FT Experience 222205  

4 

 

CH Communication 68996  

5 

 

FT Interaction 69457  

6 

 

 4 OR 5 136001  

7 

 

 1 AND 2 AND 3  17  

8  6 AND 7 7 2 

 

* MSH- MeSh-termer I database PubMed, CH- CINAHL headings i database CINAHL, FT – fritextsökning. 
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Kvalitetsgranskning av studier  

Kvalitetsgranskningen av de valda studierna utfördes med hjälp av SBU:s mall för 

kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik (SBU, bilaga 5). Frågorna i 

granskningsprotokollet inkluderar om studierna har ett etiskt resonemang, urvalets relevans, hur 

väl datainsamlingen och analysmetoden behandlats samt om det uppstått data- och 

analysmättnad. Protokollet granskar även hur väl resultatet är presenterat, om det redovisats till 

en teoretisk referensram samt om någon ny teori framkommit. Granskningsprotokollet innehåller 

frågor som ja, nej, vet ej eller ej tillämplig. Frågor som besvaras ja skattas som 1 poäng och 

frågor som besvaras nej eller vet ej skattas som 0 poäng. (Willman et al., 2016). I 

kvalitetsgranskningen av studierna utgick vi från dessa frågeställningar för att kunna göra en 

helhetsbedömning av studiernas kvalité. Varje enskilt granskad studie fick sedan en slutgiltig 

poäng som därefter transformerades om till procent. I kvalitetsgranskningen granskades totalt 10 

studier och samtliga studier inkluderades då dess kvalitet motsvarade hög kvalitet = 80–100 

procent eller medel kvalitet = 70–79 procent (Willman et al., 2006).  I tabellen nedanför 

presenteras enskild information om varje studie, dess huvudfynd samt bedömd kvalitet efter 

granskningen. Se Tabell 2.  

Tabell 2 Översikt av studier (n=10) 

Författare/år/land Typ av studie 

 

Deltagare Metod 

datainsamling/analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(Hög, 

Medel, Låg)   

 

Braithwaite, M, Philip, J, 

Tranberg, H, Finlayson, F,  

Gold, M, Kotsimbos, T & 

Wilson, J. / 2011/Australien 

 

 

Kvalitativ 

Intervjustudie 

 

 

n= 42 

 

Fokusgrupper/ 

Tematisk analys 

 

Resultatet visad på att 

patienter känner att 

de har lite kunskap 

kring palliativ vård. 
Behovet av hopp, 

positivitet, 

kommunikation och 

engagemang visade 
sig vara 

förväntningarna på 

vårdpersonalen.   

 

 

Hög 

Collins, A, McLachlan, S.-A 

& Philip, J./2018/Australien 

 

 
 

Kvalitativ 

Intervjustudie 

 

n=30 Narrativa intervjuer/ 

Fenomenologisk ram 

Resultatet visade på 

att vid samtal om 

palliativ vård 

upplevde patienten 
det som ett samtal om 

döden samt att det 

fanns en viss tabu 

kring ämnet som 
kunde leda till 

missförstånd.  

 
 

Medel 
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Tabell 2 forts. Översikt av studier (n=10) 

Författare/år/land Typ av studie 

 

Deltagare Metod 

datainsamling/analys 

 

 

Huvudfynd Kvalitet 

(Hög, 

Medel, 

Låg)   

 

Coulourides Kogan, A, 

Enguidanos, S & Penido, M. 

/2015/USA 

 

Kvalitativ 

Intervjustudie 

 

 

n=12 

 

Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Grounded theory 

 

Individuella samråd 

med patienter 

resulterade i att 
patienterna upplevde 

holistisk vårdstrategi, 

kunskap/information, 

hopp/upplysning och 
patientberedskap.  

 

 

Hög 

Dzul-Church, V, Cimino, J. 

W, Adler, S. R, Wong, P & 

Anderson, W. G. /2010/USA  

 

Kvalitativ 

Intervjustudie 

 

n=20 Semistrukturerade 

intervjuer/Kvalitativ 
innehållsanalys 

Resultatet visade på 

att patienterna 
föredrog en ärlig och 

öppen kommunikation 

med de som hade med 

medicinska ansvaret i 
deras vård.  

 

Hög 

Eriksson, L, Öster, I & 

Lindberg, M. /2016/ Sverige 

Kvalitativ 

Intervjustudie 

 

n=8 Intervjuer/ Kvalitativ 

innehållsanalys 

Resultatet visade på 

att patienterna 
upplevde att det var 

viktigt att få 

information om vilka 

möjligheter som fanns 
att ta del av gällande 

deras vård.  

 

Hög 

Gudat, H,  Ohnsorge, K,  
Streeck, N & Rehmann, S. C. 

/2019/Schweiz 

 

Kvalitativ 

Intervjustudie 

 

n=62 Intervjuer/ 
Grounded theory 

Resultatet visade på 
tre aspekter i 

palliativa patienters 

upplevelse av att vara 

en börda: 
Nyckelorden är 

önskan att dö, att 

hastigt dö att vilja och 

icke vilja dö på grund 
av upplevelsen av att 

vara en börda.  

 

Medel 

Selman, L. E, Daveson, B. A, 
Smith, M, Johnston, B, Ryan, 

K, Morrison, R. S, Pannell, 

C, McQuillan, R, de Wolf-

Linder, S, Pantilat, S. Z, 
Klass, L, Meier, D, 

Normand, C & Higginson, I. 

J. /2017/England 

 

Kvalitativ 

Intervjustudie 

 

n=58 Semistrukturerade 
intervjuer/Tematisk 

analys 

Resultatet visade på 
att patienternas 

upplevelse av 

empowerment 

grundade sig i 
upplevelsen av 

kommunikation, 

information, kunskap, 

självhantering samt en 
personcentrerad vård 

Hög 
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Tabell 2 forts. Översikt av studier (n=10) 

Författare/år/land Typ av studie 

 

Deltagare Metod 

datainsamling/analys 

 

Huvudfynd Kvalitet 

(Hög, 

Medel, 

Låg)   

 

Sherman, A. C, Simonton-
Atchley, S., Mikeal, C. W, 

Anderson, K. M, 

Arnaoutakis, K, Hutchins, L. 

F, Makhoul, I, Mahmoud, F, 
Milojkovic, N, Harrington S. 

E & Suen, J. Y. /2018/USA 

 

 

 

Kvalitativ 
Intervjustudie 

 

n=13 

 

Intervjuer/Tematisk 
analys 

 

Resultatet visade på 
att planering, 

interaktioner med 

familj och 

vårdpersonal, 
kommunikation samt 

känslomässigt och 

spirituellt 

välbefinnande var 
avgörande i 

patienternas 

upplevelse av 

beredskap i palliativ 
vård.   

 

 

Hög 

Wentlandt, K, Seccareccia, 

D, Kevork, N, Workentin, K, 
Blacker, S, Grossman, D & 

Zimmermann, C. 

/2016/Kanada 

 
 

Kvalitativ 

Intervjustudie 

n=85 Fokusgrupper/Semistru

kturerade intervjuer/ 
Grounded theory 

Resultatet visade på 

att samarbete i team, 
kommunikation, 

diskussion om 

palliativ vård, 

personcentrerad vård 
och familjecentrerad 

support var nyckelord 

för en kvalitetssäkrad 
vård.  

 

Hög 

Öhlén, J, Carlsson, G, 

Jepsen, A, Lindberg, I & 
Friberg, F. /2016/Sverige 

Kvalitativ 

Intervjustudie 

 

n= 32 Fokusgrupper/ 

Jämförelseanalys 

Modellen för 

personcentrerad vård 
bygger på hur man 

ska kommunicera för 

att stärka patientens 

upplevelser och 

resonemang.  

 

Hög 

 

 

Analys 

Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats i enlighet med Graneheim 

och Lundman (2004). Analysen av data utfördes i flera steg. Inledningsvis lästes studierna 

noggrant för att få en känsla av dess helhet. Varje studie blev sedan tilldelat ett nummer mellan 

1–10 för att underlätta det kommande steget i analysen. Sedan extraherades meningsbärande 

meningar av texten som svarade mot syftet från de valda studierna, dessa benämns som 

meningsenheter. Varje meningsenhet kodades utefter studie och ordningsföljd. De kodade 

meningsenheterna översattes sedan till svenska samt kondenserades. Enligt Graneheim och 

Lundman (2004) innebär en kondensering att meningsenheterna sammanfattas till kortare 

meningar utan att relevant innehåll förloras. Detta tillvägagångssätt är enligt Graneheim och 
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Lundman (2004) effektivt eftersom att texten blir lättare att hantera samtidigt som det centrala 

innehållet är bevarat.  

Därefter fick de kondenserade meningsenheterna en etikett som med ett par ord beskrev vad 

varje enhet handlade om. Med hjälp av etiketterna skapades mindre underkategorier av de 

meningsenheter som hade liknande innehåll eller betydelse. I nästa steg läste vi noggrant igenom 

de underkategorier som skapats under processen. Det visade sig att vissa kategorier 

sammanfördes samt att vissa meningsenheter fick byta plats, vilket resulterade i att färre 

kategorier skapades och fick nya rubriker som tydligare speglade innehållet. Genom att arbeta 

stegvis och strukturerat i kategoriseringen anser Graneheim och Lundman (2004) att det centrala 

i meningsenheterna bevaras.  

En slutlig kategorisering utfördes där vissa meningsenheter fick byta plats eller hela 

underkategorier sammanfördes till en gemensam kategori. De kategorier som skapades under det 

här steget är de slutgiltiga kategorierna som presenteras i resultatet. Som sista steg 

kontrollerades att samtliga meningsenheter var i enlighet med dess huvudkategori samt att ingen 

meningsenhet hade en benägenhet till att passa in i någon annan slutkategori, samt att resultatet 

speglade originalkällorna genom att gå tillbaka och läsa igenom urvalet av studier till analysen. 

Detta genomfördes för att säkerställa att ingen egen tolkning av texten har gjorts.  

Resultat  

Under analysen identifierades fyra kategorier som presenteras i Tabell 3 som beskriver 

patienters upplevelse av att kommunicera med vårdpersonalen i palliativ slutenvård. 

Kategorierna presenteras nedan i brödtext och illustreras med citat.  

Tabell 3. Översikt av kategorier (n=4) 

Kategorier 

Att vilja prata om framtiden  

Att få mer information medför välmående och tillfredsställelse 

Att bli bemött med ärlighet, förståelse och att bli lyssnad till  

Att information kan skapa oklarhet  

Att vilja prata om framtiden   

Patienter beskrev en vilja av att kommunicera med vårdpersonalen (Braithwaite et al., 2011; 

Eriksson et al., 2015). I studier framkom det att patienter inom slutenvården upplevde en vilja 

och öppenhet av att prata eller föra samtal om framtidens vård och behandling (Braithwaite et 
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al., 2011; Dzul-Church et al., 2010). Patienter beskrev att de hade en stark önskan om att få mer 

kunskap om palliativ vård för att veta vilka möjligheter och alternativ de hade gällande sin vård i 

livets slutskede (Braithwaite et al., 2011). En studie visade att kunskap kring palliativ vård var 

en värdefull aspekt hos palliativa patienter (Braithwaite et al., 2011).  

En studie antydde att patienter ansåg att det fanns fördelar med tidiga diskussioner gällande sin 

sjukdom (Braithwaite et al., 2011). De menar också att inför eller under samtal om framtiden 

ville patienter veta all information från vårdpersonalen (Braithwaite et al., 2011; Sherman et al., 

2018). Patienter ansåg att vårdpersonal borde inleda samtal om palliativ vård (Braithwaite et al., 

2011). Patienter beskrev även att de ville få information gällande sin vård direkt, istället för att 

vårdpersonalen skulle avvakta med att delge information (Braithwaite et al., 2011).  

Patienter hade en vilja att diskutera sin framtid och hade vissa krav inför dessa diskussioner om 

såsom att diskutera vård i livets slut med vårdpersonal som stod dem närmst (Braithwaite et al., 

2011). Studien belyste även att som patient behövdes ibland tid för att inleda diskussioner om 

behandling (Braithwaite et al., 2011). Enligt studien beskrev patienter att de ibland ville veta och 

ibland inte beroende på hur de mådde den dagen (Braithwaite et al., 2011). 

Sometimes you want to know: sometimes you don't. When you're feeling good you want to know 

and when you're not feeling good you don't want to know (Braithwaite et al., 2011). 

Patienter ansåg att valmöjligheter i sin framtida behandling gav en känsla av bekvämlighet i det 

svåra samtalet (Coulourides Kogan et al., 2015). De menade att ett ökat förtroende för sin läkare 

medförde det att de kände en trygghet i att ställa fler frågor gällande sin sjukdom och behandling 

(Öhlén et al., 2016).  

I can ask so much when I'm with (the first name of chief physician). But I have such confidence 

with him, and of course, he is responsible for my treatment (Öhlén et al., 2016).  

Studier (Eriksson et al., 2016; Sherman et al., 2018) beskrev även motsatsen som belyste att 

palliativa patienter upplevde svårigheter med att samtala om sjukdom, behandling och sin 

framtid. Patienter beskrev att de inte ville ha fullständig information om sjukdomsbilden, 

palliativ vård och framtida behandling (Braithwaite et al., 2011; Selman et al., 2017; Sherman et 

al., 2018). De ville inte identifieras som sin sjukdom (Sherman et al., 2018; Eriksson et al., 

2016) eller bli ett samtalsämne på grund av sin cancer (Sherman et al., 2018).  

Enligt studier valde patienter att avstå från att samtala om framtiden, såsom att inte vilja 

diskutera palliativ vård eller vård vid livets slut (Braithwaite et al., 2011; Collins et al., 2018). 

Andra studier beskrev även att patienter inte ville veta när de skulle dö, hur länge de hade kvar 
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att leva eller vad som väntade dem i framtiden (Coulourides Kogan et al., 2015; Sherman et al., 

2018; Wentlandt et al., 2016).  

I don’t want to know—you know, it is going through my mind, I wonder how long I have—but I 

really don’t want to know the expectancy...what their estimate is because I know it’s different 

with everyone and I have been a very strong person and I don’t intend to go anywhere without a 

fight (Coulourides Kogan et al., 2015). 

Studier beskrev att palliativa patienter ibland inte ville prata om palliativ vård (Braithwaite et al., 

2011; Coulourides Kogan et al., 2015). Patienter beskrev sig ha känslor av att inte vara redo för 

att samtala (Coulourides Kogan et al., 2015). Patienter uttryckte även en stark oro för ICP-

samtal (samtal om palliativ vård inom slutenvården) (Coulourides Kogan et al., 2015). 

I wasn’t ready for it [the IPC consult], you know? I certainly have been wishing not to review 

these options (Coulourides Kogan et al., 2015). 

Att få mer information medför välmående och tillfredsställelse 

Patienter beskrev att tydlig och relevant information från vårdgivare medförde generellt en ökad 

känsla av välmående hos dem, såsom att få information om vilka tillgängliga alternativ som 

fanns i sin vård (Coulourides Kogan et al., 2015; Selman et al., 2017). Studier (Coulourides 

Kogan et al., 2015; Sherman et al., 2018; Wentlandt et al., 2016) beskrev att patienter kände 

välmående när de fick kunskap samt blev mer medvetna om sin sjukdom och vård. De menar att 

få en förståelig information underlättade deras känsla av engagemang (Sherman et al., 2018; 

Wentlandt et al., 2016; Coulourides Kogan et al., 2015). Att få ta del av sin egen journal 

uppskattades av patienter och ökade känslan av delaktighet i sin egen vård (Selman et al., 2017). 

Patienter uttryckte även uppskattning av möjligheten att få mer information av vårdpersonalen 

om behovet fanns (Selman et al., 2017).  

If I need more information, I could get it, but I am happy with what information I´ve got (Selman 

et al., 2017).  

Patienter beskrev en tillfredsställelse när de fick svar på de frågor som de ställde gällande sin 

vård (Eriksson et al., 2015). Coulourides Kogan et al. (2015) beskrev att patienter uttryckte att få 

information om sin vård var avgörande för att de skulle känna sig tillfredsställda. En studie 

(Wentlandt et al., 2016) beskrev att som patient få vara med att uppdatera och diskutera 

medicinska förändringar var en faktor som var avgörande för känslan av tillfredsställelse. Att 

känna sig delaktig i sin vård innebar en ökad känsla av hopp (Coulourides Kogan et al., 2015).  
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En studie (Coulourides Kogan et al., 2015) beskrev att patienter ansåg att samtal med 

vårdpersonal i slutenvård om palliativ vård ändrade deras syn på sin egen vård. De menade att 

information om vikten av att vara medveten om sin vård gjorde dem mer motiverade 

(Coulourides Kogan et al., 2015).  

Att bli bemött med ärlighet, förståelse och bli lyssnad till 

Patienter poängterade om vikten att vårdpersonalen visade förståelse och hänsyn oavsett hur 

sjuka de än blev (Braithwaite et al., 2011; Öhlen et al., 2016). Patienter ansåg ibland att 

vårdpersonalen ville veta mer personliga saker om dem istället för de medicinska problemen, 

detta för att öka förståelsen för dem. De kände särskild uppskattning när vårdpersonalen visade 

engagemang genom att prioritera kommunikation före de medicinska problemen (Selman et al., 

2017). 

They come in and they sit down… And sometimes they will put communication before medical 

issues. It is more total. They want to know intimacies of you (Selman et al., 2017). 

Att bli lyssnad till ansågs vara en viktig aspekt för patienter i kommunikationen med 

vårdpersonalen (Braithwaite et al., 2011; Dzul-Church et al., 2010; Wentlandt et al., 2016). 

Studier (Braithwaite et al., 2011; Dzul-Church et al., 2010) beskrev vikten av att som patient få 

psykologiskt stöd från vårdpersonalen. Patienter poängterade att det var en fördel och främst att 

bli lyssnad till hade en terapeutisk effekt (Braithwaite et al., 2011; Dzul-Church et al., 2010). 

Braithwaite et al. (2011) belyste att patienter uttryckte sig ha behov av psykologisk stöttning 

från vårdpersonal, att veta att det fanns rådgivning ansågs vara en tröst (Braithwaite et al., 

2011).  

I would need some psychological support… I worry about my family and how they will cope… 

Knowing there is counselling is comfort to me (Braithwaite et al., 2011). 

En studie (Wentlandt et al., 2016) beskrev att patienter uttryckte att bli lyssnad till kunde handla 

om vårdpersonalens förmåga till att vara genuin i sitt bemötande. De menade att ögonkontakt 

var ett bra bevis för dem att vårdpersonalen försökte skapa en kontakt, vara närvarande i mötet 

och inte bara göra sitt jobb. Studier beskrev att patienter menade att bli lyssnad till kunde handla 

om vårdpersonalens förmåga att visa en omsorg och positiv attityd (Braithwaite et al., 2011; 

Wentlandt et al., 2016). 
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Att information kan skapa oklarhet 

Patienter ansåg att det ibland fanns brister i informationsutbytet med vårdpersonal vilket de 

menade gav en känsla av oklarhet (Collins et al., 2018; Selman et al., 2017; Sherman et al., 

2018). Selman et al. (2017) beskrev att patienter ansåg att den kommunikation som fanns mellan 

vårdpersonal och patient borde anpassas mer till deras nivå. Selman et al. (2017) belyste att 

patienter ansåg att det var viktigt att vårdpersonal gav medicinsk information som var förståelig. 

Andra studier (Collins et al., 2018; Sherman et al., 2018) beskrev hur patienter uttryckte att 

svåra termer kunde vara ett problem som begränsade kommunikationen samt kunde leda till 

missförstånd.   

Patienter upplevde i vissa studier (Braithwaite et al., 2011; Sherman et al., 2018) att det fanns 

svårigheter med att säkerställa tydlig information mellan patient och vårdgivare. Patienterna 

menade bland annat att muntlig och skriftlig information om slutet av livsvårdsprocessen 

behöver förbättras (Braithwaite et al., 2011; Sherman et al., 2018). Collins et al. (2018) belyste 

att patienter uttryckte att det ibland inte fanns så mycket kommunikation med läkaren 

överhuvudtaget.  

And they ask you how you feel, and when you say “Fine, it´s ok. “Okay, I´ll se you later” And 

off you go and get treated, so there is not a lot of that talk that goes on really (Collins et al., 

2018). 

Patienter uttryckte att det fanns rädslor från vårdpersonal som kunde begränsa samtalet mellan 

patienter och vårdpersonal (Eriksson et al., 2016; Selman et al., 2017). Eriksson et al. (2016) 

beskrev hur patienter ibland upplevde att läkarna valde att exkludera viktig information i 

samtalet med patienterna på grund av rädsla. Patienter uttryckte känslor som att inte veta vad 

som ska ske härnäst, vem som har det främsta ansvaret för deras vård eller att det inte fanns 

någon långsiktig plan när läkarna gav otydliga svar (Eriksson et al., 2016). Selman et al. (2017) 

beskrev hur patienter uttryckte att det kändes som att ingen specifik information framkommit för 

dem.  

The whole journey… We've felt in the dark… There's been no long-term plan, no guided plan, no 

information actually specifically provided for us (Selman et al., 2017). 

Patienter beskrev att en bristande kommunikation med vårdpersonalen ibland kunde medföra 

stora risker och missar. De uttryckte att det fanns odefinierade antaganden samt fanns risker för 

missförstånd vid indirekt kommunikation med sin läkare (Collins et al., 2018; Gudat et al., 

2019). Andra studier (Eriksson et al., 2016; Selman et al., 2017) belyste vad patienter ansåg om 
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att få olika svar om sin sjukdomsprognos från olika sjukhus. Patienter menade att detta också var 

en faktor som var bristande i kommunikationen, vilket medförde att de kände sig behandlad som 

en i mängden. 

Patienter beskrev att de uppmärksammat särskilda brister i kommunikationen när det kom till 

sekretess och sin önskan om privata samtal (Selman et al., 2017; Wentlandt et al., 2016). Selman 

et al. (2017) beskrev att patienter hade en negativ upplevelse av att få personlig information 

tillsammans med obehöriga. Enligt Wentlandt et al. (2016) uttryckte patienter att de inte ville att 

någon utomstående skulle kunna ta del av deras privata diskussioner med läkaren, likväl som 

patienterna uttryckte att de inte ville ta del av någon annans privata diskussioner.  

I don’t want somebody else´s family listening to our conversation or listening to their 

conversation. I think this is very important (Wentlandt et al., 2016). 

Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelser av att kommunicera med 

vårdpersonal i palliativ slutenvård. Resultatet i denna litteraturstudie visade att patienter ville 

samtala om sin framtida vård, behandling och prognos, samtidigt som de uttryckte motsatsen, 

det vill säga att de inte ville prata om framtiden. Om den information som framkom var relevant 

och tydlig för patienten ökade detta patienters känsla av välmående, tillfredsställelse och 

delaktighet. Motsatsen visades när vårdpersonal använde svåra medicinska termer i samtal om 

bland annat behandling och prognos. Detta gav patienter en känsla av oklarhet gällande den 

information som framkommit. Resultatet visade även att ärlighet, förståelse och att bli lyssnad 

till var faktorer som patienter uppskattade hos vårdpersonalen.  

Resultatet i denna litteraturstudie visade även att patienter upplevde fördelar med att ha kunskap 

om palliativ vård för att få förutsättningar till att kunna engagera sig i de frågor som berör dem. 

Patienterna förutsätter även att en god relation med vårdpersonalen är en fördel i upplevelsen av 

deras förtroende och delaktighet till vården. Resultatet av litteraturstudien kan förstås som att 

patienter hade en vilja att vara delaktig i kommunikationen med vårdpersonalen. Sahlsten, 

Larsson, Lindencrona och Plos (2005) beskriver att ett mål med svensk hälso- och sjukvård är att 

öka patienternas delaktighet. Legitimerade sjuksköterskor bör idag uppmuntra sina patienter till 

att bli delaktiga och engagerade i beslut som berör deras vård. De svårigheter som finns i 

patientdelaktigheten kan dock anses vara hur begreppet delaktighet tolkas samt hur det bäst 

implementeras och utvärderas i vården. 
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I resultatet av litteraturstudien framkom det det att patienter kunde uppleva svårigheter med att 

samtala om sin sjukdom, behandling och framtid. De kunde känna stark oro inför samtal eller att 

de inte överhuvudtaget ville samtala om detta. Resultatet visade även att patienter ibland inte 

ville veta hur länge de hade kvar att leva samt att de inte ville identifieras som sin sjukdom. 

Enligt Onyeka (2010) är det inte helt ovanligt att patienter som får cancerdiagnoser eller svåra 

samtal avvisar informationen eller hoppas på feldiagnostiseringar. I många fall kan detta leda till 

att patienten undviker att prata om sjukdomen. Detta kan ses som en omedveten 

försvarsmekanism mot smärtsamma och överväldigande aspekter av verkligheten. Onyeka 

(2010) menar även att som hälso- och sjukvårdspersonal är det viktigt att ha i åtanke att 

patienterna har individuella förutsättningar till att ta emot och bearbeta information. Är patienter 

väldigt förnekande gällande sin sjukdomssituation är det viktigt att sjukvårdspersonalen är 

följsam i patientens behov, det vill säga ingen patient ska behöva bli påtvingad information om 

den inte vill samtala. För sjukvårdspersonalen handlar det även om att erbjuda stöd, bekräfta att 

de är en resurs för patienter samt säkerställa att patienterna lever ett så bekvämt liv som möjligt 

utifrån deras förutsättningar och behov. Kvale (2007) beskriver att patienter helst undviker att 

prata om sjukdomen för att främst kunna fortsätta tänka positivt och hålla hoppet uppe. Kvale 

(2007) menar att patienter kan välja att avstå från samtal om sjukdomen för att distansera sig 

från den och leva i nuet. Kvale (2007) belyser även att det är viktigt att vårdpersonal kan 

identifiera varje patients kommunikationsbehov för att kunna hjälpa dem med 

hanteringsstrategier. Detta kan exempelvis vara hur de finner mening och hopp i sin sjukdom.  

Litteraturstudiens resultat visade även att patienter kände oklarhet kring den information de fick 

av vårdpersonalen. Mycket av detta grundade sig i att vårdpersonalen tenderade att använda ett 

för avancerat medicinskt språk. Patientmaktsutredningens slutbetänkande (SOU 2013:44) har 

slagit fast vid att patienter har rätt till en förståelig information för att kunna utöva sitt 

självbestämmande samt uppleva kontroll över sin situation. Utredningen beskriver även att 

vårdpersonal bör ha kännedom samt använder de resurser och verktyg som finns för att 

underlätta kommunikationen med patienter.  

Resultatet i litteraturstudien visade att tydlig och relevant information från vårdpersonalen gav 

patienterna en ökad upplevelse av välmående. Detta grundade sig främst i att de blev 

tillfredsställda av de svar de fick på sina frågor. Patienterna upplevde att få förståelig 

information medförde att patienterna blev mer bekväma i samtal om svåra frågor. Enligt 

Håkansson et al. (2019) präglas personcentrerad kommunikation av en tvåvägs-interaktion 

mellan vårdgivare och patient där information är överförd och delad. Det viktiga i denna typ av 

kommunikation är att ha i åtanke att framgången bygger på hur väl vårdpersonalen tar hänsyn 

till patientens individuella värde. Det krävs även en gemensam grund av förståelse för ett 
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effektivt samarbete mellan patient och vårdpersonal. För vårdpersonalen kan detta handla om att 

exempelvis ha ett holistiskt fokus i mötet med patienten, det vill säga inte bara en klar bild över 

patientens diagnos och prognos utan även vad patienterna värdesätter i deras liv.  

Det som genomsyrar hela resultatet i denna litteraturstudie är patienters upplevelse och önskan 

om att vilja kommunicera samt att inte vilja, upplevelsen av välmående, tillfredsställelse, 

ärlighet samt förståelse. Vi anser att vårdpersonal kan ta del av de 6s:n för att tillgodose dessa 

behov. Enligt Ternestedt och Österlind (2013) kan de 6s:n vara ett lämpligt verktyg för att 

utforma en god palliativ vård. De 6s:n grundar sig i självbild, självbestämmande, sociala 

relationer, symtom, sammanhang och strategier. Med tanke på att alla patienter har olika behov 

behöver inte alla 6s vara aktuella, det kan räcka med att ett eller flera behov blir tillgodosedda 

för att patienten ska uppleva en god vård. Det är vårdpersonalens uppgift att identifiera dessa 

behov för att underlätta patientens sista tid i livet. Ternestedt och Österlind (2013) beskriver 

även att denna modell är bra vid exempelvis vårdplanering. Det är dock patientens egna 

upplevelser som främst ska beaktas. Detta innebär att vårdpersonalen ska i samarbete med 

patienten kommunicera för att kunna konstruera den palliativa vården. Vården bör dock vila på 

en vetenskaplig grund med ett etiskt resonemang samt att aktuella lagar beaktas.  

Förslag på intervention för att förbättra kommunikationen mellan patient och vårdpersonal  

Enligt resultatet i denna litteraturstudie anser patienter att det kan det vara svårt för vårdpersonal 

att veta hur man ska förhålla sig till svåra samtal tillsammans med patienten. För att öka den 

personcentrerade vården och öka delaktigheten för patienter i palliativ slutenvård bör det finnas 

en kommunikationsmodell att utgå från. Detta med syfte att vårdpersonalen ska känna sig trygga 

med att medverka i svåra samtal för att främja god personcentrerad vård för patienten.  

Gysels, Richardson och Higginson (2005) beskriver interventioner för att skapa en god 

kommunikation mellan vårdgivare och patient. Ett gott resultat kan enligt Gysels et al. (2005) 

förväntas i ett längre träningsprogram för hälso- och sjukvårdspersonal. Detta program är en 

fyrstegsmodell som grundar sig i metoder som kombinerar teoretisk och praktisk repetition i 

grupp. Gysels et al. (2005) beskriver att de metoder som främst används i träningsprogrammet är 

rollspel, föreläsningar och gruppdiskussioner, men även samtal kring specifika patientfall. 

Gysels et al. (2005) menar att en kombination av föreläsningar, aktiv färdighetsträning och 

återkoppling på inlärda kunskaper i längden kan öka patienters upplevelse av personcentrerad 

kommunikation.  

Författarna till denna litteraturstudie anser att denna intervention skulle kunna kräva tid och 

stora resurser om den implementeras inom sjukvården. Och andra sidan anses 
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träningsprogrammet bidra till en ökad patienttillfredsställelse. Programmet anses även enligt oss 

öka vårdpersonalens kunskap och inställning till svåra samtal vilket i längden kan vara gynnsamt 

för både patient och vårdpersonal.  

Metoddiskussion  

Polit och Beck (2012) beskriver att en kvalitativ studie bör granskas utifrån begreppen 

tillförlitlighet, pålitlighet, bekräftbarhet och överförbarhet för att kunna säkerställa 

trovärdigheten i en studie. Då syftet var att undersöka patienters upplevelser av att kommunicera 

med vårdpersonal i palliativ slutenvård valdes en kvalitativ ansats med manifest innehållsanalys. 

Enligt Polit och Beck (2012) är valet av design i studien viktigt för ökad tillförlitligheten. De 

menar även att en kvalitativ metod är att föredra då den anses ge en djupare förståelse för ämnet 

som ska studeras.  

Det fanns svårigheter med att hitta relevanta sökord samt vid sammankopplingen av dessa då 

flertalet träffar inte svarade på syftet med litteraturstudien. Sökningen av litteratur genomfördes i 

två databaser (CINAHL och Pubmed) för att öka chanserna till att finna relevanta artiklar. Enligt 

Henricson (2012) kan det stärka arbetets trovärdighet att söka studier i flera databaser då de ökar 

chanserna till att finna de mest relevanta studierna. En annan faktor som styrker trovärdigheten 

är det faktum att litteraturstudien ständigt granskats i samband med seminarium och träffar med 

handledare.  

Pålitligheten beskrivs även enligt Holloway och Galvin (2017) vara kopplat till om det finns 

någon reproducerbarhet i studien. Enligt Elo och Kyngäs (2008) bör tillvägagångsättet beskrivas 

tydligt för att studien ska kunna upprepas. För att säkerställa pålitlighet har kontinuerliga 

kontroller genomförts. De meningsenheter som plockades ut har granskats flertalet gånger för att 

kunna säkra att de svarade mot syftet. För att säkerställa att vi arbetat textnära jämfördes även 

meningsenheterna kontinuerligt med originalkällan. I litteraturstudien har pålitligheten stärkts 

genom att tillvägagångssättet i metoden och analysen är tydligt beskrivet. Detta innebär att vem 

som helst skulle kunna återupprepa studien. Holloway och Wheeler (2006) beskriver att 

pålitligheten i en studie avser om det finns innehållsrik data, att det föreligger en sanning i 

insamlad data samt att inga egna tolkningar har genomförts.  

Enligt Polit och Beck (2017) handlar bekräftbarhet om resultatet skulle kunna bli liknande om 

studien genomfördes igen med liknande deltagare och i ett liknande sammanhang men av andra 

forskare. Henricson (2017) beskriver att bekräftbarheten stärks om inklusionskriterier och 

exklusionskriterier presenteras. Metoden i denna litteraturstudie är väl beskriven då samtliga 

delar i metoden presenteras. Sökorden för litteraturstudien beskrivs tydligt och presenteras i 
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Tabell 1. Bekräftbarheten kan dock påverkats då sökningen enbart begränsats bakåt i tiden och 

ej framåt, vilket kan innebära att fler träffar kan framkomma om litteratursökningen görs om.  

Överförbarhet skapas enligt Holloway och Galvin (2017) när resultatet går att användas i andra 

eller liknande grupper, situationer eller sammanhang. För att kunna bedöma överförbarheten bör 

trovärdigheten i en studie vara säkrad. Resultatet i denna litteraturstudie bör gå att överföra till 

liknande kontext. Vi anser att det fanns en fördel med att inkludera studier från olika världsdelar 

i datainsamlingen. Detta medförde att resultatet fick en geografisk vidd vilket kan vara 

fördelaktigt om studien används utanför Sverige.  

Generellt var tiden en viktig aspekt som bidrog till att det fanns svårigheter att finna lämpliga 

studier till denna litteraturstudie. Relativt tidigt i processen fick vi byta fokus och 

problemområde eftersom att det fanns för lite publicerat material inom området. Detta kan ha 

påverkat litteraturstudiens kvalitet. En annan aspekt som kan ha påverkat kvaliteten och 

trovärdigheten på datainsamlingen, kvalitetsgranskningen och analysen är det faktum att det var 

första gången vi genomförde detta strukturerat i ett sammanhang. Begreppet kommunikation 

mellan patient och vårdgivare visade sig vara ett komplext ämne som inkluderade flera aspekter 

av patientens upplevelse. Detta medförde att resultatet av denna litteraturstudie fick flera 

infallsvinklar inom begreppet upplevd kommunikation med vårdpersonal. Det blev därför en 

utmaning att kunna se en gemensam nämnare ur den insamlade datan från valda studier för att 

kunna sammanställa materialet. 

Slutsats 

Kommunikationen inom slutenvården vara ömsesidig mellan patient och vårdgivare. Beroende 

på patientens situation och önskemål krävs kunskap och anpassning för vårdpersonalen i 

kommunikationen med patienten. Det är extra viktigt att ge information som patienten har rätt 

till, att den är individanpassad och att närhet och stöd finns tillgängligt för patienten vid behov.  

Det största behovet vi kunde identifiera var patienters upplevelse av att vilja vara delaktig. 

Genom att ge patienten förutsättningar till att vara delaktig i samtal om sin vård kan 

vårdpersonal göra stor skillnad med små medel för patienten. Ett exempel som kan göra skillnad 

i klinisk praxis är att vårdpersonal använder sig utav ett enklare språk i kommunikationen med 

patenten, det vill säga att undvika svåra medicinska termer. Patienten kan därför få en bättre 

förståelse och därmed kunna vara mer delaktig i samtalet.  

För vidare forskning anser vi att det finns ett behov av att prata mer om palliativ vård för både 

patienter men också för vårdpersonal. Litteraturstudien gick inte in på djupet i denna fråga, men 
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trots det anser vi att det bör finnas en ökad kunskap om ämnet. Vi menar att patienter får en 

bättre upplevelse av att kommunicera om vårdpersonal är bekväma i samtal om svåra frågor då 

detta är vanligt förekommande inom den palliativa vården. Vi anser att när vårdpersonal är 

avslappnade i samtal om allt som berör palliativ vård medför det en trygghet till både patient och 

närstående. Förhoppningsvis ger detta upphov till frågor, funderingar och en bättre 

kommunikation mellan patient och vårdpersonal. Kommunikationen blir i sin tur grunden för en 

god personcentrerad vård inom palliativ slutenvård.   
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