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SAMMANFATTNING 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa kommunikationen inom den palliativa vården 

samt vilka copingstrategier sjuksköterskan använder sig av. Studien genomfördes som en 

litteraturöversikt där resultatet baseras på 15 artiklar genomförda i totalt åtta olika länder. 

Artiklar söktes i databaserna CINAHL, PubMed, Vård i Norden och PsykINFO. Teman som 

framkom i resultatet var kommunikation och copingstrategier följt av fyra respektive fem 

subteman. Resultatet visar att kommunikationen är central i den palliativa vården. Utbildning 

var grunden till att sjuksköterskan utvecklade ett bra förhållningssätt inom kommunikation 

och copingstrategier. Tidigare erfarenheter påverkade copingstrategier och 

kommunikationsfärdigheter i den palliativa vården. Tid för reflektion var något som 

sjuksköterskor tyckte var viktigt i bearbetningen av svåra situationer. Sjuksköterskan bör vara 

medveten om copingstrategier och dess påverkan för en god empatisk omvårdnad samt för sin 

egen hälsa. Tid för reflektion tillsammans med kollegor bör appliceras på varje arbetsplats 

inom hälso och sjukvården. 
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INTRODUKTION 

Vid mötet med en döende människa eller med en närstående som nyligen har förlorat någon 

nära så ställs sjuksköterskan inför en av de svåraste uppgifterna inom yrket. Sjuksköterskan 

skall kunna bidra till att vara behjälplig till människor vid livets slut oavsett om döden är 

väntad eller oväntad. En av de viktigaste uppgifterna sjuksköterskan har är att visa sin 

medmänsklighet. Förutsättningen för att ge en god omvårdnad är att sjuksköterskan har ett 

medvetet förhållningssätt till döden (Strang, 2012, a). Lindqvist och Rasmussen (2009) menar 

att sjuksköterskan behöver ha professionella egenskaper men också personliga kunskaper. 

World health organisation, WHO, (2002) förklarar den palliativa vården som ett 

förhållningssätt där vi förbättrar patientens livskvalité. Sjuksköterskan ska förebygga och 

lindra lidande och vi ska se till patientens fysiska, psykosociala och existentiella behov som 

kan uppkomma i samband med palliativa vården. WHO (2002) menar att den palliativa 

vården ska förebygga och lindra lidande genom tidiga upptäckter, tidiga bedömningar och 

tidiga behandlingar av smärta som visas fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt för att 

förbättra livskvaliten för patient och närstående. 

Bakgrund 

Palliativ vård 

 

När den kurativa behandlingen inte längre ger resultat är den palliativa vårdens mål att genom 

aktiv helhetsvård främja högsta möjliga livskvalitet för den döende patienten (Andershed, 

Ternestedt & Håkansson, 2013). Enligt Henoch (2002) är palliativ vård ett nationellt 

vedertaget begrepp som är ett samlingsnamn på den vård som ges i livets slutskede då det inte 

finns något som kan bota människan.  Den sista tiden i livet ska patienten få möjlighet till att 

finna ro och kunna avsluta livet utan smärta eller ångest, detta nämns ofta i litteraturen som en 

god död.  En god död innebär att patientens självbestämmande beaktas, integriteten bevaras 

och att patientens livskvalité beaktas in i slutet (Lindqvist & Rasmussen, 2009). Enligt Boyd, 

Merkh, Ruthledge och Randall (2011) ska palliativ vård erbjudas patienter och anhöriga när 

den kurativa vården inte längre tjänar sitt syfte. Planeringen av vården skall värderas efter 

patienten och närståendes behov av kunnig, professionell personal som vägleder dem genom 

processen. Det Karlsson och Sanden (2007) beskriver i sin studie är att när sjuksköterskan 

vårdar en människa i den palliativa vården så är huvuduppgiften att se till att patienten trots 

sin situation får den bästa möjliga livskvaliten.  
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Den palliativa vårdens fyra hörnstenar 

Den palliativa vården i Sverige ska enligt WHO (2002); Statens offentliga utredning (SOU 

2001:6); Strang (2012,a) vila på fyra hörnstenar. Den första hörnstenen symtomkontroll 

innefattar att lindra symtom som omfattar fysiska, psykiska, sociala behov och här tas det stor 

hänsyn till patientens autonomi och integritet. Den andra hörnstenen är ett tvärprofessionellt 

teamarbete/ samarbete mellan alla inblandade yrkesprofessioner. Den tredje hörnstenen 

innebär en bra relation och kommunikation med patienten, anhöriga och den övriga 

personalen samt stöd till anhöriga, både under sjukdomstiden samt efter dödsfallet. Den sista 

och fjärde hörnstenen är att erbjuda anhöriga till att vara delaktig i omvårdanden kring den 

sjuke patienten samt att ge stöd både under sjukdomsförloppet men även efter dödsfallet 

(Strang, 2012, a) Idag beskrivs att den palliativa vården vilar på dessa fyra hörnstenar men 

enligt Andershed et al. (2013) finns det även andra betydelsefulla områden som förblivit mera 

osynliga men som är lika viktigt i den palliativa vården och det handlar om kroppsvård och 

beröring, en estetisk trygg och behaglig miljö samt ritualer kring den döende patienten. 

Sjuksköterskans roll 

 

Friedrichsen (2012) lyfter fram att sjuksköterskans arbete inom palliativ vård kräver 

kunskaper inom omvårdnad men också kunskaper om döendets psykologi, palliativ 

omvårdnadsforskning, avancerad symptomlindring och etiska principer. Vidare beskrivs att 

sjuksköterskans roll kan ses ur flera perspektiv som: en relationsskapande, en stödjande, en 

koordinerande och en kommunikativ roll. Med relationsskapande menar Friedrichsen (2012) 

att sjuksköterskan har en stor roll i att skapa förtroendefulla relationer. Att se till hela 

patienten, inte vara för påstridig utan ge plats åt patienten för att kunna se dennes behov. En 

tillit byggs upp för att ett förtroende ska kunna skapas. Friedrichsen (2012) framhåller också 

att yrkeskunskapen kan ge en maktposition som sjuksköterskan måste tänka på för att bevara 

känslan av ödmjukhet. En patient som befinner sig i en utsatt situation kan lätt känna sig 

kränkt om bemötandet inte är respektfullt och den egna integriteten inte bevaras, detta har en 

stor betydelse för hur patienten upplever vårdandet (Dahlberg, 2002). Sjuksköterskans 

relation till patienten ska vara hjälpande, förtroendeskapande och bevara patientens 

självbestämmande och integritet (Friedrichsen, 2012). Sjuksköterskans stödjande roll innebär 

att stötta patient och närstående genom att vara närvarande och underlätta för dem. Att se det 

friska i den sjuka och söka intressen eller önskningar som patienten har och visa en förståelse 

är något som också betonas. Även att bara finnas där utan att egentligen göra något kan ha en 
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stor betydelse för patienten. Den koordinerande rollen beskrivs av Friedrichsen (2012) som 

att sjuksköterskan är spindeln i nätet då det ofta är denne som gör den första bedömningen vid 

mötet med patienten och närstående. Enligt Boyd et al. (2011) har sjuksköterskan en stor roll i 

arbetet då det ofta innebär en tät kontakt mellan sjuksköterskan och patienten. Den 

kommunikativa rollen är central och en av de viktigaste komponenterna i yrket vare sig den är 

verbal eller icke verbal (Friedrichsen, 2012). Samtalet som sjuksköterskan har med patient 

och närstående innebär att se till alla dimensioner som fysisk, psykiska, sociala och 

existentiella problem (Socialstyrelsen, 2005). Som sjuksköterska är det viktigt att inte lägga in 

egna värderingar utan att lyssna till vad patienten har för egna normer och värderingar 

(Friedrichsen, 2012). Genom att sjuksköterskan visar sin lyhördhet så kan förståelsen för 

patientens situation öka vilket in sin tur kan leda till en bra samhörighet mellan 

sjuksköterskan och patienten (Karlsson & Sanden, 2007).  

Sjuksköterskans förhållningssätt 

 

Enligt Wu och Volker (2012) så är det holistiska synsättet relevant för sjuksköterskans roll i 

den palliativa vården. Holismen ser till hela människan och bevarar dess självbestämmande 

och integritet. Även Strang och Strang (2012) lyfter fram den holistiska synen på människan 

där de påpekar att patienten inte endast är det sjuka eller skadade i kroppen. Hänsyn ska tas 

till hela människan och genom att betrakta hela människan kan vi se det totala sammanhanget 

kring individens upplevda verklighet (ibid). Förhållningssättet i den palliativa vården kan inte 

poängteras tillräckligt. Sjuksköterskan ställs inför stora utmaningar då denne möter lidande 

och döende patienter. För att kunna hantera sådana situationer behöver sjuksköterskan 

utveckla en förmåga att kunna hantera egna tankar och känslor (Kalfoss, 2011). Det finns en 

osäkerhet från personal hur de ska förhålla sig till döden som grundar sig i sjuksköterskans 

egen copingstrategi. När sjuksköterskan svarar på frågor om döden från en patient som 

närmar sig livets slutskede finns det inga enkla svar. Samtalet baseras på vilken relation 

sjuksköterskan har till patienten och grundar sig i att visa patienten respekt, lyhördhet och 

förståelse. Det krävs att sjuksköterskan har en hög kompetens både professionellt och på det 

personliga planet (Lindqvist & Rasmussen, 2009). Sjuksköterskans förhållningssätt påverkas 

av ålder, kön, etnicitet, religion, erfarenhet, utbildning och copingstrategier (Holst et al., 

2003). I den palliativa vården möter sjuksköterskan svåra smärtsamma samtal med patienter 

och närstående. För att kunna hantera den känslomässiga oron från patienterna och närstående 

krävs en god kommunikation som i sin tur kan vara smärtlindrande för patienten 
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(Socialstyrelsen, 2013). Vidare menar Socialstyrelsen (2013) att den palliativa vården baseras 

på principen om det lika människovärdet och har därmed etiska utgångspunkter och målet är 

att främja livskvaliten. 

Kommunikation 

 

Kommunikation i den palliativa vården är av stark betydelse då den ingår som en av de fyra 

hörnstenarna, kommunikation ska fungera med och runt patienten men även inom arbetslaget 

(Socialstyrelsen, 2013; Strang, 2012, b.). Begreppet kommunikation kommer av det latinska 

communicare som har betydelse att göra något gemensamt, göra någon annan delaktig, att ha 

en förbindelse med (Eide & Eide, 2007). Vidare betonar Eide och Eide (2007) att en 

förutsättning för god omvårdnad är att sjuksköterskan har en etisk medvetenhet och att 

kommunikationen fungerar bra till rätt ändamål. En god kommunikation bygger på reflektion 

av moraliska frågor som sjuksköterskan kommer i kontakt med i mötet med patient och 

närstående, kommunikationen bör vara stödjande och patientinriktad (ibid). Todoulos (2012) 

lyfter fram vikten av en sjuksköterskans grundläggande förståelse, att kunna visa empati och 

framförallt att lyssna till patienten. När patienten inte kan uttrycka sig verbalt behöver 

sjuksköterskan grundläggande professionella kunskaper i ickeverbal kommunikation 

(Friedrichsen, 2012). Det innebär att skapa en trygghet, tillit, bekräfta och visa förståelse 

genom kunna läsa av ansiktsuttryck, blickar, kroppsspråk, läten och rörelser (ibid). Det sägs 

att vårt kroppsspråk och annan icke verbal kommunikation är den som har störst betydelse i 

mötet med en annan människa (Kalfoss, 2011).  En öppen och ärlig kommunikation stärker 

enligt Holst, Sparrman och Berglund (2003) välbefinnandet, vidare behöver sjuksköterskan 

visa en lyhördhet för att kunna se och tolka verbala och icke verbala signaler från patienter 

och närstående. Enligt Socialstyrelsen (2005) ska sjuksköterskan kunna kommunicera på ett 

empatiskt, lyhört och ett respektfullt sätt med patient, anhöriga och andra yrkes professioner. 

Friedrichsen (2012) beskriver att en grundsten inom kommunikationen i den palliativa vården 

är att vara ärlig som sjuksköterska då ärligheten ses som ett behov och en förutsättning i den 

palliativa vården.  

Coping 

 

Lazarus (2006) förklarar vad begreppet coping har för innebörd med citatet ”The struggle to 

overcome, defeat, or manage the stress of living and adapting” (s.53) vilket innebär att sättet 

vi använder coping bestäms utifrån våra personliga egenskaper. Stress och coping är av 

betydelse då det har en stor inverkan på hälsan och dess utveckling (ibid). Lazarus (2006)  
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menar att coping är ett begrepp där förståelsen av hur hanteringen av stressfulla livssituationer 

uppkommer. Vidare beskriver Lazarus (2006) och Folkman (2010) en teoretisk modell som 

indelas i tre huvudstrategier för hantering av stressframkallande situationer.  

Problemfokuserad coping är en konkret och målorienterad strategi där individen aktivt 

försöker samla information, fatta beslut, planera för att lösa eller förändra ett problem som 

orsakar stress. Det är en systematisk problemlösning där en handlingsplan upprättas för att 

följas och individen står för egna åsikter samtidigt som det visas respekt till andras (Lazarus, 

2006). 

Emotionsfokuserad coping är emotionellt inriktad och styrs av upplevelsen istället för 

problemet. Det innebär att situationen kan hanteras genom att ha kontroll över sig själv och 

sina känslor runt problemet eller att övertyga sig själv att problemet inte är värt att bry sig om. 

Strategier för att minska fysisk och mental påverkan upprättas (Lazarus, 2006). 

Meningsskapande coping har av Folkman (2010) tillkommit som en tredje utvidgad 

copingteori där individen kan se det positiva i situationen oavsett hur mycket stress som 

upplevs. Vägar hittas för att hantera situationen. 

Copingstrategierna kan enligt Eriksen & Ursin (2013) delas upp i aktiv eller passiv coping. 

Den aktiva copingen beskriver Lundberg (2013) som åtgärder där individen direkt 

konfronterar problemet. Gällande den passiva copingen undviker individen problemet genom 

tex förnekelse, undvikande eller flykt. Lazarus (2006) menar att coping är en process som kan 

förändras med tiden och påverkas av våra erfarenheter, vanligt är en kombination av de olika 

strategierna då emotionsfokuserad coping påverkar självförtroendet att göra saker, som att 

övertyga oss själva att vi klarar av en viss situation. Lazarus (2006) nämner även undvikande 

copingstrategier som förnekelse, vaksamhet och distraherande förhållningssätt. Det kan 

innebära en överdriven matkonsumtion, rökning eller andra beroenden. Som sjuksköterska 

kan det även innebära att ett besvärande samtal med en patient hotar sjuksköterskans självbild 

och välbefinnande där hanteringen av situationen leder till ett distraherande förhållningssätt. 

Fokus kan då sättas på att sköta den fysiska omvårdnaden för att slippa hantera den 

besvärande kommunikationen med patienten då sjuksköterskan kan känna en minskad 

förmåga att hantera situationen. För att undvika detta behöver sjuksköterskan ha en 

medvetenhet om förhållandet till egna tankar, känslor och reaktioner. Hur sjuksköterskan 

hanterar kommunikationen beror på vilken copingstrategi han/hon använder (Kalfoss, 2011).  
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Copingstrategierna påverkas av individens av känsla av sammanhang (KASAM) 

(Antonovsky, 2005).  Antonovsky (2005) menar att personer med en stark KASAM har en 

vilja att hantera och lösa sina problem. Antonovsky (2005) kallar sin modell för salutogen 

vilket betyder att den tar fasta på vad som leder till en upplevelse av hälsa, istället för att 

fokusera på sjukdom och ohälsa. Graden av KASAM påverkar individen utifrån tidigare 

upplevda erfarenheter (Antonovsky, 2005). Den teoretiska modellen togs fram av Antonovsky 

för att öka förståelsen mellan stressfaktorer, coping och hälsa då samband sågs mellan hur 

personer reagerar olika på livskriser (Jakobsson, 2008). Strang (2012, b) beskriver att 

KASAM är ett användbart begrepp inom den palliativa vården då begreppet fångar 

sjuksköterskans möjlighet att acceptera prövningar men ändå kunna inge ett hopp. KASAM är 

inte en specifik copingstil utan det belyser copingbeteendets kvalité och avgör hanteringen av 

situationen (Antonovsky, 2005). 

 

Problemformulering 
 
Den palliativa vården bedrivs idag inom ett flertal olika verksamheter (Socialstyrelsen, 2013). 

Enligt Socialstyrelsen (2013) har den palliativa vården i Sverige stora variationer och arbete 

pågår för att skapa en gemensam grund. Palliativ vård är en del av sjuksköterskans arbete och 

hur sjuksköterskan hanterar detta påverkas av faktorer som sjuksköterskan bör vara medveten 

om.  Grunden till en god omvårdnad är en god kommunikation mellan sjuksköterska, patient, 

närstående och andra yrkesprofessioner som kan komma att ingå i teamet. Sjuksköterskan ska 

kunna bemöta patienter på ett professionellt sätt genom att ge den enskilde människan en vård 

där sjuksköterskan förebygger och lindrar lidande, bevarar integriteten, ser till patientens 

självbestämmande och ger patienten en möjlighet att skapa en mening (Socialstyrelsen, 2013). 

Uppsatsförfattarna anser att kommunikationen är central i den palliativa vården, för att 

sjuksköterskan ska kunna vara professionell i mötet med den döende människan bör denne 

vara medveten om sina egna copingstrategier, dess påverkan och bakgrund. En medvetenhet 

om sjuksköterskans egen kompetens och förmågan att hantera olika situationer bör enligt 

uppsatsförfattarna skapas för att kunna utveckla ett professionellt sätt att hantera svåra 

kommunikativa situationer. Det uppsatsförfattarna vill uppnå med denna litteraturöversikt är 

att bidra till kunskapsutveckling och en ökad förståelse hos sjuksköterskor inför möten i den 

palliativa vården. 
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Syfte 
 
Syftet är att belysa faktorer som påverkar sjuksköterskans kommunikation i den palliativa 

vården, samt att undersöka vilka copingstrategier sjuksköterskan använder sig av och vilka 

faktorer som påverkar dessa.  

Frågeställningar 
 
1. Vilka faktorer påverkar sjuksköterskans kommunikation i den palliativa vården? 

2. Vilka faktorer påverkar sjuksköterskans val av copingstrategi i den palliativa vården? 

3. Vilka copingstrategier använder sig sjuksköterskan av i den palliativa vården för att hantera 

utmanande och svåra situationer? 

Definition av centrala begrepp 

Kommunikation: Med kommunikation avser uppsatsförfattarna i detta arbete överföring av 

information från en människa till en annan som kan ske verbalt eller icke verbalt. 

Sjuksköterskans copingstategier: Begreppet beskriver i detta arbete den strategi 

sjuksköterskan använder för att hantera stressfyllda, känslomässigt krävande eller utmanande 

situationer.  

 

METOD 

Design 
Arbetet har genomförts som en litteraturöversikt. Syftet är att beskriva kunskapsläget för en 

sammanställning av vetenskaplig forskning (Forsberg & Wengström, 2008).  

Urval av litteratur 
 
Databaserna CINAHL with Full Text, PsykINFO och PubMED användes för att söka artiklar. 

Via högskolan Dalarnas bibliotek söktes även elektroniska artiklar i tidskriften Vård i Norden. 

Sökord kombinerades enligt tabell se (bilaga 1), de Booelska operatorerna AND och OR har 

använts för att begränsa och utvidga sökningen (Forsberg & Wengström, 2008). Sökord som 

användes var nurse*, coping, palliative care, end of life, communication, coping mechanism, 

coping strategies.  
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Inklusionskriterier 

 

Artiklarna skulle vara från år 2000-2014 för att få ett bred överblick av artiklar. Vid sökningar 

i databaserna har författarna valt att markera ”Peer reviewed” för att enbart få vetenskapligt 

granskade artiklar samt att artiklarna har funnits i fulltext. Enbart artiklar skrivna på Engelska 

och Svenska har inkluderats i litterturöversikten. 

Exklusionskriterier 

 

Studier som enligt bifogade granskningsmallar erhöll låg kvalite har exkluderats från arbetet. 

Tillvägagångssätt 
 
Artiklar lästes till en början var för sig av författarna för att sedan gemensamt gå igenom 

valda artiklar för att se om de svarade mot syfte och frågeställningar. De artiklar som valts ut 

granskades sedan med granskningsmallarna av båda författarna. Kvalitetsgranskningen 

gjordes sedan gemensamt för att fatta ett beslut om vilka artiklar som skulle ingå i 

litteraturöversikten. Resultatet av artiklarna analyserades gemensamt och ledde fram till det 

de slutgiltiga temana kommunikation och copingstrategier som sedan delades in i subteman. 

Analys 
 
Författarna har tillsammans tagit fram relevanta sökord och gemensamt sökt artiklar i 

databaserna. Vid sökningen har trunkering använts för att få ett bredare urval av artiklar. 

Artiklar som kom fram i resultatet var från 2002-2013. De 15 artiklarna som författarna valde 

ut till resultatet har kvalitetsgranskats med hjälp av granskningsmallar från Högskolan 

Dalarnas modifierade version av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) samt Forsberg och 

Wengström (2008) (se billaga III & IV). Granskningsmallarna bestod av ett poängsystem 

samt att de innehöll frågor till respektive studie. Den kvantitativa studien innefattade 29 

frågor och den kvalitativa studien 25 frågor. Varje fråga kunde endast besvaras med antingen 

ett ja eller ett nej, varje ja-svar fick ett poäng. Högre poäng gav artiklarna en högre kvalité (se 

tabell 1). Granskningsmallarna poängssystem innebar att en artikeln bedöms vara av 

högkvalité då den har 80% av den totala poängsumman. Medelhög kvalité vid 60-79% av 

poängssumman och låg kvalité under 60% av poängsumman (se tabell I). Artiklarna som 

inkluderats i litteraturöversikten har varit kvalitativa (n=8), kvantitativa (n=4) samt mixad 

metod (n=3). 
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Samtliga artiklar lästes och granskades av båda författarna. Utifrån Forsberg och Wengström 

(2008) har artiklarna analyserats, värderats, granskats efter syfte och användbarhet så att de 

svarar mot våra frågeställningar. Uppsatsförfattarna sökte till en början likheter och skillnader 

i artiklarnas resultat var för sig och sedan gemensamt för att göra en tematisering. Vid 

sammanställningen framkom två teman som sedan bröts ner till flera subteman.  Resultatet 

har sedan jämförts med frågeställningarna och enbart artiklar som svarade mot studiens syfte 

har inkluderats och låg till grund för resultatet. Artiklarna som inkluderats i 

litteraturöversikten redovisas i en tabell (se bilaga II). Författarna har gemensamt diskuterat 

och bearbetat alla delar i litteraturöversikten samt använt oss av den referenslitteratur som 

fanns rekommenderat.  

 

Tabell I, Granskningsmallarnas poängsystem för värdering av artiklarnas kvalite (Willman, Stoltz & 

Bahtselvani, 2006) 

Gradering Kvalitativ Artikel, 25 p Kvantitativ Artikel, 29 p 

Hög= minst 80 % Minst 20 poäng Minst 23 poäng 

Medel= 60-79 % 15- 19 poäng 17-22 poäng 

Låg= <60% Under 15 poäng Under 17 poäng 

 

Forskningsetiska aspekter 
 
Vår strävan har varit att förhålla oss objektiva till studiernas resultat, att återge dem 

sanningsenligt, att inte plagiera eller förvränga forskningsresultat. Författarna har sett till att 

alla valda artiklarna fått ett tillstånd av etisk kommité för att undvika att ta med forskning som 

inte har respekterat principen att inte skada (Forsberg & Wengström, 2008). 

RESULTAT 
 
Resultatet baseras på 15 vetenskapliga artiklar, åtta artiklar med en kvalitativ metod, fyra 

artiklar med kvantitativ metod samt tre artiklar med en mixad metod. Studierna är utförda i 

Australien (n=1), Skottland (n=2), USA (n=4), Sverige (n=1), Storbritannien (n=3), Kanada 



10 
 

(n=1), Polen (n=1), okänd (n=1) och Turkiet (n=1). Resultatredovisningen utgår ifrån de två 

frågeställningarna och följande tema och subteman framträdde (se figur 1). 

 

Figur 1 Teman och subteman som framkom av resultatet 

 

 

Kommunikation 
 

Faktorer som påverkar sjuksköterskans kommunikation 

Utbildning 

Blomberg och Sahlberg-Blom (2005) kommer i sin studie fram till resultat som visar att 

utbildning krävs för att utvecklas i den professionella rollen. Utbildning och enstaka kurser 

sågs som en möjlighet till att hålla sig uppdaterade. Det visade sig att sjuksköterskans 

förmåga i kommunikation stärker självförtroendet och ökar tryggheten i yrkesrollen genom att 

ha gått en kurs eller vidareutbildning (Reid, 2013; Andrew & Taylor, 2012). Reid (2013) 

framhåller att studien identifierade vikten av att vara skickligt känslig i kommunikationen till 

patienter och närstående. Sjuksköterskor i studien av Kennedy-Sheldon et al. (2006) visar att 

kunskapen om kommunikation i sjuksköterskeutbildningen är otillräckliga och förberedde 

dem inte för tillräckligt många situationer.  
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Erfarenhet 

Erfarenhet visade sig påverka kommunikationsfärdigheterna (Peterson et al., 2011). 

Erfarenhet sågs av Blomberg och Sahlberg-Blom (2005) som en viktig källa till att kunna ha 

en balans mellan sjuksköterska och patient. Att sjuksköterskan behöver goda kunskaper i 

kommunikation inom den palliativa vården tas upp i Kennedy-Sheldon et al. (2006), 

sjuksköterskorna i studien tyckte att det var svårt att kommunicera med närstående i den 

stressfulla situationen som kan uppkomma i livets slutskede. Detta krävde avancerad 

skicklighet i kommunikationen som deltagarna tyckte att de lärde sig bäst under klinisk 

praktik där erfarenheten kunde byggas upp. Distansen mellan sjuksköterska och patient tas 

även upp i Kennedy-Sheldon et al. (2006) där de personliga känslorna av tex hopplöshet 

under omvårdnaden påverkade sjuksköterskans sätt att kommunicera. I studien av Kennedy-

Sheldon et al. (2006) belyses sjuksköterskornas sätt att hantera svår kommunikation, flera av 

dem kunde stänga av sina känslor när de åkte hem för dagen medan det för andra tog upp till 

ett år av erfarenhet för att kunna göra detsamma. Liknande resultat kan ses i Kennedy-

Sheldon et al. (2006) där mer erfarna sjuksköterskor i studien tyckte att de genom erfarenhet 

kunde lära sig att effektivt kunna kommunicera med patienter i den palliativa vården. 

Miljö 

Andrew och Taylor(2012) beskriver att den omgivande miljön kan påverka kommunikationen 

mellan sjuksköterska och patient negativt genom vårdavdelningens rutiner, störande buller 

eller andra avbrytande moment. Även Clarke och Ross (2005) lyfter fram miljön inom 

organisationen som en viktig del som en påverkande faktor av kommunikationen. 

Sjuksköterskorna anser att det ofta finns en tidsbrist till att kommunicera med patienten på ett 

optimalt sätt. Även vårdmiljön togs upp då sjuksköterskorna upplevde att de inte kunna 

behålla sekretessen på ett korrekt sätt då andra patienter lätt kunde höra vad som sades på tex 

en fyrsal.  

Religion och kultur 

De svåraste utmaningarna gällande kommunikationen i studien av Valente (2008) är de 

kulturella skillnaderna i vårdandet av människor med olika bakgrunder. Sjuksköterskorna 

tyckte att det var svårt att hedra och vårda patienten efter dennes särskilda kulturella behov 

när sjuksköterskan själv inte hade kunskap om den enskilde individens kultur. Detta på grund 

av att kommunikationen försvårades av språkförbristningar. I Beckstrand, Rawle, Callister 
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och Mandleco (2010) belyses språkbarriärer som det största hindret i den palliativa vårdens 

kommunikation. 

Copingstrategier 

Faktorer som påverkar copingstrategin 

Utbildning 

I flertal av studierna påpekar författarna utbildningens värde till förståelse av copingstrategier 

(Andrew & Taylor, 2012; Beckstrand et al., 2010; Cevik & Kav, 2013; Clark & Ross, 2005; 

Kennedy-Sheldon, Barett & Ellington, 2006; Reid, 2013; Peterson et al., 2010 & Valente, 

2011). Sjuksköterskans självkänsla var direkt relaterad till typ av utbildning, med en 

vidareutbildning registrerades en positiv inverkan av sjuksköterskans copingstrategi (ibid). 

Vikten av utbildning visade sig av Cevik och Kav (2013) där 85% av sjuksköterskorna hade 

fått en bra utbildning av livets slutskede, 81% kände att de hade tillräckliga kunskaper inom 

området efter utbildningen. Trots detta kände 82% av sjuksköterskorna sig inte bekväma att 

prata om döden med patienterna. Vidare menar Cevik och Kav (2013) att sjuksköterskor med 

högre utbildning hade lättare att applicera en bra copingstrategi av vårdandet av den döende 

patienten. Detta dementerades dock av undersökning av ett stressreduktion -och 

copingprogram gjort av Bruneau och Ellison (2012)  där det visade sig att utbildning av 

stresshantering och coping inom den palliativa vården inte kunde få evidens då 

sjuksköterskorna i studien inte uppvisade någon skillnad på hanteringen innan och efter 

programmet. 

Erfarenhet 

Erfarenhet påverkar val av copingstrategi (Peterson et al., 2011). Erfarenhet sågs av Blomberg 

och Sahlberg-Blom (2005) som en viktig källa till att kunna ha en balans mellan sjuksköterska 

och patient. Liknande resultat ses i en studie av Reid (2013) där känslor och attityder till 

döden är sammankopplade med sjuksköterskans copingstrategier som påverkas av tidigare 

erfarenheter som bland annat kultur, religion och bakgrund. Attityder som påverkar 

sjuksköterskans copingförmåga enligt Cevik och Kav (2013) var ålder, kön, civilstatus, 

religion och grad av utbildning. Erfarenheter som tidigare jobb, år som sjuksköterska, tidigare 

utbildning inom den palliativa vården och viljan att bry sig om och ta hand om en döende 

patient togs fram som andra attityder som påverkade copingstrategierna. I studien av Bruneau 

och Ellison (2004)  visade det sig att sjuksköterskor med en stark tro till sin religion hade 
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lättare att hantera copingstrategier till döden. Peterson et al. (2010) beskriver hur 

copingstrategier påverkas av bandet mellan sjuksköterskan och patienten, att ha en distans till 

patienten för att inte bli för känslomässigt engagerad. Genom att hålla känslorna utanför 

omvårdnaden av patienten visade det sig att copingstrategin var effektivare då de inte blev 

personligt känslomässigt engagerade. Genom att behålla det professionella bandet kunde 

sjuksköterskan fokusera mer på patienten och den hjälp som behövdes. Detta bekräftas även 

av Reid (2013), Zambrano et al. (2013) och Melvin (2012). Vidare påpekar också Peterson et 

al. (2010) att förmågan till en god copingstrategi underlättades allt eftersom erfarenheten av 

döendet byggdes på. En studie av Peterson et al. (2010) visade att sjuksköterskan i den 

palliativa vården behövde en effektiv copingstrategi för att inte utveckla utbrändhet, detta 

styrktes även genom studien av Melvin (2012) där sjuksköterskorna kände symptom på 

utbrändhet. Sjuksköterskans förhållningssätt tas upp i flertal av studierna (Andrew & Taylor, 

2012; Beckstrand et al., 2010; Cevik & Kav, 2013; Clark & Ross, 2005; Kennedy-Sheldon, 

Barett & Ellington, 2006; Reid, 2013; Peterson et al., 2010 & Valente, 2011).  

Sjuksköterskans förhållningssätt i en studie av Epiphaniou, et al. (2012) visar att 

copingförmåga bestäms utifrån hur denne hanterar omvårdnadsrelaterade utmaningar och 

stressrelaterade situationer.  

Copingstrategier som sjuksköterskan använder sig av i den palliativa vården 

Meningsskapande copingstrategi 

I studien av Zambrano, Chur-Hansen och Crawford (2013) lyfter författarna fram den 

meningsskapande copingen där det visade sig att sjuksköterskan använde denna strategi då de 

såg en biologisk förklaring till sjukdomsprogressionen. Sjuksköterskorna hade lättare att 

känna den meningsskapande copingen då det var en äldre patient som haft ett gott liv till 

skillnad om det var ett döende barn som var kopplat till den palliativa vården (ibid).  Även 

Zambrano, Chur-Hansen och Crawford (2013) påvisar att sjuksköterskor i deras studie 

använde sig av den meningsskapande copingstrategin. Inom den meningsskapande copingen 

beskriver Zambrano et al. (2013) att sjuksköterskor med en religiös tro visade sig ha svårt att 

förstå hur andra sjuksköterskor utan religiös tro skulle kunna klara arbetet inom den palliativa 

vården. Detta sågs inte som ett problem av icke troende utan dessa sjuksköterskor nöjde sig 

med vetskapen om att patienten hade haft ett gott liv och att de hade gjort allt för att hjälpa 

patienten (ibid). För att kunna använda sig av copingstrategier vid ett dödsfall beskriver 

Peterson et al. (2010) att vissa av sjuksköterskorna i studien fann stöd genom att prata med en 

pastor eller genom att be böner för patienten. Andra sjuksköterskor hade en tro om att 
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patienten fått komma till ett bättre ställe och inte upplevde lidandet längre, detta fick dem att 

lättare acceptera och lättare hantera copingstrategier till döden. Majoriteten (92%) av 

sjuksköterskorna hade i en studie av Cevik och Kav (2013) en stark tro på att det var extremt 

viktigt att respektera religion och kulturella värderingar till den döende patienten och dennes 

närstående. 

Problemfokuserad copingstrategi 

I studien av Zambrano, Chur-Hansen och Crawford (2013) lyfts den problemfokuserade 

copingstrategin fram där sjuksköterskorna handskades med problemet och aktivt planerade för 

att lösa situationen. Flera av studierna visar att stöd ifrån kollegor är den bästa bearbetningen 

inom den palliativa vården (Andrew & Taylor, 2012; Beckstrand et al., 2010; Blomberg & 

Sahlberg, 2005; Bruneau & Ellison, 2011; Clarke & Ross, 2005; Desbiens & Fillion, 2007; 

Epiphaniou et al., 2012; Kennedy-Sheldon et al., 2006; Peterson et al., 2010). Det Epiphaniou 

et al. (2012) menar är att support från omgivningen som vänner, familj, kollegor eller andra 

professioner innebar en lättare hantering av den vårdgivande rollen. I studien av Reid (2013) 

har sjuksköterskan kollegor med långa avstånd emellan sig, detta ses som försvårande i den 

viktiga bearbetningsfasen då kollegorna har svårare att diskutera och reflektera med varandra 

när kontakten endast sker över telefon. Andrew och Taylor (2012) framhåller att 

sjuksköterskorna i sin studie behövde stöd och support från kollegor för att reflektera och 

diskutera svåra fall och hur de ska hantera svåra situationer. Detta bekräftas av Peterson et al. 

(2010) som beskriver hur sjuksköterskorna i studien använder sig av en copingstrategi där de 

främst söker stöd och råd hos vänner och kollegor vid dödsfall.  Flertal kände starkt stöd av 

att få reflektera med en mer erfaren kollega då det kändes som en trygghet. Det sistnämnda 

lyfter även Kennedy-Sheldon et al. (2006) fram då sjuksköterskorna i deras studie inte ville 

vända sig till vänner eller någon annan utanför jobbet. Argumenten till detta var att 

sjuksköterskorna inte ville ta med sig arbetet hem och heller inte belasta närstående. Det 

vanligaste sättet att använda sig av coping i samband med ett dödsfall var i Peterson et al. 

(2010) den problemfokuserade copingen då sjuksköterskorna sökte stöd hos andra kollegor 

för att diskutera och reflektera. Att diskutera med någon som hade den förståelsen av 

situationen sågs som ett unikt stöd. Detta dementerades av Bruneau och Ellison (2004) där 

sjuksköterskorna i studien tyckte sig finna ett bättre stöd hos vänner och familj hellre än 

kollegor. 
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Emotionsfokuserad copingstrategi 

I Peterson et al. (2010) nämns inre källor som ett resultat av copingstrategier, vissa av 

sjuksköterskorna i studien kunde lättare hantera copingen till döden då de såg döden som en 

naturlig process i livet och de kunde förstå att det var det bästa för patienten för att slippa 

lidande. Enligt Epiphaniou et al. (2012) användes även emotionsfokuserade copingstrategier 

för att skydda släkt och vänner att påverkas genom att sjuksköterskan hanterade sina känslor 

och hade kontroll över sig själv. 

Aktiv och passiv copingstrategi 

Enligt Epiphaniou et al. (2012)  användandes en passiv copingstrategi genom distraherande 

aktiviteter för att få en mental stimulation och på det sättet undvika problemhanteringen. De 

copingstrategier som användes mest i studien av Desbiens och Fillion (2007) var aktiv coping 

där sjuksköterskorna hanterade sina känslor, hittade något gott i situationen, diskuterade och 

löste problemen medan en mindre del använde sig av den passiva copingen där de förnekade 

för sig själva, använde sig av sin religion och accepterade läget eller använde sig av alkohol 

som hjälp för att ta sig igenom svåra situationer i vårdandet av en palliativ patient. I studien 

av Epiphaniou et al. (2012)  användes även copingstrategier som distraktion, bortkoppling av 

stressrelaterade tankar och mental stimulans i form av andra aktiviteter. 

 

DISKUSSION  

Sammanfattning av resultatet 
 
Syftet med litteraturöversikten var att belysa kommunikationen i den palliativa vården samt 

undersöka vilka copingstrategier sjuksköterskan använder sig av och vad de påverkas av. 

Resultatet visade att sjuksköterskor använder sig överlag av den problemfokuserade copingen 

där reflektion och diskussioner fördes främst med kollegor. Fokus låg på vikten av utbildning 

och resultatet visade att utbildningen gav sjuksköterskan bättre verktyg att jobba med i 

omvårdnadsarbetet i den palliativa vården både inom copingstrategier och kommunikationen. 

Copingstrategierna påverkades av högre utbildning. Erfarenhet påverkade sjuksköterskans sätt 

att hantera stresssituationer, med längre arbetslivserfarenhet fann sjuksköterskorna det lättare 

att använda copingstrategier och en adekvat kommunikation.  
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Metoddiskussion 
 
Litteraturstudiens datainsamling, granskning och analysering kan ha påverkats av att det var 

en tidsbegränsad skrivtid till åtta veckor samt att det var första gången uppsattsförfattarna 

skrev en litteraturöversikt (Henricson, 2012). Om mer tid hade funnits för skrivandet så hade 

flera artiklar kunnat hittas vilket hade resulterat i att flera artiklar med högre kvalité kunna 

användas och därmed hade resultatet blivit mer trovärdigt.  

Då bara artiklar skrivna på svenska och engelska inkluderats kan betydelsefull forskning som 

skrivits på annat språk missats (Friberg 2012). Då de övervägande artiklarna var skrivna på 

Engelska och att språket inte är författarnas modersmål finns det möjlighet att artiklar har 

kunnat misstolkas. En styrka är dock att uppsatsförfattarna har läst artiklarna var för sig för att 

sedan diskutera innehållet av artikeln gemensamt vilket minskat risken för feltolkning 

(Henricson, 2012). Då artiklarna har granskats med granskningsmallar från Högskolan 

Dalarnas modifierade version av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) samt Forsberg och 

Wengström (2008) (se billaga III & IV) anser uppsatsförfattarna att det kan finnas svagheter 

med mallarna då de är generella för respektive metod. 

 Det som också kan ha påverkat resultatet är att studierna är genomförda i olika delar av 

världen där det finns olika sjukvårdssystem (Henricson,2012). Då det råder olika 

sjukvårdssystem innebär det att alla inte har samma möjlighet att kunna vidareutbilda sig. I 

flera länder är inte vidareutbildningar ekonomiskt försvarbart. Det kan även ses som en styrka 

att artiklarna är från olika delar av världen då det ger en större globalt perspektiv. 

En annan styrka med studien är enligt uppsatsförfattarna att artiklar som inkluderats har varit 

av olika metoder som kvalitativa, kvantitativa samt av mixad metod. Detta ger en större 

överblick av flera olika synvinklar. 

Resultatdiskussion  
 

Det som var mest framträdande i resultatet var att utbildning behövdes för en god 

professionell kommunikation och att sjuksköterskan i den palliativa vården är i behov av en 

utvecklad copingstrategi för att kunna ge en god empatisk omvårdnad utan att bli emotionellt 

utbränd.  



17 
 

Kommunikation 

 

Det visade sig att en vidarutbildning i kommunikation hade betydelse för hur 

kommunikationen användes på ett professionellt sätt i den palliativa vården. Kunskapen som 

gavs i sjuksköterskeutbildningen låg inte till grund för att få en tillräckligt god 

kommunikation då mötet med patienter i den palliativa vården är en svår utmaning att hantera 

(Kennedy-Sheldon et al 2006). Efter att ha genomgått utbildning i vårdandet av palliativa 

patienter ansågs det att sjuksköterskorna kände att de kunde utföra arbetet på ett mer tryggt 

sätt (Cevik & Kav, 2013). Det fanns trots detta en hög procent av sjuksköterskorna som 

fortfarande tyckte att det kändes obekvämt att kommunicera med döende patienter (ibid). En 

tanke kring detta är att varje arbetsgivare borde ge sina sjuksköterskor tid för möjligheten att 

få en kurs då det visat sig att sjuksköterskan känner sig tryggare i rollen att vårda palliativt 

och att intrycket av ett professionellt arbetssätt skapas. Detta stärks av Andrew & Taylor 

(2012). I studien av Andrew och Taylor (2012) har sjuksköterskorna gått en kortare kurs i 

kommunikation riktad till den palliativa vården, studien visar att deltagarna uppmuntrades till 

ett reflekterande förhållningssätt i sitt arbete och vikten av att integrera och kvarhålla det i 

praktiken. Genom studien av Blomberg och Sahlberg-Blom (2005) visade det sig att 

sjuksköterskor som arbetat länge inom den palliativa vården såg sig själva som att de med 

tiden lärt sig att kommunicera på ett effektivt sätt. Att ha lång erfarenhet av kommunikation i 

den palliativa vården skapar en jämnvikt mellan sjuksköterska och patient. En sjuksköterska 

med erfarenhet vågar oftast prata om döden med patienten (ibid). Enligt Antonowsky (2005) 

teori om KASAM där meningsfullhet är ett centralt begrepp bör sjuksköterskan kunna ge 

patienten och dess närstående ett verktyg för att de själva skall kunna hantera situationen. 

Detta stärker banden mellan individerna och livskvaliten höjs (ibid).  I en enkätundersökning 

av Kozlowska och Doboszynska (2012) svararde 56% av sjuksköterskorna att deras 

kunskaper inom kommunikation var otillräckliga och 50% skulle vilja gå en kurs i 

kommunikation specialiserad till den palliativa vården. Detta tyder på att kommunikationen i 

den palliativa vården är svår och att kurser behövs för att styrka sjuksköterskornas eget 

självförtroende. Socialstyrelsens (2013) har tagit fram Nationellt kunskapsstöd för god 

palliativ vård i livets slutskede. Där finns beskrivet att Hälso och sjukvården bör ” 

Kontinuerligt genomföra samtal med patienten om vårdens innehåll och riktning i livets 

slutskede. Prioritet 1.” (s.53). Det innebär att sjuksköterskan behöver kunna känna en säkerhet 

i sin kommunikation för att kunna utföra sina ålagda arbetsuppgifter. Det bör enligt 

författarna även poängteras att grundutbildningen eller fortbildningar inte kan ge 
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sjuksköterskan hela grunden till de förutsättningarna som behövs för att tillämpa en god 

kommunikation, det krävs även erfarenhet. Erfarenheten tas upp i Socialstyrelsen (2005), det 

poängteras att sjuksköterskan behöver få möjlighet att öva upp sin yrkesskicklighet för att få 

en yrkeserfarenhet. Socialstyrelsen (2005) beskriver vidare att patienten ska bli erbjuden 

samtal angående livsfrågor, detta för att stärka patientens livskvalité. I dessa sammanhang 

menar författarna att det är viktigt att sjuksköterskan känner sig säker i sin roll. Vidare 

betonar Socialstyrelsen (2013) att personal inom den palliativa vården behöver fortbildning 

och handledning för att lindra symptom och främja livskvaliten för patienten. Även i Statens 

offentliga utredningar (SOU 2001:6) rapporteras vikten av utbildning 

”För att personalen på ett sakkunnigt sätt skall kunna och orka  

vårda döende patienter och uppleva arbetet som meningsfullt måste  

personalen erbjudas kontinuerlig fortbildning dvs. en fördjupad  

utbildning efter genomgången formell grundutbildning”. (s.76). 

I detta ses även sambandet till Antonovsky (2005) teori om KASAM. Att sjuksköterskan ska 

känna att arbetet är meningsfullt påverkas alltså inte bara av graden av KASAM utan också av 

sjuksköterskans utbildning. 

Copingstrategier 

Det framkom i studien av Desbiens & Fillion (2007) att sjuksköterskor inom den palliativa 

vården är i behov av copingstrategier. Den mest använda copingstrategin var den 

problemfokuserade aktiva copingen, det innebar att sjuksköterskorna var medvetna om sina 

handlingar och tog tag i problem som uppstod (ibid). Trots detta har sjuksköterskor olika 

svårigheter att förhålla sig till kommunikationen i omvårdnaden av en döende patient, det 

visades genom att det tar olika lång tid att lära sig stänga av sina känslor efter ett avslutat 

arbetspass. För en del tog det upp till ett år eller längre medan en del stänger av sina känslor 

direkt efter avslutat arbetspass (Kennedy-Sheldon, 2006). Men med tanke på att det i 

Kennedy-Sheldon et al. (2006) fanns sjuksköterskor som hade det svårare med hanteringen av 

copingstrategierna och tog med sig arbetet hem så bör en fortbildning för att minska den 

påtagliga risken för utbrändhet ges till all hälso och sjukvårdspersonal. För att utveckla och 

applicera en god copingstrategi sågs utbildning som en viktig faktor av Cevik och Kav (2013), 

med hänsyn till att copingstrategierna enligt Antonovsky (2005) påverkades av individens 

grad av KASAM så är vår reflektion att utbildning behövs för att stärka sjuksköterskans 

yrkeskompetens för att kunna hantera copingstategier och kommunikationens konst. Det 
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framkom att en utvecklande copingstrategi var att reflektera uppkomna situationer med 

kollegor. Vidare beskriver SOU (2001:6) vikten av ett reflekterande arbetssätt. ”Personalen 

behöver i sitt praktiska vårdarbete även handledning och tid för reflektion under ledning av 

professionella handledare.”(s.76). I studien av Andrew och Taylor (2012) förstärks vikten av 

reflektion i arbetet då sjuksköterskorna påvisar att tid för reflektion behövdes för att kunna 

handskas med svåra situationer i den palliativa vården. Detta påvisar även Kennedy-Sheldon 

et al., 2006; Peterson et al., 2010. Den emotionsfokuserade copingen tas upp i Epiphaniou et 

al. (2012), det var en copingstrategi som användes som ett sätt att ta tag i sina egna känslor 

runt problemet för att släkt och vänner inte skulle bli lidande. I studien av Desbiens och 

Fillion (2007) framkom att sjuksköterskorna använde sig av den meningsskapande 

copingstrategin för en positiv omvärdering där sjuksköterskan försökte hitta positiva aspekter 

i situationen. Ett applicerbart samband sågs mellan den emotionsfokuserade copingen och 

individens grad av KASAM. En individ med stark KASAM var oftare medveten om sina 

känslor och hanterade dem utan att det påverkar hälsan (Antonovsky, 2005). Det visade sig att 

sjuksköterskor oavsett vilket land studien var utförd i tenderade att använda sig av den 

problemfokuserade copingstrategin. För att inte utveckla utbrändhet behövde sjuksköterskan 

utveckla en effektiv copingstrategi (Peterson et al. (2010). 

Slutsats 
 
För att sjuksköterskan ska kunna hålla sin yrkesroll uppdaterad bör tid och pengar avsättas för 

utbildning inom organisationen. Sjuksköterskors medvetenhet om copingstrategier skulle 

stärka självkänslan och öka välbefinnandet hos patienterna. Detta genom att sjuksköterskan 

lär sig förstå hur denne förhåller sig till sina egna känslor och därmed förbättrar sitt 

förhållningssätt och ökar tryggheten i yrkesrollen. Kommunikationen stärks genom utbildning 

och erfarenhet. Tidsbrist och personalbrist gör att tid för reflektion försvinner och 

sjuksköterskan hinner inte reflektera och bearbeta upplevda känslor vilket kan leda till 

utbrändhet.  

Förslag till vidare forskning 
 
Det senaste årtiondet har forskning om coping och kommunikation relaterat till den palliativa 

vården fått en större betydelse. Uppsatsförfattarna anser dock att det behövs mer forskning om 

användningen av copingstrategier i samband med den palliativa vården. De flesta 

sjuksköterskor ställs någon gång inför en patient som befinner sig i livets slutskede, hur 
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sjuksköterskan förhåller sig till sina egna copingstrategierna bör sjuksköterskan vara väl 

medveten om. Forskning inom området behövs för att belysa dessa aspekter. 

Resultatets kliniska betydelse 
 
Genom den kunskap som framkom av resultatet anser författarna att det inom varje arbetspass 

bör finnas avsatt tid för reflektion. Detta för att undvika att bära med sig tankar och känslor 

som påverkar sjuksköterskan negativt. En reflektion skulle innebära en form av bearbetning 

för sjuksköterskan. Författarna anser även att det bör ges tid för utbildning inom 

kommunikation, förhållningssätt och copingstrategier då detta har en stor central roll i 

sjuksköterskans arbete inom den palliativa vården. 
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Databas Sökord Antal 
träffar 

Antal lästa 
titlar 

Antal lästa 
abstrakt 

Antal lästa 
artiklar 

Antal valda 
artiklar 

 
CINAHL 

Coping communication 
AND 

Nurse* 

 
 

123 

 
 

123 

 
 

35 

 
 

4 

 
 

3 

 
CINAHL 

 

Nurse* coping strategies 
AND palliative care 

 
12 
 

 
12 

 
6 

 
4 

 
2 

 
CINAHL 

 

 
Nurse* Communication* 

AND palliative care 
 

 
 

170 

 
 

170 

 
 

60 

 
 

5 

 
 

4 

CINAHL Nurse* coping 
mechanism AND 

palliative care OR end of 
life AND communication 

 
 

323 

 
 

323 

 
 

50 

 
 

4 

 
 

1 

CINAHL Palliative care AND 
Coping 

115 115 50 2 2 

 
PsykINFO 

 

Nurse experience* 
coping* AND end of life 

OR palliative care 

 
28 

 
28 

 
20 

 
1 

 
1 

 
PubMed 

 

coping mechanism* 
palliative* 

 
34 

 
34 

 
2 

 
1 

 
1 
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Bilaga II.  Resultattabell 
 

 

Författare 
År 
Nationalitet 

Titel Syfte Design/Metod Deltaga
re 
(n=ant
al) 

Resultat Kvalitetsnivå 

Andrew, J. & Taylor, C.  
2012 Skottland 

 
Follow up 
evaluation of a 
course to devolop 
effective 
communication 
and relationship 
skills for palliative 
care 

Syftet med studien 
var att undersöka 
faktorer som påverkar 
integrationen mellan 
kompetens och 
lärande. 

Longitunell 
studie Mixad 
metod 

n=39 För att kunna garantera 
en god vård i livets 
slutskede behövs ett 
självförtroende och 
säkerhet i 
kommunikation hos 
sjuksköterskan som 
förvärvas genom 
utbildning och 
erfarenhet. 

Kvalitativ 
22/25 
Kvantitativ: 
25/29 

Beckstrand, R., Rawle, N., 
Callister, L. & Mandleco, 
B.  
2010 
USA 
 

 
Pediatric nurses 
perceptions of 
obstacles and 
supportive 
behaviors in  end 
of life care 

Syftet med studien 
var att beskriva 
pediatriksjukskötersk
ors uppfattning av 
hinder och hjälpmedel 
som tillhandahålls vid 
mötet i livets 
slutskede 

Deskreptiv studie 
kvantitativ metod 

n= 474 Resultatet visade att 
hinder i 
kommunikationen som 
var högst rankade var 
svårigheter i språket och 
svårt att kommunicera 
med förälder om 
obekväma beslut. 

25/29 poäng 

Blomberg, K. & Sahlberg-
Blom, E. 
2005 
Sverige 

 
Closeness and 
distance: a way of 
handling difficult 
situation in daily 
care 

 
Syftet med studien 
var att beskriva hur 
vårdgrupper handskas 
med svåra situationer  

Kvalitativ metod 
Deskriptiv studie 
 

n= 77 Resultatet i studien visar 
att behov av reflektion 
behövs i arbetet inom 
den palliativa vården och 
bli medveten om vad 
som styr 
omvårdnadsåtgärderna. 

21/25 poäng 
 

Bruneau, B. & Ellison, G. 
2011 
Storbrittanien 
 

 
Palliative care 
stress in a UK 
community 
hospital: 
Evaluation of a 
stress-reduction 
programme. 

Syftet med studien 
var att kvantifiera 
jobb relaterad stress 
för sjuksköterskor 
inom den palliativa 
vården och att 
undersöka hur väl 
sjuksköterskorna 
använder coping 
relaterat till stress.  

Semistrukturerad 
studie, mixad 
metod 

n= 18 Resultatet visade att 
sjuksköterskorna hellre 
vände sig till familj och 
vänner för att söka stöd 
än till kollegor samt att 
den tidigare studien hade 
varit till god nytta för 
sjuksköterskorna. 

Kvalitativ 
25/25 poäng 
Kvantitativ 
29/29 poäng 

Cevik, B. & Kav, S.  
2013 
Turkiet 

Attitudes and 
Experiences of 
Nurses Toward 
Death and Caring 
for Dying Patients 
in Turkey 

Syftet med studien 
var att undersöka 
sjuksköterskors 
attityder och 
erfarenheter från 
vårdandet av en 
patient i livets 
slutskede 

Deskriptiv studie 
Frågeformulär 
med öppna frågor 
Kvantitativ metod 
 

n= 300 Resultatet visar att 
sjuksköterskor som har 
fått utbildning inom 
palliative vård, har flera 
års erfarenheter och en 
religiös tro hade lättare 
att jobba med patienter i 
livets slutskede. 

28/29 poäng 

 
Clark, A & Ross, H. 
2005 
Storbrittanien 
 

Influences on 
nurses’ 
communications 
with older people 
at the end of life: 
perceptions and 
experiences of 
nurses working in 
palliative care and 
general medicine 

Syftet med studien 
var att studera 
sjuksköterskors 
uppfattningar och 
erfarenheter kring att 
kommunicera med en 
döende patient. 

Kvalitativ metod 
Intervjustudie, 
mini disc 
inspelning. 

n= 24 Resultatet visar att 
faktorer som påverkar 
kommunikationen är 
sjuksköterskans 
erfarenhet till att prata 
och lyssna till en äldre, 
att lära sig från mer 
erfarna kollegor och att 
organisationen kan 
påverka genom tex 
utbildning, miljön, tid 
och kultur. 

21/25 poäng 

Desbiens, J-F. & Fillion, L.  
2007 
Canada 

Coping strategies, 
emotional outcome 
and spirutial 
quality of life in 
palliative care 
nurses 

Syftet med studien 
var att beskriva 
coping strategier, 
emotionella utvägar 
och sjuksköterskans 
upplevelse av  
livskvalité. 

Kvantitativ metod 
Korrelations 
studie, deskreptiv 

n= 117 Resultaten i studien visar 
att sjuksköterskornas 
vanligaste coping 
strategier var 
meningsskapande och 
problemlösande medans 
den passiva copingen 
knappt användes. 

28/29 poäng 
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Författare 
År 
Nationalitet  

Titel Syfte Design/Metod Deltaga
re 
(n=ant
al) 

Resultat Kvalitetsnivå 

Epiphaniou, E., Hamilton, 
D., Bridger, S., Robinson, 
V., Rob, G., 
Beynon, T., Higginson, I. 
& Harding, R. 
2012 
Storbrittanien 

Adjusting to the 
caregiving role: 
The importance of 
coping and 
support. 

Syftet var att 
kartlägga befintliga 
coping och stöd 
mekanismer I 
sjuksköterskans 
arbete. 

Semistrukturerad 
intervjustudie  
Kvalitativ metod 

n=20 Resultatet visade 
copingstrategier som 
används och hur 
sjuksköterskan får stöd i 
det palliativa arbetet.  

24/25 poäng 

 
Kennedy-Sheldon, L., 
Barrett, R. & Ellington, L. 
2006  
 

Difficult 
communication in 
nursing 

Att beskriva svåra 
kommunikation 
interaktione ur 
sjuksköterskans 
perspektiv och vad 
det finns för 
svårigheter i mötet 
relaterat till coping. 

Semistrukturerad 
intervjustudie 
Kvalitativ metod 

n=30 Resultatet visar att 
kommunikationen  
påverkas av 
sjuksköterskans- 
patientens och 
närståendes  känslor och 
sjuksköterskans val av 
copingstrategier 

19/25 poäng 

 
Kozlowska, L. & 
Doboszynska 
2012 
Polen 

Nurses nonverbal 
methods of 
communicating 
with patients in the 
terminal phase 

Att se metoder som 
sjuksköterskan 
använder sig av i 
kommunikationen 
med en patient som 
befinner sig i livets 
slutskede, fokus låg 
på icke verbal 
kommunikation. 

Kvantitativ metod n=96 Resultatet visar att 
sjuksköterskan är väl 
medveten om hur den 
icke verbala 
kommunikationen 
fungerar och kan 
använda sig av den men 
majoriteten tyckte att de 
hade fått för dålig 
utbildning i 
kommunikation. 

23/29 poäng 

Melvin, C. 2012 
USA 

Professional 
compassion 
fatigue:What is the 
true cost of nurses 
caring for the 
dying? 

Var att undersöka 
sjuksköterskor 
symptom på PCF 
inom palliativ vård 
och vad det fått för 
effekter samt vilka 
copingstrategier som 
används. 

Deskreptiv 
intervjustudie  
Kvalitativ metod 

n=6 Resultatet visar att alla 
sjuksköterskor i studien 
visar symptom på PCF 
men alla deltagare hade 
copingstrategier för att 
känna psykiskt 
välmående. 

23/25 poäng 

Peterson, J., Johnson, M., 
Halvorsen, B., Apmann, 
L., Chang, P-C., Kershek, 
S., Scherr, C., Ogi, M. & 
Pincon, D. 
2010 
USA 

Where do nurses 
go for help? A 
qualitative study of 
coping with death 
and dying 

Undersöka 
sjuksköterskors 
copingstrategier  vid 
omvårdnad av en 
patient i livets 
slutskede. 

Kvalitativ metod. 
Intervjustudie, 
bandinspelad. 

n=15 Resultatet visar att 
kommunikation mellan 
patient-närstående och 
olika yrkes professioner 
är centralt i den 
palliativa vården och 
påverkas av olika 
copingstrategier. 

19/25 poäng 

Reid, F-C 
2013 
Skottland 
 

Lived experiences 
of adult 
community nurses 
delivering 
palliative care to 
children and young 
people in rural 
areas 
 

Syftet var att belysa 
utmaningar för 
sjukskötersskan i den 
palliative vården för 
barn 0-15 år 

Semistrukturerad 
intervjustudie 
Kvalitativ metod 

n=10 Resultatet visade att 
sjuksköterskor med 
vidareutbildning hade 
lättare att hantera den 
palliativa vården och att 
erfarenheterna påverkade 
av sjuksköterskans 
copingförmåga samt 
kommunikations 
färdigheter. 

24/25 
poäng 

Valente, S. 2011  
USA 

Nurses 
perspectives of 
challenges in end 
of life care 

Var att förstå en 
sjuksköterskas oro, 
utmaningar och 
svårigheter denne 
ställs inför och 
strategier de använder 
i samband med 
vårdandet av patienter 
i livets slutskede 

Deskriptiv, 
Mixad metod 
 

n=6 på 
kvalitati
va 
 
n= ? 
kvantita
tiva 

Resultatet visar att 
sjuksköterskan upplever 
att kommunikationen är 
svå då patientens 
närstående inte vill inse 
sjukdomsbilden,  

Kvalitativa 
24/25 poäng 
 
Kvantitativa 
26/29 poäng 

Zambrano, S., Chur-
Hansen, A. & Crawford, G. 
2013. Australien 

The experience, 
coping 
mechanisms and 
impact of death 
and dying on 
palliative medicine 
specialists 

Undersöka 
upplevelser, 
copingstrategier och 
sjuksköterskans 
påverkan av död och 
döende patienter i den 
palliativa vården. 

Kvalitativ metod. 
Semistrukturerad 
djupintervju. 

n=7 Författarna identifierade 
tre olika teman av 
upplevelser som 
påverkat dem  i den 
palliativa vården. 

24/25 poäng 
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Bilaga III 
GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING  

Kvantitativa studier 

 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   

3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

7.  Är designen relevant utifrån syftet?   

8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   

10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   

12.  Är urvalsmetoden beskriven?   

13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14.  Finns populationen beskriven?   

15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   

16.  Anges bortfallets storlek?   

17.  Kan bortfallet accepteras?   

18.  Anges var studien genomfördes?   

19.  Anges när studien genomfördes?   

20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   

22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   

23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   

24.  Besvaras studiens frågeställningar?   

25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   

27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   
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Bilaga IV 

GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING  

Kvalitativa studier 

 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beksriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?   

15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlade?   

19 Presenteras hur data analyserats?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21 Besvaras studiens syfte?   

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    

 


