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SAMMANFATTNING 

Palliativ vård strävar efter att förebygga och lindra lidande för patienten som är drabbad av 

livshotande sjukdom. Det handlar om att lindra den fysiska smärtan men i lika stor 

utsträckning den psykiska. Genom att vårdaren initierar och utvecklar en vårdande relation 

med patienten kan hon hjälpa denne att nå bästa möjliga livskvalitet under den tid som finns 

kvar. Detta är många gånger en svår uppgift. Denna studies syfte var att beskriva hur den 

vårdande relationen framträder i vårdandet av patienter i den palliativa vården. För att kunna 

beskriva det gjordes en analys i fem steg av kvalitativa artiklar. I resultatet identifierades sju 

kategorier vilka blev målbaserad vård, holistiskt perspektiv, tillit, vägledning, kunskap och 

erfarenhet, ärlighet och kommunikation samt samarbete. Efter detta kunde även ett 

övergripande tema skapas vilket blev samspel. Den vårdande relationen framträder genom 

samspelet mellan vårdare, patient och anhöriga. Inom samspelet ryms de sju kategorierna. 

Nyckelord: palliativ vård, den vårdande relationen, lidande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

SUMMARY 

Palliative care seeks to prevent and relieve suffering for the terminal patient. It is not only 

about easing the physical pain, but also to sooth the mental distress of the patient. By 

initiating and developing a caring relationship with the patient, the carer can help the patient 

in reaching the best possible quality of life throughout the time he or she has left. This can be 

a very difficult task, and may be a testing time for all parties involved. The aim of this study 

was to describe how the caring relationship becomes visible in the care of terminally ill 

patients. In order to describe the care, a five step analysis of qualitative articles was done. The 

results identified seven categories; target based care, holistic perspective, trust, guidance, 

knowledge and experience, honesty and communication, and cooperation. After completing 

the analysis, an overall theme was created; interaction. The palliative care emerges through 

the interaction between carer, patient and relatives. The seven categories are entwined within 

the interaction.  

 Key words: palliative care, caring relationship, suffering. 
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1. INLEDNING 

Att möta patienter i livets slutskede kan vara en svår uppgift för sjuksköterskan. Detta har vi 

träffat på under våra respektive verksamhetsförlagda utbildningar under 

sjuksköterskeutbildningen. Dels i mötet med cancersjuka patienter och dels i mötet med 

patienter i den palliativa vården inom Avancerad Sjukvård i Hemmet (ASiH). Under dessa 

möten har vi upplevt en frustration över hur svårt det känns att möta dessa patienter och att 

lindra deras lidande.  

 

2. BAKGRUND 

2.1 Palliativ vård  

Begreppet palliativ kommer ifrån det latinska ordet pallium som betyder mantel. Det finns 

olika sätt att tolka detta, ett av dem kan vara att ordet mantel ses som en metafor där manteln 

är något människan skyler sig med för att skydda sig mot något, till exempel kylan. Manteln 

tar däremot inte bort själva kylan och därför kan ordet palliativ tolkas som lindrande istället 

för kurativt eller botande (Sandman & Woods, 2003, s. 10-11).  

 

2.1.1 Definition av palliativ vård 

Världshälsoorganisationens [WHO] definition av palliativ vård handlar om att förbättra 

livskvalitén för patienten och anhöriga som drabbas av svårigheter vid livshotande sjukdom 

(WHO, 2010). Enligt WHO:s definition ska den palliativa vården sträva efter att förebygga 

och lindra lidande via tidig upptäckt, noggrann analys och behandling av smärta och andra 

fysiska, psykiska och existentiella problem. Inom ramen för palliativ vård ses döendet som en 

normal process av livet och döden ska varken påskyndas eller uppskjutas.  Läkare, 

sjuksköterskor, sjukgymnaster, kuratorer, arbetsterapeuter och undersköterskor arbetar i team 

för att kunna tillgodose patienters och anhörigas behov. Teamet kan även erbjuda stödjande 

och rådgivande samtal. Inom den palliativa vården erbjuds också symtomlindrande 

behandling och undersökningar som krävs för att få kunskap om plågsamma symtom och 

komplikationer. Palliativ vård kan vara tillämpbar i tidiga sjukdomsskeden tillsammans med 
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andra behandlingar som syftar till att förlänga livet. Glimelius (2005, s. 18) beskriver att den 

palliativa vården ska bygga på engagemang och omtanke för att på bästa sätt möjliggöra en 

god förebyggande och lindrande behandling. Vid vissa tillfällen kan den bästa åtgärden vara 

att avvakta och vid andra tillfällen behöver åtgärderna vara minst lika aktiva som vid kurativ 

behandling. Beck-Friis och Strang (2005, s. 13) redogör för att det inom cancersjukvården 

finns en tidig palliativ fas och en sen palliativ fas. I den tidiga palliativa fasen är cancern 

obotlig men tumörspecifik behandling är fortfarande genomförbar. Denna fas kan pågå under 

månader till flera år och målet är livsförlängning och högsta möjliga livskvalitet. I den sena 

palliativa fasen är den tumörspecifika behandlingen avbruten och patienten kommer troligen 

att avlida inom kort. Målet här är att frambringa livskvalitet trots svår sjukdom.   

 

2.1.2 Den döendes rättigheter 

Patienten har rätt att bli behandlad som en levande människa tills hon är död (Brattgård, 2005, 

s. 58). Det är viktigt att patienten tillsammans med vårdare och anhöriga identifierar den fas 

där kurativ behandling inte längre är aktuell så att den palliativa fasen inleds på ett tydligt sätt.  

När patienten är i livets slutskede kan både vårdare och anhöriga använda sin kunskap och 

uppfinningsrikedom för att hjälpa patienten att göra sin sista tid i livet så levande som möjligt.  

 

Patienten har rätt till ärlig information. Informationen måste ges utifrån individen som ska 

motta informationen (Brattgård, s. 59). Patienter hanterar information på olika sätt och 

vårdare måste vara lyhörda för hur mycket information som patienten har tagit in och förstått. 

När det sedan kommer till att planera patientens vård och behandling har patienten rätt att 

delta i planeringen och att fatta beslut utifrån vårdarnas vägledning. Enligt Wist och Kaasa 

(2001, s. 74-75) är en välfungerande kommunikation mellan vårdare och patient nödvändig 

om korrekt diagnos ska kunna ställas och om god vård och behandling ska kunna ges. 

Kommunikation är något som människan kan lära sig, behöver träna på och utveckla.  

 

Enligt Busch (2001, s. 43) använder sig människan av hopp och hopplöshet för att kunna 

förhålla sig till sin nuvarande och framtida situation. Hoppet varierar beroende på var i livet 
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människan befinner sig eller vad hon sysselsätter sig med. När en människa är nära döden är 

det viktigt att denne fortfarande kan känna mening med livet genom tro, hopp och kärlek 

(Mok, Wong & Wong, 2010, s. 368). Patienten har rätt till att bevara hoppet under 

sjukdomstiden (Brattgård, 2005, s. 59-60). Däremot skiftar hoppet med tidens gång. I början 

av en sjukdomstid hoppas patienten på ett tillfrisknande men allteftersom tiden går utvecklas 

hoppet och mot slutet kanske hoppet handlar om att få sova en hel natt. Det kan vara svårt för 

en vårdare att inte ge falska förhoppningar till en patient eftersom vårdaren är rädd för att ta 

ifrån patienten hoppet. Om en patient frågar om något som är möjligt eller inte möjligt kan 

vårdaren komma med undvikande svar. Men patienterna i livet slutskede kan läsa av 

vårdarnas förhållningssätt och det som sägs mellan raderna. Detta måste vårdarna enligt 

Brattgård vara medvetna om så att de inte ger patienterna orealistiska förhoppningar. 

 

Patienten har rätt att vara smärtfri (Brattgård, s. 60-64). Smärtan och lidandet handlar inte 

bara om den fysiska smärta som sjukdomen ger utan även den psykiska, sociala och 

existentiella smärtan. Den fysiska smärtan ska vården symtomlindra för att skapa 

förutsättningar för livskvalitet och välbefinnande. Den psykiska smärtan kan innehålla oro, 

ångest, vrede och sorg. Vårdarna som ska möta patienten med psykisk smärta behöver ha 

kunskap om människans reaktioner inför döden och döendet för att de ska kunna förstå varför 

patientens känslor skiftar vid olika tillfällen. Vårdarna behöver kunna känna empati för 

patienten för att kunna förstå dennes reaktion och situation. Svarre (2001, s. 61) beskriver att 

vårdare har en avsikt med att vara empatiska, de ska skapa lättnad, lindring och hopp. 

Vårdarna använder empatin och därför blir den inte enbart ett mellanmänskligt medel, utan 

även en egenskap och en färdighet hos vårdarna. Brattgård (2005, s. 60-64) fortsätter med att 

vårdarna behöver ha självkännedom om varför de känner och reagerar som de gör. Den 

sociala smärtan handlar enligt Brattgård om att patienten har rätt till att ha sina anhöriga 

runtomkring sig i livets slutskede. De anhöriga har rätt att få vårda patienten på deras villkor 

och har även rätt till hjälp och stöd av vårdarna. Den existentiella smärtan handlar om att 

patienten har rätt att diskutera sina andliga eller religiösa upplevelser oavsett vad de betyder 

för andra. För vårdarnas del kan behandlingen av existentiell smärta i livets slutskede handla 

dels om att lyssna på patientens livshistoria och dels att ge en mer själavårdsmässig 

vägledning i patientens livsåskådning. Vårdare kan bidra till detta genom att skapa en 
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kärleksfull atmosfär kring patienten och detta kan underlätta för denne att acceptera sin 

situation och inge hopp (Mok, Wong & Wong, 2010, s. 368). Allt detta kan stärka patienten i 

dennes andlighet. 

Patienten har rätt att behålla sin individualitet och ingen ska kunna döma henne för de beslut 

hon tar som kan gå emot andras uppfattningar (Brattgård, s. 64-65). För att upprätthålla 

patientens individualitet behöver vårdare, förutom sjukdomshistorien, även uppmärksamma 

dennes livshistoria. Vårdarna behöver se människan bakom patienten som vårdas i livets 

slutskede och vara medvetna om att världen som den döende befinner sig i skiljer sig från 

deras värld. Patienten har rätt att dö lugnt och med värdighet. I Karlsson och Sandéns (2007, 

s. 51) studie visade det sig att sjuksköterskan förmedlade trygghet vilket resulterade i en lugn 

och god miljö. Sjuksköterskan var trygg i mötet och närvarande i situationen och skrämdes 

inte av att patienten försämrades. En patient som är döende och befinner sig på sjukhus ska 

vårdas i enkelsal för att få lugn och värdighet (Brattgård, 2005, s. 64-65). När patienten har 

avlidit ska alla inblandade som har hand om kroppen behandla den med respekt. 

 

2.2 Vårdandets grunder 

För att kunna förstå vårdandets kärna måste dess grunder sökas (Eriksson, 1997, s. 19-20). 

Grunderna består i de tre begreppen ansa, leka och lära beskriver Eriksson och framhåller att 

vårdandets två sidor utgörs av den konkreta ansningen (renhållningen) och den symboliska 

leken och lärandet. Ansningen karakteriseras av värme, närhet och beröring och kan ses som 

att vårdaren vill patienten väl. Begreppet innebär dels att vårdaren sörjer för patientens 

kroppsliga renhet och dels för dennes välbefinnande, något som Eriksson menar har glömts 

bort i stor utsträckning inom dagens vårdarbete. Upplevelsen av välbehag är ett basalt 

mänskligt tillstånd och denna upplevelse har en läkande funktion. Dessvärre hävdar Eriksson 

att detta ansningsmönster inom vården fått ge mer och mer vika för den alltmer teknologiska 

verksamheten. Att ansa är att våga och att med små handlingar visa omtanke till patienten. 

Människor borde våga visa lite mer spontanitet, värme och kärlek i mötet med sina 

medmänniskor och rädslan för att göra bort sig bör inte ägnas alltför mycket energi, beskriver 

Eriksson.  



 

5

 

 

Inom vården, såväl den naturliga som den professionella, är leken en viktig komponent. Att 

vara kapabel till lek är ett uttryck för hälsa (Eriksson, s. 26-29). Några viktiga begrepp 

relaterade till leken inom vården är övning, prövning, lust, skapande och önskan. Med 

underlag i olika lekteorier beskriver Eriksson fem grundformer av lekandet som är givande ur 

ett vårdande perspektiv: 1. Leken som assimilation – patienten anpassar utifrånkommande 

information så att den passar mot egna aktuella krav. Assimilationen som lek är kravlös och 

därför trygg för patienten. 2. Den lustbetonade leken – leken ses här som att människan ger 

utlopp för sin glädje och sin livslust men också undvikande av olust. Denna form av lekande 

ger utrymme för patientens vila och återhämtning. 3. Den skapande leken – kan ses som ett 

uttryck för människans krav på fritt skapande. Denna form av lek kräver emellertid en viss 

grad av hälsa hos patienten. Här menar Eriksson att patienten genom den skapande leken 

aktivt kan forma sin hälsa. 4. Leken som uttryck för önskningar – här kan den bistra 

verkligheten för en stund utestängas och önskningarna få dominera. Denna form av lek ger 

patienten en stund av vila och ny energi och hjälper också till att öppna dörrar för nya 

möjligheter. 5. Leken som prövning och övning – här kan olika färdigheter övas och patienten 

kan pröva sig fram när det gäller olika handlingsalternativ. Leken är i sig trygg eftersom 

följderna av prövningen i sig inte är verkliga även fast själva prövandet är det. Inom vården 

kan denna form av lek vara av värde i det avseendet att patienten eventuellt kan upptäcka nya 

hälsoinriktade åtgärder och aktiviteter. Eriksson fortsätter med att lekandet är en paradox. I 

paradoxen finns spänningen, men också tryggheten i det egna inre välkända och det obekanta 

nya i den yttre verkligheten. Lekandet medför att patienten kan hoppa mellan sina yttre och 

inre verkligheter och på så vis gradvis integrera nya element från den yttre verkligheten till sin 

inre värld. Det väsentliga i den paradoxala upplevelsen är känslan av att behärska situationen. 

Patienten har själv alltid kontrollen i lekandet och från vårdarens sida gäller det att kunna gå 

med i leken och befinna sig i underläge. Författaren skriver vidare att förmågan till lek helt 

och hållet är länkad till upplevelsen av tillit till omvärlden. Utan tillit kan lekandet inte äga 

rum. 

 

Det tredje grundläggande begreppet inom vårdandet är lärande. Lärandet är en av livets 

grunddimensioner (Eriksson, s. 30-32) och är en del i det naturliga vårdandet, men har liksom 
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ansningen och leken undertryckts i det professionella vårdandet. Enligt Wiklund (2003, s. 

151) handlar lärandet om att ta till sig något och göra det till sitt eget, och om förståelse. 

Relationen till vårdaren är av stor vikt för lärandet eftersom vi människor har större tendens 

att ta till oss det vi hör om det kommer från en människa som har betydelse för oss. Att lära 

kan handla om hur ett sår skall skötas om men också hur ångest och svåra känslor kan 

hanteras. Eriksson (1997, s. 30-32) tar upp att vårdaren bör ha ett konstruktivt förhållningssätt 

till patienten. Detta betyder att vårdaren hjälper patienten att uttrycka sina förhoppningar, sin 

frustration, rädsla, vrede och kärlek. Det är vårdarens uppgift att hjälpa patienten att återfå sitt 

oberoende och för att uppnå detta fordras att vårdaren har en undervisande hållning i 

vårdandet. 

 

2.3 Den vårdande relationen 

Relationen mellan vårdare och patient utgör grunden i vårdandet. Här är det meningen att 

patienten ska kunna uttrycka sina aktuella begär, behov och problem (Eriksson, 1988, s 55). 

För att den vårdande relationen ska kunna existera är det viktigt att fokus ligger på patienten 

så att vårdaren kan lära känna och hjälpa denne att bli medveten om sina egna reaktioner, 

såväl fysiska som psykiska, på sjukdomen och på så sätt finna förståelse och mening i 

situationen (Peplau, 1994, s. 43-45). Eriksson (1988, s. 56) menar att en god vårdande relation 

är ett villkor för en fungerande vårdprocess, och om en sådan inte finns blir vårdprocessen 

endast ett utförande av en rad uppgifter.   

 

Wiklund (2003, s. 155-157) beskriver att den vårdande relationen bör präglas av ömsesidighet 

men det är viktigt att komma ihåg att relationen aldrig kan bli helt jämställd eftersom att 

vårdaren besitter kunskaper genom sin profession och därmed kan sägas befinna sig i en 

maktposition. Denna maktposition är inte enbart av ondo utan vårdaren kan genom denna 

också hjälpa patienten att stärka sin egen makt genom att fungera som ett tryggt stöd så länge 

patienten själv inte kan eller orkar. Vårdaren företräder patienten i ämnen som rör vården och 

detta, att få sina behov uppmärksammade är hälsofrämjande. För att patienten ska uppleva 

tillit bör vårdaren ta ansvar för den yttre vårdsituationen som helhet, men också ett inre ansvar 

för patientens möjligheter. Som tidigare nämnts bör den vårdande relationen präglas av 
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ömsesidighet och för att uppnå detta måste vårdaren vara öppen och ställa sig till patientens 

förfogande. Patienten å sin sida måste ta emot detta erbjudande och bjuda in vårdaren. Detta 

är något som inte kan påskyndas och ibland är patienten helt enkelt inte redo, men det viktiga 

är då att patienten vet att vårdaren finns där. Kasén (2002, s. 169) menar att den vårdande 

relationen kan antas ha sin grund i patientens lidandeberättelse. Om vårdaren svarar an på 

lidandeberättelsen och bjuder in patienten kan en vårdande relation ta sin början då denne tar 

emot inbjudan. Detta kan uteslutande ske då patienten känner tillit till vårdaren. Vid 

skildringen av den vårdande relationen kan lindrandet av lidandet sägas vara essensen 

eftersom det är då värnandet om patientens värdighet tydliggörs. Eriksson (1994, s. 42) 

beskriver kränkning av människans värdighet som synonymt med att framkalla lidande. 

 

2.4 Lidande 

Eriksson (1994, s. 82-87, 98) redogör för att det inom vården finns tre former av lidande. Det 

som bör elimineras och som därmed också skulle minska lidandet i vården är vårdlidandet. 

Detta lidande strider helt emot allt som har med vårdandets kärna att göra. Vårdlidande är det 

lidande som kan komma ur utebliven vård, kränkning av patienten, maktutövning etcetera. I 

en vårdande relation kan vi därför anta att lidandet rör sjukdomslidandet eller livslidandet. 

Sjukdomslidandet är det lidande som kan relateras till sjukdomen och dess behandling. 

Livslidandet kan sägas vara kopplat till insikten om individens ensamhet och isolering. 

Eriksson (s. 54) menar att särdeles många människor verkar sakna någon att dela sitt lidande 

med. Kan det vara på grund av okänslighet eller på människans oförmåga att våga gå in i 

möten? Wiklund (2003, s. 96-97) beskriver att den lidande människan ofta tystnar och sluter 

sig inom sig själv eftersom det kan vara svårt att sätta ord på upplevelserna vilket gör att 

ensamheten och isoleringen blir ännu större. Eriksson (1994, s. 42) fortsätter och menar att 

den lidande människan känner sig kränkt. Känslan av kränkning gör i sin tur att människan 

som lider får ännu svårare att tala om sitt lidande. Här har vårdaren enligt Wiklund (2003, s. 

96-97) en viktig uppgift, vilken skulle kunna jämföras med barnmorskans, nämligen att hjälpa 

patienten att förlösa lidandet på ett sätt så att patienten kan börja öppna sig och dela sin 

berättelse med denne. 
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Många patienter vill att vårdare lägger märke till deras lidande och de upplevelser som hör 

samman med det. Trots att vårdare ofta kommer i kontakt med lidande talas det inte ofta om 

det. Här finns en brist på överensstämmelse mellan vad patienter behöver och vårdarnas 

villighet att tillmötesgå dessa behov. Wiklund menar vidare att många vårdares sätt att 

distansera sig till patienter leder till att endast det som verkar enkelt att åtgärda blir utfört och 

helhetsperspektivet i vårdandet går förlorat. En förklaring till att vårdare kan ha svårt att prata 

med patienten om dennes lidande kan enligt Yin, Xia, Yi och Chia (2007, s. 17-19) vara 

vårdarens egen personliga relation till frågor som rör döden och oro över sin egen död, som 

bidrar till att denne är ovillig att prata om sådant som rör döden och lidande. Detta kan enligt 

Dahlberg (2002, s. 7) leda till ett ökat vårdlidande då patienter även kan känna sig kränkta när 

de nekas att prata om sitt lidande.  Kasén (2002, s. 168) beskriver slutligen att det essentiella i 

en vårdande relation är patientens lidandekamp och vårdarens delaktighet i den. 
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3. PROBLEMFORMULERING 

I den vårdande relationen ska patienten kunna uttrycka sina behov, begär och problem. 

Vårdaren ska skapa lättnad, lindring och hopp för patienten som snart ska dö. Detta är många 

gånger en svår uppgift. Den vårdande relationen uteblir om vårdaren inte kan möta patienten i 

hennes lidande. Om den vårdande relationen mellan vårdare och patient saknas blir vården 

endast ett utförande av uppgifter vilket många gånger lämnar patienten ensam i sitt lidande. 

 

4. SYFTE 

Syftet är att beskriva hur den vårdande relationen framträder i vårdandet av patienter i den 

palliativa vården. 

 

5. METOD 

Denna uppsats är en litteraturstudie. Studier med kvalitativ ansats har här ingått för att få en 

ökad förståelse för fenomenet vårdande relation. Enligt Friberg (2006, s.105-107) kan 

kvalitativa studier bidra till en bättre förståelse för människors erfarenheter, upplevelser, 

förväntningar och behov. Om en analys av kvalitativ forskning genomförs, sammanställs och 

får en ny innebörd skall resultatet kunna omvandlas för att sedan kunna läsas och användas av 

vårdare i praktiken.    

 

5.1 Datainsamlingsmetod och urval 

Litteratursökningen genomfördes i databasen CINAHL med sökorden palliative care, caring 

relationship, caring, relationship och encounter. Den booleska sökoperatorn som användes 

här var AND (se bilaga 1). Några artiklar söktes med hjälp av författarnas namn efter att ha 

blivit uppmärksammade i andra studiers referenslistor. Inklusionskriterierna för artiklarna var 

att de skulle motsvara studiens syfte, bestå av en kvalitativ ansats, vara peer reviewed, 

publicerade mellan år 1990 och 2010 och vara skrivna på engelska, vara ur ett 

vårdarperspektiv eller patientperspektiv samt handla om palliativ vård och relationen mellan 
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sjuksköterska och patient. De artiklar som exkluderades motsvarade ej studiens syfte, var av 

kvantitativ ansats, handlade om barn, var inriktade endast på äldre människor, var 

litteraturöversikter och handlade om speciella sjukdomar som exempelvis demens.  

 

Vi läste flera olika titlar och abstract i samband med litteratursökningarna. De artiklar som 

hade en titel och ett abstract som hörde till syftet lästes i sin helhet av oss båda. Till slut valde 

vi gemensamt tio artiklar (se bilaga 1) som svarade mot uppsatsen syfte. 

 

 

5.2 Dataanalys och tillvägagångssätt 

 

Analysen av de valda artiklarna gjordes med inspiration från Fribergs (2006, s. 110-112) fem 

steg för dataanalys.  

 

Steg 1. Vi läste igenom studierna flera gånger på varsitt håll för att förstå innebörden, detta är 

enligt Friberg något som behöver göras för att förstå vad studierna handlar om. Friberg menar 

även att resultaten i kvalitativa studier ofta är uppdelade i olika teman eller kategorier vilket 

skapar en bra överblick. Därefter diskuterades studierna för att klargöra att vi båda hade 

samma förståelse. Granskning av studierna gjordes enligt Willman, Stoltz och Bahtsevanis 

(2006, s. 156-157) mall för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod (se bilaga 2). 

Ingen av artiklarna som skulle inkluderas fick bedömas vara av dålig kvalitet. Resultatet av 

granskningen visade att åtta av tio studier var av god kvalitet och två var av medelgod kvalitet 

(se bilaga 3). 

Steg 2. Studiernas resultat lästes igenom flera gånger. En sammanställning av varje studies 

resultat gjordes på separata blad. Friberg (2006) beskriver att fokus ska ligga på varje studies 

resultat och att det är resultatet som ska analyseras.   

Steg 3. En sammanställning av data som ska analyseras behövs för att få en överblick av 

studiernas resultat (Friberg). Ur sammanställningen identifierade vi varje resultats nyckelfynd 

som handlade om den vårdande relationen och palliativ vård. Dessa fynd sammanfattades på 

ett stort pappersark.  
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Steg 4. I detta steg skall likheter och skillnader relateras till varandra (Friberg, 2006, s. 111-

112). Ur fynden identifierade vi likheter och skillnader mellan de olika studiernas resultat 

med hjälp av färgpennor. Meningar med liknande innebörd tilldelades en färg. Detta 

resulterade i att studiernas resultat delades upp i tio olika kategorier vilka tilldelades varsin 

färg. De tio olika kategorierna fick namn utefter innebörd, vilka blev välbefinnande, samtalet, 

kompetens och erfarenhet, tillgänglighet, förstå patientens behov, holistisk vård, tillit och 

förtroende, samarbete, tid samt ärlig kommunikation. 

Steg 5. Friberg redogör för att när analysen är klar ska den formuleras till en läsbar text. 

Materialet som hörde till respektive kategori sattes ihop till läsbar text. Genom att läsa den 

nya texten upptäcktes att kategorierna inte hade optimala namn som representerade innehållet 

och efter diskussion minskade vi antalet kategorier från tio stycken till sju stycken och några 

fick nya namn. De nya kategorierna blev målbaserad vård, holistiskt perspektiv, vägledning, 

kunskap och erfarenhet, ärlighet och kommunikation, tillit och samarbete. När texten var 

färdig upptäcktes ett nytt fynd vilket var att samtliga kategorier passade in under ett 

övergripande tema som blev samspel. 

 

6. ETISKA ASPEKTER 

Vi har noga reflekterat över och strävat efter att den fakta som framgår i uppsatsen är korrekt 

och att  material som har används ej har plagierats. Detta är enligt Nyberg (2000, s. 35-36) 

som redogör för olika etiska principer, något som författare till studier måste reflektera över 

under studiens gång. Då samtliga artiklar är skrivna på engelska har vi försökt att tolka dem så 

korrekt som möjligt för att undvika språkliga missförstånd och syftningsfel. Vi har även 

kvalitetsgranskat alla artiklar som ingår i studien (se bilaga 2 och 3) och i samtliga artiklar 

finns det etiska resonemang.   
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7. RESULTAT 

7.1 Samspel 

Det övergripande temat i resultatet är samspel. Den vårdande relationen i den palliativa 

vården framträder genom samspel. Samspelet går att relatera till samtliga kategorier, vilka är 

målbaserad vård, holistiskt perspektiv, tillit, vägledning, kunskap och erfarenhet, ärlighet och 

kommunikation samt samarbete. Utan samspel mellan människor kan inte det som ryms i 

kategorierna existera. Resultatet kommer att redovisas enligt de nämnda kategorierna.  

 

7.1.1 Målbaserad vård 

Vårdaren ska tillsammans med patienten sätta upp mål för hur vården ska se ut för just denne. 

Detta kan sägas vara en god början till en vårdande relation då patienten tillåts uttrycka sina 

förväntningar och önskemål för hur just denne vill att vården ska se ut. Målen ska sträva efter 

att göra det så bekvämt som möjligt för patienten i det dagliga livet, lindra lidande, ge bästa 

möjliga vård och således öka både patientens och anhörigas psykiska och fysiska 

välbefinnande (Barnard, Hollingum & Hartfiels, 2006, s. 9; Hjelm, Hartwig & Berterö, 2007, 

s. 209; Mok & Chiu, 2004, s. 479; Pavlish & Ceronsky, 2009, s. 408; Wallerstedt & 

Andershed, 2007, s. 34; Wright, 2002, s. 1183). Teamet som ger palliativ vård, patienten och 

anhöriga behöver sträva efter samma mål eftersom en människa som har fått besked om att 

hon snart ska dö är väldigt ensam om inte alla ”står på samma sida” (Pavlish & Ceronsky, 

2009, s. 408). 

 

7.1.2 Holistiskt perspektiv 

Vårdaren behöver ha ett holistiskt tillvägagångssätt när de vårdar patienter vilket betyder att 

de har patientens fysiska, psykosociala och andliga behov i åtanke (Mok & Chiu, 2004, s. 

480). Fokus skall ligga på den unika individen för att vårdaren skall kunna se människan 
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bakom sjukdomen och inte bara omständigheterna omkring (Bergdahl, Wikström & 

Andershed, 2007, s. 756; Conner, Allport, Dixon & Somerville, 2008, s. 549; Georges, 

Grypdonck & Dierckx de Casterle, 2002, s. 789; Pavlish & Ceronsky, 2009, s. 408; 

Wallerstedt & Andershed, 2007, s. 34).  

 

7.1.3 Tillit 

För att kunna skapa en vårdande relation byggd på tillit behöver vårdaren uppmärksamma och 

åtgärda patientens behov på ett förtroendeingivande sätt (Mok & Chiu, 2004, s. 479). 

Vårdaren behöver bli mer personlig med patienten och lära känna denne för att tillit skall 

kunna existera. Detta kan bidra till att patienten inte känner sig ensam och har någon att vända 

sig till och någon att lita på. I en sådan relation vågar patienten berätta om sina djupaste 

känslor och således få någon att dela sitt lidande med. En vårdande relation byggd på tillit gör 

att patienten känner sig betydelsefull som människa, får energi att fortsätta sin kamp, finna 

mening och lindra lidandet (Barnard et al., 2006, s. 9; Bergdahl et al., 2007, s. 756-757; 

Pavlish & Ceronsky, 2009, s. 408).   

 

7.1.4 Vägledning 

Vårdaren i den vårdande relationen är en guide som visar vägen för patienten när sjukdomen 

fortskrider. För att en vårdande relation ska kunna påbörjas är det viktigt att patienten 

accepterar sin diagnos, att denne förstår att det inte finns något botemedel. Det är vårdarens 

uppgift att bjuda in patienten, att vara öppen och göra sig tillgänglig, så att den vårdande 

relationen kan börja formas. Här gäller det att vårdarna är uppmärksamma och lyhörda inför 

patientens uttalade och outtalade behov, att sörja för patientens välbefinnande utan att ha 

blivit ombedd (Barnard et al., 2006 s. 8-9; Bergdahl et al., 2007 s. 755-756; Georges et al., 

2002, s. 789-790; Hjelm et al., 2007 s. 209; Mok & Chiu, 2004 s. 478-480; Pavlish & 

Ceronsky, 2009, s. 407-408; Wright, 2002, s. 1183-1184). Detta kan även liknas vid en resa. 

Varje ny patient gör en resa tillsammans med vårdaren (Barnard et al., 2006, s. 9; Hjelm et al., 

2007, s. 208-209). Vårdaren är medveten om vad målet med resan är eftersom denne har 

genomgått liknande resor förut men varje resa är unik.  Patienten och anhöriga har inte valt att 
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genomgå denna resa men den är oundviklig. Resan har några viktiga hållplatser som måste 

passeras i rätt ordning (Hjelm et al., s. 208-209). Den första hållplatsen handlar om att 

patienten ska acceptera sin diagnos, den andra handlar om att bekräfta det faktum att 

patientens död närmar sig, den tredje handlar om att se när patienten får nya behov och nya 

roller antas, den fjärde och sista hållplatsen handlar om att erkänna när patientens kropp visar 

att döden är nära. Slutstationen är döden. Under resans gång upplever vårdaren och patienten 

både glädje och sorg tillsammans. Bekvämligheten under resan är beroende av om patienten 

och anhöriga accepterar situationen eller om de kämpar emot. Om patienten och anhöriga 

accepterar situationen kan sjuksköterskan resa tillsammans med dem och en vårdande relation 

kan skapas.  

 

Vägledning kan också handla om att undervisa patienten om olika läkemedel eller 

behandlingsalternativ (Bergdahl et al., 2007, s. 756). Genom att göra detta hjälper och 

vägleder vårdaren patienten så att denne lättare kan hantera sin situation och på så sätt finna 

tröst. 

 

Vårdarens förståelse av patientens önskningar och val kan utgöra grunden för hur denne antar 

rollen som patientens advokat. Patienten behöver en företrädare i vården som vägleder denne 

och ju bättre vårdaren känner patienten desto mer effektivt kan detta samarbete bli eftersom 

vårdaren då vet att patienten får den vård som passar denne bäst. Det är inom den palliativa 

vården av stor vikt att patienten känner sig hörd och att dennes önskemål mottagits (Mok & 

Chiu, 2004, s. 480; Pavlish & Ceronsky, 2009, s. 406). Om företrädare saknas kan patienten 

uppleva att det inte finns någon att anförtro sig åt eller fråga om hjälp (Conner et al., 2008, s. 

549-550). Om vårdare och patient får mer tid tillsammans uppstår bättre förutsättningar för att 

en djupare relation skall kunna utvecklas. Tiden tillsammans med vårdaren är viktig för 

patienten då vårdaren kan vägleda denne till att förstå sin situation och kan då tillsammans 

med sina anhöriga finna de nya roller som situationen kräver (Barnard et al., 2006, s. 9; Hjelm 

et al., 2007, s. 210). 
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7.1.5 Kunskap och erfarenhet 

För att kunna möta patientens alla behov i den palliativa vården, såsom exempelvis hygien, 

välbefinnande, symtomlindring och känslomässigt stöd, behövs kunskap och erfarenhet 

(Barnard et al., 2006, s. 8). Utan kunskap och erfarenhet går det inte att utföra en god palliativ 

vård. Det räcker inte med höga ambitioner att utföra en god vård hos vårdaren, utan goda 

kunskaper är ett måste för att förverkliga dessa ambitioner. På den här nivån kan flexibilitet 

och otraditionella arbetsmetoder vara ett sätt att skapa livskvalitet i patientens slutskede 

(Wallerstedt & Andershed, 2007, s. 34). Att använda sin fantasi och kreativitet kan här bli 

värdefullt i skapandet av en vårdande relation. Vårdaren måste gå ett steg längre och sluta 

tänka på vad som ska göras och istället tänka på hur det ska göras (Bergdahl et al., 2007, s. 

756-757). Kunskap och erfarenhet är också vägen till att vårdaren kan öppna sig och göra sig 

tillgänglig för patienten för att på detta sätt ta initiativet till att skapa en vårdande relation 

(Hjelm et al., 2007, s. 209). Att vårdare har goda kunskaper och färdigheter är något som 

patienter värdesätter (Conner et al., 2008, s. 549). Det är vårdarens ansvar att ha kunskaper 

och detta för att kunna göra det allra bästa för patienten, till exempel ge korrekt information 

och diskutera kring olika behandlingsalternativ så att patienten kan fatta ett välgrundat beslut 

utifrån detta. Vårdare menar att ett brett kunskapsförråd är att kunna ge patienterna många 

olika förslag på symtomlindring och därmed också en bättre livskvalitet i livets slutskede 

(Pavlish & Ceronsky, 2009, s. 406). Om tillräckliga kunskaper inom symtomlindring saknas 

kan vårdaren uppleva svårigheter vid vårdandet av döende patienter. Detta kan leda till att 

vårdandet endast blir ett utförande av uppgifter (Dunne, Sullivan & Kernohan, 2005, s. 376).  

 

7.1.6 Ärlighet och kommunikation 

I den vårdande relationen ingår samtal om döden och bedrövelse över att livet snart är slut. 

Här finns också en önskan från patienten om att få ärliga svar på frågor (Barnard et al., 2006, 

s. 8; Hjelm et al., 2007, s. 209). Vårdaren inleder relationen med patienten och anhöriga 

genom att vara öppen och ärlig och kontinuerligt förklara vad som ska ske. Undervisning och 

information om framtida symtom är viktiga punkter för att kunna möta patientens emotionella 

behov. Detta för att kunna lätta på patientens rädsla och ångest relaterat till sjukdomen 

(Wright, 2002, s. 1183-1184). Vårdaren behöver vara tydlig med den information som ges till 
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patienten och bör följa upp och ta reda på hur mycket information patienten har tagit in 

(Conner et al., 2008, s. 549). En del i strävan efter att förhöja patientens livskvalitet är att 

kommunicera på ett bra sätt och att möta dennes förväntningar om vilken vård som erbjuds 

och när den kommer att bli aktuell (Barnard et al., 2006, s. 8). Ärlighet är en nödvändig 

förutsättning för att kunna ta reda på vad som är viktigt för patienten och vad denne vill i 

vårdsammanhanget. Ärlighet utgör också grunden för en god och sammanhängande vårdplan. 

Vårdaren behöver även vara ärlig ända till slutet då en del patienter kan bli förvirrade och 

undra om de kanske ändå blir bra igen. Då är det av stor betydelse att vara ärlig utan att sudda 

ut hoppet hos patienten (Pavlish & Ceronsky, 2009, s. 406-407).  

 

Patienten har rätt till en ärlig och öppen relation men detta kan ibland vara problematiskt då 

anhöriga inte vill att patienten ska få all information om diagnosen eller tvärtom, att patienten 

inte vill oroa de anhöriga alltför mycket. Om vårdaren inte kan eller vågar svara på frågor av 

mer existentiell karaktär finns det risk för att den vårdande relationen inte utvecklas (Dunne et 

al., 2005, s. 376).  

 

7.1.7 Samarbete 

För att vårdaren ska kunna upprätthålla en god vårdande relation är det viktigt att patienten 

och anhöriga verkar som medlemmar i teamet som ger palliativ vård. Den vårdande relationen 

kan inte framåtskrida om inte samarbetet fungerar (Hjelm et al., 2007, s. 209). En del vårdare 

menar att samarbete är grunden till den vårdande relationen (Pavlish & Ceronsky, 2009, s. 

408). Vårdarna måste samarbeta för att inte förlora det unika med palliativ vård. För att 

kontinuerligt förbättra vården behöver vårdarna gemensamt diskutera hur de uppfattat vad 

patienten sagt (Barnard et al., 2006, s. 9). Samarbete är en viktig biståndsdel i dagliga möten. 

Förmågan att samarbeta med patienten och anhöriga är en förutsättning för att kunna uppnå en 

god död (Wallerstedt och Andershed, 2007, s. 34).  

 

 



 

17

 

 

 

8. DISKUSSION 

8.1 Metoddiskussion 

Dataanalysen är gjord enligt Fribergs (2006, s. 105-112) fem steg för dataanalys av kvalitativa 

studier. Kvalitativa studier kan enligt Friberg bidra till en ökad förståelse för människors 

erfarenheter, upplevelser, förväntningar och behov vilket vi ansåg vara lämpligt utifrån detta 

arbetes syfte. De vetenskapliga artiklar som ligger till grund för analysen är hämtade ur 

databasen CINAHL. Detta skulle kunna vara en nackdel då vi kan ha missat relevant material 

genom att inte söka i fler databaser. De studier som valdes ut till analysen kan dock anses vara 

relevanta för denna studie då de i stor utsträckning tar upp det som berör syftet. Antalet 

artiklar i studien uppgår till tio stycken. Detta anser vi vara ett rimligt antal med hänsyn till 

tidsramen för detta arbete. Artiklarna skulle belysa vårdares upplevelser och erfarenheter 

inom den palliativa vården eller patienters erfarenheter och upplevelser av att få palliativ vård. 

En svaghet i studien kan vara att endast två artiklar tar upp patientperspektivet, de resterande 

åtta artiklarna är ur ett vårdarperspektiv. En styrka i resultatet är att de vetenskapliga 

artiklarna speglar ett brett antal kulturer eftersom de är hämtade från olika delar av världen 

(Australien, USA, Kina, Nederländerna, Storbritannien och Sverige).  

 

Att vara två i analysarbetet ser vi själva som en styrka eftersom vi har kunnat diskutera fram 

och tillbaka under arbetets gång. Detta har förmodligen även minskat risken för 

missuppfattningar när texterna översatts från engelska till svenska. Vi anser att resultatet i stor 

utsträckning är överförbart till andra vårdinriktningar och i synnerhet inom slutenvården där 

patienter är inneliggande. Detta skulle kunna vara en indikation på att resultatet är trovärdigt 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2008, s. 170).  

 

8.2 Resultatdiskussion 
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Det övergripande temat i resultatet är samspel. Människan blir först människa när hon 

samspelar med andra och det är även via samspel som hon förverkligar sig själv (Bunkholdt, 

2004, s. 12). Den vårdande relationen framträder i den palliativa vården genom samspel, och i 

samspelet finner vi målbaserad vård, ett holistiskt perspektiv, tillit, vägledning, kunskap och 

erfarenhet, ärlighet och kommunikation samt samarbete. Vårdaren, patient och anhöriga 

samspelar med varandra. Om någon av dessa kategorier saknas eller om samspelet inte 

fungerar utvecklas inte den vårdande relationen.  

 

Vi anser att det är av stor vikt att vårdare inom palliativ vård bör vara medvetna om vad som 

behövs för att kunna skapa en god relation till patienten och på så sätt hjälpa denne att lindra 

lidandet. Det är bland annat en fråga om att se hela patienten och inte bara sjukdomen. Det är 

relativt lätt för en patient att be om smärtlindring, men att be om lindring för själens smärta är 

inte alltid lika lätt. Snarare tvärtom, det är ofta väldigt svårt. Här visar studiens resultat att 

vårdaren har en stor uppgift, nämligen att ta initiativet till skapandet av en vårdande relation. 

Vårdaren bör vägleda patienten i vårdandet och på så sätt hjälpa denne att förlösa lidandet. 

För att kunna göra det så är det nödvändigt att se patienten ur ett holistiskt perspektiv. Detta 

stöds av Arman, Rehnsfeldt, Lindholm, Hamrin och Eriksson (2004, s. 252) som beskriver att 

patienterna i deras studie genom att inte bli sedda som hela människor, utan endast som 

kroppar i mängden, upplevde ett ökat vårdlidande, det som med alla medel måste motarbetas. 

Vården var endast till för att bota den fysiska sjukdomen. Vårt resultat visar att detta är något 

som inte ingår i en vårdande relation, utan här måste vårdaren se den unika patienten och ta 

reda på vem människan bakom sjukdomen är samt att vara öppen och göra sig tillgänglig i 

mötet med patienten. Detta kan leda till lindring av patientens lidande. Om vårdaren väljer att 

inte se patienten eller inte bekräfta dennes lidande innebär det ofta ett ytterligare lidande för 

patienten (Eriksson, 1994, s. 54). Detta kan relateras till att vårdrelationen alltid är 

asymmetrisk (Wiklund, 2003, s. 156). Vårdaren är som tidigare tagits upp i en maktposition i 

och med sitt yrke och sin kunskap, och behöver använda sin makt till att främja patientens 

bästa, annars riskerar vården att bli oetisk. I den vårdande relationen använder vårdaren sin 

makt till att stärka patientens egen makt och fungerar som en trygg bas, vilket denna studies 

resultat också visar, nämligen att en viktig del i sjuksköterskans yrke är att anta rollen som 

patientens advokat. Här blir patienten hörd eftersom vårdaren är lyhörd inför dennes 
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önskningar och förväntningar samt uttalade och outtalade behov. Patienten får någon som står 

upp och för dennes talan när orken eller viljan tryter. 

 

Denna studies resultat tar också upp relevansen av tillit i förhållandet mellan vårdare och 

patient. Det visade sig även att vårdaren och patienten utvecklade en mer personlig relation 

vilket resulterade i att patienten litade på vårdaren och vågade berätta om sina innersta tankar 

och känslor. Friedrichsen (2005, s. 378) redogör för att sjuksköterskan har till uppgift att 

skapa en förtroendefull relation tillsammans med patienten. En del av de palliativa 

sjuksköterskornas profession innebär att sträva efter balans i relationer så att de varken blir för 

ytliga eller för känslosamma. Berg och Danielson (2007, s. 504) beskriver att patienterna i 

deras studie upplevde det som om de behövde utveckla en mer personlig relation till 

sjuksköterskan för att de skulle kunna känna tillit. Sjuksköterskan strävade efter att skapa en 

öppen atmosfär vid varje möte med samtliga patienter som hon vårdade för att skapa tillit och 

öka deras välbefinnande. Utifrån vår studies resultat behövs tillit och en mer personlig 

relation mellan vårdare och patient för att en vårdande relationen ska kunna utvecklas. 

 

I en vårdande relation ingår det samtal om livets slut och döden. Vårdaren behöver kunna 

kommunicera på ett sätt som är anpassat utifrån patienten. Vårdaren behöver även vara ärlig 

mot patienten och ta reda på hur denne vill att vården ska genomföras. Detta stöds av Wist 

och Kaasa (2001, s. 65) som redogör för att ett förhållande som är byggt på tillit genom god 

kommunikation blir en del av patientens behandling. Inom den palliativa vården uppstår 

psykiska, fysiska och andliga problem för patienten. Här är en god kommunikationsförmåga 

viktig eftersom patientens problem sätter samspelet mellan vårdare och patient på prov. Även 

Travelbee (1971, s. 93) tar upp kommunikationens betydelse och beskriver hur 

kommunikation är en process som hjälper sjuksköterskan att utveckla en relation till patienten 

och härigenom hjälpa denne och anhöriga att förebygga och hantera de svårigheter som 

uppstår genom sjukdom och lidande. I vår studies resultat framkom det att om vårdaren inte 

kan eller vågar svara på frågor av mer existentiell karaktär finns det risk för att den vårdande 

relationen inte utvecklas. Friedrichsen (2005, s. 379) beskriver att sjuksköterskor genomför 

samtal med patienter som handlar om fysiska, psykiska, sociala och existentiella dimensioner. 

Sjuksköterskan bör vara medveten om vilka dimensioner som hon kan behärska och när det är 
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dags att lämna över till en annan yrkesprofession.  

 

Resultatet visade även att goda kunskaper och erfarenhet i många avseenden är viktiga 

faktorer i den palliativa vården. Ett exempel är då vårdaren ska informera patienten om olika 

behandlingsalternativ, och patienten fatta ett beslut utifrån given information. Här är goda 

kunskaper och erfarenhet ett krav, dels för att patienten ska få korrekt information och dels för 

att kunna föra en diskussion om för- och nackdelar med de olika alternativen. I denna 

situation är det också möjligt för patienten att uppleva den viktiga leken (Eriksson, 1997, s. 

27). Leken kan enligt Wiklund (2003, s. 151) handla om att i tanken pröva olika situationer 

och se vad som eventuellt skulle hända då. Leken bidrar till uppnåendet av hälsa och är en 

central beståndsdel i vårdandet (Eriksson, 1997, s. 27-32). För att leken ska kunna äga rum så 

är en välfungerande kommunikation mellan patient och vårdare en förutsättning. I situationen 

återfinns också lärandet som Eriksson beskriver som en av livets grunddimensioner. Genom 

lärande i vårdandet kan vårdaren hjälpa patienten att återfå sitt oberoende och bör således 

därför ha ett undervisande förhållningssätt gentemot patienten. Även Peplau (1994, s. 43) 

stöder detta och menar att vårdaren genom att kommunicera hälsofrämjande information på 

ett relevant och kreativt sätt har stora möjligheter att stärka patienten psykiskt i sin sjukdom. 

Resultatet i föreliggande studie styrker dessa påståenden. Genom att ha ett ärligt 

förhållningssätt gentemot patienten och att vara öppen och förklarande i vårdandet främjades 

kommunikationen och den kunde bli ett verktyg i upprätthållandet av den vårdande relationen. 

 

I studiens resultat framkom även att det kan vara nödvändigt som vårdare att använda sig av 

flexibilitet, kreativitet, fantasi och ibland otraditionella arbetsuppgifter i vårdandet av 

patienter i den palliativa vården för att främja patientens livskvalitet. Något som här kan ge 

uttryck för Erikssons begrepp att ansa (1997, s. 24-26). Ansning är ett uttryck för vänskap och 

att sörja för den andres välbefinnande, att visa att man tycker om någon, men också att ha 

mod att ibland gå utanför det som är givet, något som stöds i resultatet som även visar att 

detta är något som kräver kunskap och erfarenhet.  

 

8.3 Slutsats 
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Patienter inom den palliativa vården har rätt till lättnad, lindring och hopp. För att vårdare 

inom denna disciplin ska kunna erbjuda detta är det av stor betydelse att de är medvetna om 

vad som krävs för att skapa en vårdande relation till patienten. I denna studies resultat finner 

vi att det är av stor vikt att sätta upp mål i vårdandet för att utvecklandet av en vårdande 

relation ska kunna ske. För att kunna göra detta måste vårdaren öppna sig och samtala med 

patienten om dennes önskemål, funderingar och förväntningar med vårdandet. Vårdaren 

behöver med andra ord se människan bakom sjukdomen ta reda på vem denne är. Detta kan 

göras genom att vårdaren ser patienten ur ett holistiskt perspektiv. Om detta synsätt uteblir 

kan ingen vårdande relation skapas. Genom att se patienten ur det holistiska perspektivet 

antas vårdaren lära känna patienten och därigenom kan tillit växa fram. Allteftersom 

sjukdomen fortskrider vägleder vårdaren patienten genom att vara uppmärksam och lyhörd 

inför uttalade och outtalade behov och sörjer därmed för dennes välbefinnande. Här måste 

vårdaren använda sig av kunskap och erfarenhet, men ibland också av fantasi och kreativitet. 

Inom den vårdande relationen, såväl som andra goda relationer, är ärlighet en förutsättning. 

Det är patientens rättighet att få ärliga svar på frågor som ställs. Vårdarens 

kommunikationsförmåga är också en del i vårdandet som bidrar till den vårdande relationens 

framväxt. Otydlighet kan här medverka till missförstånd. Att samarbetet mellan patient, 

anhöriga och vårdare fungerar är en förutsättning för att uppnå målet med vårdandet. Allt 

detta ryms inom ramen för samspelet mellan patient, anhöriga och vårdare.  

 

8.4 Klinisk betydelse 

Palliativ vård strävar efter att förebygga och lindra lidande. Detta kan möjliggöras genom den 

vårdande relationen. Genom att uppmärksamma vårdare om den vårdande relationens 

betydelse och vilka faktorer som behövs för att utveckla relationen hoppas författarna att 

denna studie ska kunna bidra till att fler vårdare som möter döende människor vågar ta 

initiativet till skapandet av en vårdande relation.  

 

8.5 Förslag på vidare forskning 

Nästan alla vårdare kommer att möta patienter som är i ett palliativt skede, därför bör vidare 

forskning inom områdena palliativ vård och den vårdande relationen ske så att vården 
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fortsätter att utvecklas och nya metoder för att lindra lidande och förbättra livskvalitet kan 

upptäckas. Vi fann få studier som var utifrån patientens perspektiv. För att vårdare som 

medverkar i den palliativa vården ska kunna få en bättre inblick i hur patienterna upplever 

vården behöver ytterligare forskning utifrån patienternas perspektiv ske.  
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