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Abstract 
 
Bakgrund:   
Trots en ökad fokus på personcentrerad vård och nya mål uppsatts för svensk sjukvård 
angående brytpunktssamtal är det fortfarande ett område inom vilket svensk sjukvård faller 
kort. En viktig del inom brytpunktssamtal och övergången från kurativ till palliativ vård är att 
identifiera patientens önskningar och behov, samt försöka erbjuda känslomässigt stöd. För att 
kunna göra detta krävs en god relation till både patient och anhöriga. 
 
Syfte: 
Denna systematiska litteraturöversikt söker få reda på om det finns någon konsensus i rådande 
litteratur för hur en läkare ska kommunicera med anhöriga till en palliativ patient, med fokus på 
om detta är applicerbart vid ett brytpunktssamtal och ifall det gynnar patienten. 
 
Design: 
Systematisk litteraturöversikt 
 
Databaser: 
Databaserna som användes var som följer: PubMed, Cochrane, och PsycINFO. Både MeSH-
termer och fritextsökningar genomfördes för att få ett tillräckligt brett utbud utan att offra 
relevans.  
 
Resultat: 
Av 163 artiklar med i sökningen analyserades sex stycken. Denna analys gav upphov till fyra 
kategorier relevanta angående kommunikation med anhöriga vid övergång till palliativ vård. 
Dessa fyra är: 1) Patientinformation, 2) Tidpunkt för information, 3) Patientautonomi, och 4) 
Rak, anpassad kommunikation. Dessa kunde vidare härledas till tre domäner för läkarens 
kommunikativa kompetens: 1) Affektiv förmåga, 2) Kommunikativ förmåga, och 3) 
Tillgänglighet. 
 
Slutsats: 
Brytpunktssamtal är en känslomässigt krävande prövning för likväl personal som patienter och 
dess närstående. En för patienten viktig faktor vid genomgång av palliativ vård är 
känslomässigt stöd, vilket kan erhållas från informerade närstående. Det ter sig därför vara så 
att patienten gynnas av informerade närstående, förutsatt att närstående är utrustade att erbjuda 
detta stöd.  
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1. Bakgrund 
 

Döden är en konstant för alla människor. Oavsett ålder, kön eller 
samhällstillhörlighet löper alla människor risken att bli sjuk eller drabbas av en 
olycka, och lämna efter sig anhöriga som alla relaterar olika till dödsfallet.  
 
Inom sjukvården stiftar många professioner nära bekantskap med döden. Enligt 
socialstyrelsen dog det under 2017 drygt 92 000 människor, av dessa är nästan 90 % 
65 år eller äldre[1,2]. Socialstyrelsen i Sverige för ingen säker statistik över vart 
människor avlider, men en studie från 2012 visar på att 30 000 i åldersgruppen 65 år 
eller äldre dog på ett sjukhus medan 50 000 dog utanför sjukhus, eg. i hemmet eller 
på ett äldreboende[3]. 
 
Inom vården finns det basalt sett två vårdtyper: kurativ, där man behandlar orsaker 
och därigenom botar/hanterar en sjukdom, och palliativ, där man lindrar symptom i 
väntan på döden[4]. Omställningen från kurativ vård till palliativ vård i Sverige 
markeras ofta av ett brytpunktssamtal med läkare, ansvarig sjuksköterska, patienten 
och, om patienten önskar; närstående[5]. 
 
Detta samtal styrs av patientens situation och önskemål så långt det är möjligt. 
Viktigt är att anpassa samtalet till patientens förmågor och bakgrund för att minimera 
risken för konflikter och maximera möjligheten att läkaren blir förstådd. 
Socialstyrelsen har i sin rapport ”Palliativ vård – Förtydligande och konkretisering 
av begrepp” gett exempel på vad man kan ta upp i ett brytpunktssamtal[6]: 
 

• Ta reda på ifall patienten önskar att närstående är närvarande 
• Stäm av hur mycket information patienten önskar ta del av om sjukdomen 
• Fråga hur patienten uppfattar sjukdomssituationen 
• Anpassa samtalet efter patientens förmåga att ta in information 
• Informera om den medicinska bedömningen och att patienten inte längre 

gagnas av livsförlängande behandlingar 
• Fråga vad som är viktigt för patienten och var hen vill vårdas 

 
Detta samtal bör leda till en gemensam planering för fortsatt vård och 
behandlingsplan, samt ställningstagande till akuta åtgärder vid infektion eller 
hjärtstillestånd[6,7]. Allt dokumenteras sedan i journal (Figur 6, Bilaga). 

 
En god kommunikation i det här skeendet är viktigt då det minimerar risken för 
framtida missförstånd och ger läkaren möjlighet att minska oro både för patient och 
närstående utifrån läkarens egen brytpunktsbedömning[8]. Det föreligger även en 
etisk aspekt i brytpunktssamtal som inte kan förbises. För att bäst kunna respektera 
patientens autonomi krävs det att patienten är informerad kring sin situation, frånvaro 
av brytpunktssamtal eller ett dåligt genomfört tar bort möjligheten för patienten att ta 
del av viktig information, vilket tar bort patientens möjlighet för att fatta egna beslut 
till sin fullaste förmåga[9]. 

 
Trots vikten av brytpunktssamtal utförs det för få av dem[8]. Anledningarna till detta 
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kan vara många då samtalet kan vara svårt att genomföra. Studier har visat att i vissa 
fall kan läkarens personliga övertygelser och värderingar komma att bli ett hinder för 
att ge en döende patient och dennes familj tydliga mål för behandlingen, likaså kan 
läkaren sakna kunskap om adekvat kommunikation med patienten och därför 
argumentera, undvika diskussionen helt, eller skjuta vidare ansvaret på någon 
annan[10,11]. 
 
Döden är en etiskt laddad fråga för sjukvården. Frågor om patientautonomi och 
integritet uppkommer snabbt. Enligt patientlagen 2014:821 kap 4, som relaterar till 
kommunikation mellan vårdpersonal och patient, ska patientens självbestämmande 
och integritet respekteras. Kap 3 i samma lag säger även att patienten har rätt till 
information om rådande hälsotillstånd och eventuella ingrepp som planeras av 
vårdgivare på ett sätt som är anpassat för patienten[12]. För läkaren förekommer 
etiska konflikter mellan principen att göra gott och patientautonomi, både i fallet att 
patienten nekar behandling som läkaren bedömer som viktig, eller att läkarens 
behandlingsval förlänger lidande snarare än att göra gott för patienten[4]. 
 
Ett stort problem uppstår här inom palliativ vård. Individen har både en etisk och 
lagstadgad rätt till autonomi, men individers möjlighet till självbestämmande är inte 
konstant, utan är beroende av kognitiva, fysiska, och sociala förmågor som alla 
bidrar till att definiera individens självbestämmande[4].  
 
I en situation där patientens egen förmåga till att hantera information har försämrats 
till en viss grad kan man därför inte se den personen som kapabel till 
självbestämmande. I patientlagen 2014:821 kap 3s mening hävdas det även att vid så 
pass avancerad sjukdom ska patientinformationen gå till en anhörig, istället för 
patienten[13].   
 
Patientens anhöriga är därför etiskt och juridiskt berättigade till information 
angående en patients tillstånd förutsatt att patienten inte är bedömd fullt autonom och 
uttrycker önskan att inte dela med sig av sin sjukdom till anhöriga. Därför är det av 
central betydelse för all sjukvårdspersonal att lära sig att hantera anhöriga både inom 
vård och vid brytpunktssamtal, utan att det påverkar patienten negativt[14].  

 
Tidigare forskning inom kommunikation med anhöriga visar på olika problem 
läkaren kan stöta på i sin kommunikation med patienten och dennes anhöriga. En 
viktig domän är spänningen mellan patienten och de anhöriga, som kan anses som 
två olika parter med olika önskningar[15]. Curtis et.al fann i sin artikel 
”Understanding Physicians’ skills at providing end-of-life Care” att patientens 
önskan till att inkludera familjen är lägre än både familjens och sjukvårdspersonalens 
exklusive läkarens[16]. Tendensen att överlåta alla beslut till läkare utan att önska bli 
tillfrågad ter sig vara vanligare hos patienter medan anhöriga gärna konsulteras kring 
vårdåtgärder men vill inte hamna i en beslutande roll[17].  
 
Palliativ vård är alltså en komplex, känslomässig, kommunikativ upplevelse för 
patienten och de anhöriga. Patientens önskan och de anhörigas önskan står inte 
nödvändigtvis i överensstämmelse, vilket kan leda till interna och externa 



3 
 

konflikter[15]. 
 
Läkarens roll i dynamiken blir informerande, och därför beroende på läkarens egen 
kommunikativa förmåga. Känslomässigt stöd identifieras ofta som en viktig del av 
ett palliativt vårdskede[16,18], därför ligger det i läkarens intresse att kommunicera 
med anhöriga på ett sätt som är baserad på patientens önskningar, utan att det ger 
upphov till onödig konflikt med de anhöriga.  
 

2. Syfte 
 
Denna systematiska litteraturöversikt söker få reda på om det finns någon konsensus 
i rådande litteratur för hur en läkare ska kommunicera med anhöriga till en palliativ 
patient, med fokus på om detta är applicerbart vid ett brytpunktssamtal och ifall det 
gynnar patienten. 
 
2.1. Frågeställningar 

 
• Hur kan en läkare kommunicera med anhöriga vid en palliativ övergång? 
• Finns det några tydliga barriärer vid kommunikation med anhöriga och 

vilka är de? 
• Kan en god kommunikation med närstående gynna patienten? 

 
3. Metod 

 
Sökningarna för denna systematiska litteraturöversikt utfördes under april 2019. 
Fokus i sökningarna låg på palliativ vård och/eller familj och/eller kommunikation 
för att sedan leta upp artiklar som på ett konkret och tydligt sätt tar upp faktorer som 
påverkar kommunikationen mellan läkare, patient, och närstående. ”Faktorer” 
definieras här som eventuella kommunikativa barriärer eller beteenden från läkarens 
sida gentemot anhöriga som kan leda till inverkan på patienten. Av de artiklar som 
hittades genom sökningen lästes abstract på alla. 
 
3.1. Kriterier 

 
Ingen distinktion gjordes mellan litteratur fokuserad på patient-, närstående-, 
eller vårdgivar-perspektivet. För att kunna avgränsa studien valdes artiklar 
med fokus på barn i palliativt skede bort. Detta för att resultaten bättre ska 
kunna representera rådande demografi inom palliativ vård enklare samt för att 
hålla familjedynamiken som undersöks så pass lika som möjligt (patienten 
som förälder, närstående som barn/partner/vänner).  
 
Ingen nämnvärd distinktion gjordes mellan kvalitativa eller kvantitativa 
studier eftersom urvalet syftade till att finna möjliga metoder för 
kommunikation mellan läkare och patient/närstående vilket kan mätas dels 
genom intervjuer och kvalitativa analyser för ett resultat baserat mer på 
upplevelser individer har fått från enskilda samtal med läkare, samt genom 
kvantitativa analyser där man fastställer att det finns vissa felkällor/barriärer 
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som läkare ofta visar.  
 
Om en artikel tog upp faktorer som individer inte kan förändra såsom kön, 
ålder, eller läkarens bakgrund exkluderas denna information. Denna rapport 
väljer att fokusera på strikt kommunikativa aspekter som läkaren själv kan 
förbättra. Kön, ålder, och läkarens bakgrund är konstanter och huruvida detta 
påverkar samtalet med anhöriga är inte något läkaren kan förändra, enbart 
förebygga mot. 
 
För att en studie skulle inkluderas krävdes det att den innehöll uppgifter om: 
 

• Läkarens kommunikation med patient och närstående. 
• Barriärer läkare kan uppleva i kommunikation med patienter och 

anhöriga. 
• Från vårdgivarens sida rapporterade problem i kommunikation 

med patient och närstående som påverkar deras förmåga att fatta 
beslut 
 

Om ingen av dessa kriterier uppfylldes exkluderades artikeln. Vidare 
exkluderades även alla systematiska litteraturöversikter. 

 
3.2. Informationskällor 

 
Databaserna som användes var som följer: PubMed, Cochrane, och 
PsycINFO. Både MeSH-termer och fritextsökningar genomfördes för att få 
ett tillräckligt brett utbud utan att offra relevans. Utvalda artiklars 
referenslista granskades också för att hitta ytterligare artiklar med relevans 
gentemot ämnet 
 

3.3. Sökning 
 
Medical Subject Headings (MeSH) och nyckelord för fritextsökning 
utvecklades med hjälp av bibliotekarie vid medicinska biblioteket, Örebro. 
Sökningen breddades sedan med hjälp av nyckelord från kända artiklar 
relevanta för ämnet. (Figur 1-3).  
 

Söktermer - PubMED   
 

1. Palliative care[Title/Abstract] OR End of life 
care[Title/Abstract] OR Terminal Care[Title/Abstract] OR 
Life support[Title/Abstract] OR "Palliative Care"[Mesh] 

2. “Decision making" OR "Ethics" 
3. “Communication"[Mesh]) OR "Attitude to Death"[Mesh] 
4. "Family"[Mesh] 
5. “Family/psychology” 
6. 1 AND 2 AND 3 AND 4 AND 5 
7. Limit “7” – 10 years back, English language 
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Figur 1: Söktermer PubMED 

Söktermer - PsycINFO   
 
1. (DE "Palliative Care" OR DE "Assisted Suicide" OR DE 

"Euthanasia") OR (DE "Death and Dying" OR DE "Hospice" OR 
DE "Terminally Ill Patients") 

2. DE "Communication" OR DE "Communication Barriers" 
3. 1 AND 2 
4. “Terminally Ill" OR "End of life Decisions” 
5. 1 OR 4 
6. DE "Family Relations" OR DE "Child Discipline" OR DE 

"Childrearing Practices" OR DE "Family Conflict" OR DE 
"Intergenerational Relations" OR DE "Marital Relations" OR DE 
"Parent Child Relations" OR DE "Parental Role" OR DE "Sibling 
Relations" OR DE "Transgenerational Patterns" 

7. 3 AND 5 AND 6 

 

  
Figur 2: Söktermer PsycINFO 

Söktermer - Cochrane   
 

1. Palliative Care 
2. Communication 
3. 1 AND 2 
4. Family 
5. 3 AND 4 
6. Terminal Care 
7. 5 AND 6 

 

   Figur 3: Söktermer Cochrane 

3.4. Datainsamling 
 

Utvalda artiklar lästes igenom och bedömdes efter syfte, metod, land där 
studien genomfördes, studiedesign, och resultat.  Resultatet bedömdes med 
syftet som bas, och därför exkluderades resultat som tog upp t.ex 
interdisciplinära åtgärder gentemot patienten eftersom det syftar på 
kommunikation som är exklusivt mellan läkare.  
 
Fokus under datainsamlingen var kommunikationsmetodik. Informationen 
komprimerades och sammanfattades nedan (Tabell 1). En djupare analys av 
alla artiklar inkluderade finns som bilaga (Tabell 2). 
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4. Resultat 

 
Av de 170 artiklar som kom från sökningen inkluderades sex efter bedömning som 
grund för data och analys (Figur 4). Dessa artiklar hade en tydlig design, passande 
metod och målgrupp, och gav ett tydligt resultat som kunde analyseras.  

 
4.1. Studiekarakteristiska 

 
4.1.1. Land 

 
Representerade länder inkluderar följande: USA (n=2), Kanada (n=1), 
Norge (n=1), Nederländerna (n=1), och Japan (n=1).  

 
4.1.2. Design/metod 

 
Datainsamling skedde genom 1:1 intervjuer (n=3), fokusgrupper (n=2), 
frågeformulär med öppna och slutna frågor (n=3), och vignettestudie 
(n=1).  Analysmetoderna var kvalitativa (n=2), kvantitativa (n=1), och  
blandad metodik (n=3).   

 
4.1.3. Datakarakteristiska 

 
Fyra studier hade blandat patienter och närstående som 
deltagare[16,17,19,20], en hade sjukhuspersonal som deltagare[21]. En 
hade enbart närstående till en patient som gått bort tidigare som 
deltagare[22].  
 
De artiklar inkluderade i denna studie tar tillsammans upp åsikter och 
erfarenheter från 288 patienter, 289 personer anställda inom sjukvården, 
och minst 612 närstående. två studier visade ålder på deltagarna, 
medelvärde 68 år gamla, patienterna 45 år, dessa studier är dock inte 
tillräckligt transparenta med information kring ålder så det är inte ett 
signifikant värde. 
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Figur 4: Urval av artiklar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PubMED: 134 

  
Cochrane: 17 

  
PsycINFO: 12 

Antal artiklar i sökning: 
 

163st 

Antal granskade 
artiklar (synopsis): 

 
 

170st 

Artiklar inkluderade på 
grund av relevans 

gentemot ämnet från 
ytterligare källor: 

 
7st 

 

Antal artiklar exkluderade 
baserat på synopsis: 

 
154st 

Antal 
fullängdsartiklar 

granskade: 
 

16st 

Vidare exklusioner: 
 

• Systematiska 
översikter: 4st 

• Fokuserade på 
sjukvård som 
organisation 
snarare än 
kommunikation: 1st 

• Inte komplett 
artikel: 1st 

• Läkarens roll inte 
tydlig i artikeln: 1st 

• Ingen tillgång till 
fullängsartikel: 1st 

• Dubbletter: 1st 
 

Totalt: 10st 

Antal artiklar 
analyserade i 
översikten:  

 
6st 
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Tabell 1: Data från artiklar 

 
Källa, Land  

 
Syfte 

 
Metod/Design 

 
Resultat 

 
Slutsats 

 
 
Witkamp et al, Nederländerna[22] 
 
 
 
 

 

Utforska till vilken nivå 
närstående är inblandade och 
hur deras upplevelser under 
patientens sista dagar. 

 

Retrospektivt frågeformulär 
med 93st frågor. 951 
inkluderade, 451 besvarade. 
Undersöktes med induktiv 
kvalitativ metod 

 

5st teman kunde identifieras: 
Information och 
kommunikation, 
medverkande i 
beslutsfattande, erkännande, 
tillit, och vila.  

 

Studien visar att närstående 
behöver erkännande och 
information i god tid för att 
kunna representera patienten 
på bäst möjliga sätt innan 
döden 

A Abdul Razza et al, Kanada[19] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mäta vilka beteenden som är 
mest prediktiva för patientens 
tillfredställelse i palliativt 
vårdskeende och förstå 
palliativa patienters perspektiv 
på läkarens beteende vid 
palliativ kommunikation 

Blandad 
kvantitativ/kvalitativ 
metodik. 132 patienter 
svarade på ett QOC* 
formulär med 14 frågor för 
kvantitativ data. 16 patienter 
intervjuades för kvalitativ 
data. Svaren 
kontextualiserades sedan mot 
varandra 

Två teman kunde extraheras 
från data. ”Conditional 
candor” och ”Knowing me”, 
vilket vidare bröts ner i 
undergrupper. Mixed-
method analysen visade att 
QOC inte var tillräckligt 
nyanserat för att ge värdefull 
data. 

Patienter ter sig föredra rak 
och tydlig kommunikation 
förutsatt att det är rätt tid. 
Vidare tyder resultatet på en 
länk mellan läkarens attityd 
gentemot att involvera 
familjen i processen och 
lyckad palliativ 
kommunikation. 

Curtis et al, USA[16] 
 

Att utveckla en djupgående 
förståelse för de olika faktorer 
som bidrar till vårdkvalité i 
palliativt skede 

Kvantitativ studie. 20 
fokusgrupper bestående av 
palliativa patienter, 
närstående, och 
sjukvårdspersonal fick svara 
på 5st öppna frågor kring 
läkarkommunikation 

8st kommunikativa domäner 
extraherades från data. Vissa 
domäner visar på diskrepans 
i bedömd nödvändighet 
mellan utfrågade grupper 

- 
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Tabell 1: (forts) 

 
Källa, Land 

 
Syfte 

 
Metod/Design 

 
Resultat 

 
Slutsats 

 
 
Gjerberg, et al, Norge[17] 
 
 
 
 
 
 
 

 

Utforska patienter och 
närståendes uppfattningar om 
och erfarenheter av palliativa 
vårdsamtal, information, och 
gruppbeslut inom norska 
äldrevården 

 

Kvalitativ, explorativ studie. 
1:1 intervju med 35 patienter, 

samt 7 intervjuer med 
fokusgrupper bestående av 
närstående till patienter som 
inte kunde föra sin egen talan.   

 

3 kategorier kunde extraheras 
ur data efter analys: Brist på 
”end-of-life communication”, 
önskan att bli informerad, och 
en önskan att få ta del i 
beslutsfattande. 

 

Se bilaga tabell 2d 

Nishioka et al, Japan[21] 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förtydliga vilken, för läkaren, 
den mest lämpliga 
kommunikationsmetodik är 
enligt ansvariga närstående till 
en patient som bedömts 
oförmögen till 
självbestämmelse 

Randomiserade vignettestudie 
med 287 deltagare. Deltagarna 
delades slumpmässigt in 2 
grupper (1:1 fördelning) som 
fick se varsin film av ett 
palliativt scenario. Efter det 
bedömdes känslomässig 
reaktion m.h.a. formulär. 

Film 1 med en mer 
patientautonom 
kommunikationsmetod fick 
bättre resultat på formulären 
än film 2 som visade en mer 
paternalistisk 
kommunikationsmetod.  

Det finns indikation på att den 
patientautonoma stilen är att föredra, 
dock föreligger det en möjlighet att 
paternalistisk stil kan ge lika eller 
bättre resultat om läkaren har byggt 
upp förtroende gentemot familjen. 

K.E Pecenac, R.L. Brown, 
Patient Education and 
Counseling 100 (2017) 
2255-2261, USA[20] 
 
 
 
 

Att undersöka hur kliniker 
presenterar förslag kring 
livsuppehållande behandling 
och se ifall det finns 
tillvägagångssätt som gör 
närstående mer benägna att 
acceptera förslagen. 

Blandad kvalitativ/kvantitativ 
metod. 36st patientmöten med 
familjen närvarande spelades 
in och analyserade med 
konversationsanalys.  

4 förslagsmetoder användes 
och analyserades. Av dessa 
var ”inkorporera patientens 
sen tidigare beskrivna 
preferenser i förslaget” den 
som oftast ledde till att 
närstående inte protesterade 
förslaget. 

Fynden tyder på att en 
kommunikationsstrategi där läkaren 
inkorporerar patientens tidigare 
önskningar och preferenser kommer 
leda till att patient och närstående 
håller med läkaren i sitt agerande.  
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4.2. Dataanalys 
 
Data sammanställdes i tabell 1, med en mer djupgående sammanställning i 
bilagorna. Sammanställningskategorierna som användes var: 
 

• Källa, Land 
• Artikelns syfte 
• Artikelns metod och design 
• Artikelns resultat 
• Eventuell slutsats 

 
Baserat på denna information analyserades innehållet i artiklarna för att hitta 
domäner inom vilka informationen från de olika artiklarna styrkte varandra. 
Om viss information enbart fanns i en artikel togs detta inte med i resultatet, 
utan det krävdes konsensus mellan olika artiklar.  
 
De fyra domäner som identifierades i den här analysen var: 
 
• Patientinformation. Definieras som mängd och tillgänglighet av 

information som handlar om patienten som förmedlas till både patient och 
närstående. 
 

• Tidpunkt för information. Definieras som när det är mest passande att ta 
upp frågor kring döden och döende. 
 

• Patientautonomi. Definieras som att kommunicera på ett sätt som 
vidmakthåller att patienten är autonom. 
 

• Rak, anpassad kommunikation. Definieras som kontext och användande av 
rätt kommunikativ metod när man förmedlar information. 

 
Vidare sammanställdes 3 kompetensområden viktiga för en läkare för att 
kunna genomföra god kommunikation med närstående på det sätt definierat av 
domänerna, dessa är: 
 
• Affektiv förmåga 
• Kommunikativ förmåga 
• Tillgänglighet, uppföljning 

 
4.2.1. Patientinformation 

 
En studie visade på en bristfällig förmedling från vårdgivarnas sida 
angående palliativ vård och vad det innebär gentemot både patienten och 
närstående[17]. Vissa närstående upplevde en motsträvighet hos läkare att 
tala kring döden, antingen att de undvikit att prata om det alternativt att de 
sköt över ansvaret på någon annan[16].  
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Möjlighet att prata med läkare var ett tydligt tema genom många artiklar. 
Patient och närstående påpekade en svårighet i att få tag i ansvarig läkare 
och en känsla av att de måste initiera palliativa samtal. När samtalen väl 
kommer finns det barriärer i form av språkval och organisationsrelaterade 
problem med olika läkare vid olika tidpunkter[16,17,19,22].  
 
Fokus lades på erkännandet av familjen som en enhet, och att därför hålla 
hela gruppen informerad om patientens läge. Antingen för att kunna agera 
ställföreträdare och fatta beslut åt patienten, eller för att förenkla 
processen att hantera vad det faktiskt är som händer patienten, beroende 
på ifall patienten kunde föra sin egen talan eller inte [16,17,22].  
 

4.2.2. Tidpunkt för information 
 
När och hur diskussionen kring palliativ vård skulle tas upp var en vanligt 
förekommande fråga. Dilemmat för många var att diskussionen i fråga 
var så pass känsloladdad att de inte kände sig redo för att ta upp den, men 
samtidigt var de medvetna om att patienten snabbt kan försämras och då 
kanske inte de här samtalen går att hålla[17].  
 
Proaktiv och konkret information var någonting som önskades av 
många[16,19,22]. Problematiken uppstår dock i när den här 
informationen ska förmedlas, något läkaren måste känna in vid varje 
individuellt samtal baserat på sin relation till patienten och 
närstående[16]. 
 

4.2.3. Patientautonomi 
 
Ett centralt tema genom alla analyserade artiklar är vikten av att låta 
patienten bibehålla sin självständighet så länge som möjligt, och när 
punkten passerar då de inte längre kan föra sin egen talan identifiera och 
respektera åsikterna från närstående[19,22]. 
 
En relevant faktor som dök upp inom det här området är läkarens egen 
attityd och bakgrund. Respekt och ödmjukhet gentemot patienten och 
dennes närstående, samt en förståelse att döden inte innebar ett 
misslyckande från vårdens sida var alla faktorer som togs upp[16,22].  
 
Det finns underlag som tyder på att en holistisk behandlingsstrategi och 
därigenom samtalsmetodik är att föredra. Läkaren ska inte bara behandla 
sjukdomen utan även personen[21].  
 
Angående den beslutsfattande processen skiljer det sig något mellan 
patienter och närstående enligt litteraturen. Det föreligger en större 
önskan hos närstående att ta del av behandlingsval och strategier hos 
närstående än det gör hos patienten, men med ytterst få undantag vill 
ingen av grupperna ha beslutsauktoritet[16,17]. 



 

11 
 

 
4.2.4. Rak, anpassad kommunikation 

 
Artiklarna tyder på att det bästa sättet att hantera problemet kring att 
initiera palliativ kommunikation är att ta upp det i en kontrollerad miljö 
med patientens sjukdomshistoria och familjens värderingar i åtanke[20]. 
Litteraturen tyder här på att det är viktigt med tillit mellan läkaren och 
patienten med närstående[20–22].  
 
En samtalsmetodik med patientautonomi som bas är inte nödvändigtvis 
det bästa alternativet förutsatt att läkaren har haft tiden och kompetensen 
för att bygga upp en god relation och tillit till patienten och de 
närstående[21].  

 
 

4.2.5. Kompetensområden viktiga för läkaren 
 
Från data kan man extrahera kompetensområden och aktioner centrala för 
att kunna etablera god kommunikation med närstående till patienter. 
Dessa områden kan kopplas till domänerna på så sätt att de definierar 
förkunskapen nödvändig för att genomföra den typ av kommunikation 
domänerna tyder på anhöriga önskar. 
 

4.2.5.1. Affektiv förmåga 
 
Affektiv förmåga kan liknas med empati eller emotionell 
intelligens. Relevant för detta kompetensområden är sådant som 
individualisering av patienten och känslomässigt stöd.  
 
Individualisering av patienten definieras i litteraturen som 
läkarens förmåga att se bortom det medicinska dilemmat patienten 
representerar och se personen. Litteraturen hävdar att detta ökar 
tilliten närstående känner gentemot läkaren [16,17,19].  
 
Känslomässigt stöd togs upp i tre artiklar[16,19,22]. Ingen tydlig, 
samstämmig definition kunde identifieras i data. En artikel hävdar 
att läkare ska söka bekräfta närstående och dess specifika 
förståelse av patientens och hens behov, då detta ökar tilliten[22]. 
 
En annan hävdar att en brist som förekommer hos vissa läkare är 
att de enbart tar hand om det medicinska och lämnar resten till 
sjuksköterskor (eg. emotionell problematik, rädsla inför 
döden)[16]. 
 
 
 

4.2.5.2. Kommunikativ förmåga 
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En, enligt data, vanlig barriär för god kommunikation med 
anhöriga är läkarens metod för att leverera 
information[16,19,20,22]. Dels behandlas tidpunkten för 
information under denna rubrik men framförallt visar data på 
vikten av att använda ett lekmannamässigt språk[16,19,22].  
 
Artiklarna visar på att ett vanligt fenomen var att läkarna gav 
information, dock använde de inte ett språk som var förståeligt för 
de närstående. Detta leder till att oavsett hur mycket läkaren pratar 
med närstående kommer hen fortfarande inte öka de närståendes 
förståelse av situationen, eftersom de närstående inte förstår vad 
hen säger[16,19,22]. 

 
4.2.5.3. Tillgänglighet & uppföljning 

 
Data tyder på att tillit är en central faktor i läkarens förmåga att ha 
god kommunikation med närstående[20–22]. Vidare hävdar 
litteraturen att kontinuerlig kontakt med samma läkare ökar tilliten 
närstående känner gentemot läkaren[16,22]. 
 
Ett intressant perspektiv som dyker upp under den här rubriken är 
att frånvaro av kontinuerlig uppföljning kan leda till att patienten 
och närstående känner sig övergivna av läkaren, vilket skulle 
skada eventuell tillit läkaren har byggt upp gentemot patienten och 
närstående[16] 
 

 
 
 

Nyuppkommna
Kommunikativa

problem
Affektiv 
förmåga

Personalisering 
Erkännande av 

familjen

Tillit

Information till 
patient och 
närstående

Uppföljning
Tillgänglighet

Bibehållen 
tillit

Kommunikativ 
förmåga 

Figur 5: Exempel på relation mellan definierade domäner och kompetensområden och hur det kan påverka 
kommunikationen mellan läkaren och patientens anhöriga. 
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5. Diskussion 
 
Meta-syntesen bekräftar tidigare arbeten som har gjorts inom fältet[11,23]. Holistisk, 
personcentrerad vård är något många vårdutövare strävar mot att anamma här i 
Sverige[24]. Intressant att notera var att de finns underlag för att en personcentrerad 
kommunikation inte nödvändigtvis är den bästa vid alla tillfällen, förutsatt att läkaren 
har en tidigare god relation med patienten[21].  
 
Både tidpunkt för informationen och mängd av information är en central del igenom 
alla artiklar. Majoriteten av patienter och likaså närstående ter sig vilja veta allt som 
händer den sjuke. Huruvida närstående ska informeras om allt är en punkt där 
patienter och närstående skiljer sig åt, då data visar på en högre önskan att involvera 
familjen hos de närstående än hos patienterna. Läkarens beslutsauktoritet accepteras 
av majoriteten.  
 
Tidigare arbeten i det här området har visat att det föreligger en spänning hos 
närstående till en palliativ patient, där känslor och rationalitet står i kontrast vid 
reaktion på behandling och prognos för patienten[15]. Detta kan vara en möjlig del i 
förklaringen, tillsammans med positionens auktoritet, till varför vissa läkarbeslut inte 
ifrågasätts av familjen i palliativt skede. Läkaren i det här fallet agerar känslomässigt 
skyddsnät åt de närstående, så de kan fokusera på den emotionella aspekten av 
döendet istället för det praktiska kring sjukdomen.  
 
Data tyder på två olika filosofier gentemot mottagarna av information vid palliativ 
vård. Antingen behandlar man patienten som en individ, autonom från sina 
närstående, eller behandlar man gruppen som en enhet som tillsammans tar sig an 
patientens sjukdom. Viktigt vid sådana här diskussioner kring palliativ vård är därför 
att identifiera hur patientens relation med närstående ser ut i förhållande till dessa två 
filosofier för att korrekt kunna genomföra samtalet. 
  
Oavsett om det föreligger en personlig eller relationell bas för patientens autonomi 
tyder data på att ett högt informationsflöde till närstående leder till enklare hantering 
av situationen, detta oavsett om närstående har en beslutsfattande kapacitet eller inte.  
 
Initiering av palliativ vård är en extremt svår kommunikativ uppgift. Möjliga 
scenarier till varför patienten bedöms palliativ är många, likaså möjliga dynamiker 
mellan patient och närstående. Det är viktigt att inse att det inte finns en enskild 
strategi för hur man diskuterar dessa saker. Litteraturen tyder på vikten av 
känslomässigt stöd i en palliativ situation[14,19,22,23], vilket är ett argument till 
varför patienten kan gynnas av att närstående är informerade angående sjukdomen. 
Alla patienter ser dock inte inblandning av närstående som en viktig del av döendet. 
 
Individualisering och respekt gentemot patienten och närståendes värderingar kan 
leda till ökad tillit gentemot läkaren. Detta kan hjälpa läkaren i sin kommunikation 
med patienter och anhöriga, vilket leder till att man vid enstaka tillfällen har 
möjlighet att utnyttja en mer gammalmodig, paternalistisk kommunikationsmetod, 
förutsatt att man har byggt upp tilliten med tidigare personcentrerad kommunikation.   
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Barriärer tycks ofta att ha att göra med organisatoriska faktorer inom sjukvården. 
Bristande kontinuitet mellan olika ansvariga läkare leder till svårigheter att bygga 
upp en relation till patienten och närstående vilket försvårar kommunikationen 
mellan grupperna[17]. Utan en tydlig och bra relation kan läkaren ha svårt att hantera 
kommunikationen på ett etiskt och professionellt sätt vilket leder till pragmatisk 
kommunikation enbart med patienten, vilket inte nödvändigtvis är dåligt om man gör 
antagandet om en individuell autonomi hos patienten, men det kan minska patientens 
känslomässiga stöd från närstående.  

 
Viktigt att notera är att forskningen denna litteraturöversikt är baserad på bedrevs, 
med undantag för en artikel, inom en vård och kulturell kontext som inte 
nödvändigtvis kan jämställas med den svenska. Vården i USA och tillika läkarna i 
USA arbetar inte efter samma premisser som svenska läkare, och samma sak kan 
sägas om japanska läkare. Dock kan man notera att forskning som bedrevs på 3 olika 
kontinenter hade en stor del överlappande resultat, vilket kan tyda på att det finns 
basala faktorer inom kommunikation med närstående vid brytpunktssamtal och inom 
palliativt kontext som måste uppfyllas för lyckade samtal, oberoende av kulturella 
faktorer. 
 
Brytpunktssamtal är, som tidigare sagts, inte en isolerad händelse, utan en utdragen 
kommunikativ process där läkarens affektiva, etiska, och kommunikativa förmåga 
sätts på prov. Denna artikel bekräftar tidigare forskning inom området men visar 
även att vården inte uppfyller ett viktigt moment efter sina egna målsättningar[8]. 
Varje samtal som genomförs, genomförs med en unik individ, och alla 
brytpunktssamtal måste startas med antagandet att den människa som sitter framför 
mig just nu är helt annorlunda från den jag tidigare pratat med. Trots detta föreligger 
det en tydlig önskan hos individer inblandade i brytpunktssamtal och palliativ vård i 
allmänhet att få information. Utmaningen för läkaren ligger i att ta reda på när det 
mest passande tillfället är för att dela denna information, och att bygga upp en god 
relation med patient och närstående så denna information når fram på rätt sätt. 
 
Så vitt jag har sett finns det ingen stor mängd forskning inom detta område sedan 
tidigare. De inkluderade artiklarna tar alla upp aspekter av kommunikation med både 
patienter och närstående, men kontextualiserar inte kommunikation med närstående 
som en faktor som kan påverka patienter. Denna översikt visar att det kan finnas en 
nytta för patienten att informera närstående till samma nivå som patienten förutsatt 
att känslomässigt stöd faktiskt hjälper patienten att ta sig igenom det palliativa 
skeendet.  
 
Sökningen lider av brist på relevanta artiklar. Sökningen för den här studien gav ett 
resultat på 170 artiklar, sju av vilka inkluderades separat från sökningen på grund av 
relevans för ämnet. Av dessa 170 artiklar gallrades 154 baserat på synopsis. Vanligt 
förekommande var artiklar som tog upp palliativ vård i sin helhet, men hade fokus på 
kommunikation med patienten. En stor del forskning som kom fram via sökningen 
var inriktad på kommunikation med föräldrar till palliativa barn, vilket var en grupp 
som exkluderades från den här studien för att hålla familjedynamiken så konstant 
som möjligt, samtidigt som studiepopulationen är så representativ för svensk 
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palliativvård som möjligt. 
 
Exklusionen av faktorer som kön, ålder, och läkarens bakgrund kan ha gett upphov 
till en kunskapslucka i studien. Dessa faktorer valdes att exkluderas baserat på att 
arbetet är fokuserat på kommunikativ metodologi gentemot närstående. En inklusion 
av läkarens karakteristiska i syftet skulle kunna ge ett annat resultat. Vidare hade 
sökningen kunnat förändras för att fokusera mer på kommunikation inom kontexten 
av palliativ vård, istället för att ställa palliativ vård och kommunikation som lika 
komponenter i sökningen, vilket har gjorts i denna studie.  

 
Vidare forskning krävs för att undersöka djupare i fungerande 
kommunikationsmetodik med både patient och närstående och hur det påverkar 
patienten för att utveckla riktlinjer för adekvat kommunikation. Detta för att hjälpa 
läkare och sjukvården som organisation att hantera brytpunktssamtal och palliativa 
patienter i helhet bättre. Forskning kring barriärer patienter, närstående och 
sjukvårdspersonal upplever vid kommunikation med döende patienter och dess 
närstående är viktig för att försöka förstå hur vi som institution och organisation kan 
hjälpa människor i vad för många av dem är deras svåraste stund. 

 
6. Begränsningar & Styrkor 

 
En viktig begränsning med den här studien är att syftet representerar en relativt 
outforskad vinkel inom palliativ kommunikation. Brist på studier som uppfyllde 
inklusionskriterierna leder till att de inkluderade studierna utfördes i fem olika 
länder, vilket medför kulturella, strukturella, och familjedynamiska skillnader 
gentemot Sverige. Detta gör det svårt att kontextualisera resultatet gentemot svensk 
sjukvård. 
 
Bristen på forskning gör att sökningens resultat begränsas. Med ett tyngre fokus på 
kommunikation i sökningen och med mer inklusiva inklusionskriterier kan man få en 
större mängd artiklar vilket medför att resultatet skulle vara mer signifikant och man 
skulle kunna dra säkrare slutsatser, men detta kräver frågeställningar som matchar de 
bredare inklusionskriterierna. 
 
En styrka är att trots få artiklar inkluderade baserat på inklusionskriterierna 
summerades ändå ett stort antal åsikter. Inkluderade artiklar visade även sitt resultat 
på tydligt sätt, och visar konsensus i resultat trots stora variationer i metod och 
geografi.   
 

7. Slutsats 
 
Brytpunktssamtal är en känslomässigt krävande prövning för såväl personal som 
patienter. En viktig förutsättning för patienten vid genomgång av palliativ vård är 
känslomässigt stöd, vilket kan erhållas från informerade närstående. Det ter sig 
därför vara så att patienten gynnas av informerade närstående, förutsatt att närstående 
är utrustade att erbjuda detta stöd.  
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För läkaren krävs det en god affektiv och empatisk förmåga för att genomföra ett bra 
brytpunktssamtal. En god relation till patienten och närstående, kontinuerliga 
uppföljningar efter brytpunktssamtalet och en tydlig bild av det tidigare 
vårdförloppet kommer möjliggöra att läkaren kan utnyttja fler 
kommunikationsstrategier. 
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9. Bilagor 

Tabell 2a: Datainsamling 

 
 

Källa, Land[22] Syfte Metod/Design Resultat Slutsats 
 
Witkamp et al. 
Nederländerna 

 
Utforska till vilken 
nivå närstående är 
inblandade och 
deras upplevelser 
under patientens 
sista dagar 

 
Retrospektivt frågeformulär 
på palliativ sjukhusvård. 
93st frågor, både öppna och 
sluta användes. 951 personer 
inkluderades i studien med 
451 som svarade på 
frågeformuläret. Svaren 
analyserades med en 
induktiv, kvalitativ metod 
för att kunna extrahera 26 
koder som sedan 
grupperades in i 20 
kategorier. Dessa kategorier 
analyserades och 
diskuterades för att upptäcka 
övertäckande teman som 
sedan sammanställdes som 
resultat med relevanta svar 
från frågeformulären som 
bas. 

 
5 st. teman kunde identifieras 
baserat på svaren i 
frågeformulären: Information och 
kommunikation, medverkande i 
beslutsfattande, erkännande, tillit, 
och vila. Formulären visade på att 
deltagarna uppfattade en brist på 
information och att den ofta kom 
för sent, vilket inte gav de 
närstående nog tid för att 
förbereda sig. Närstående som 
inte lämnade patientens sida 
uppgav att de kände sig 
inblandande i de olika besluten, 
medan närstående till patienter 
som inte närvarade på sjukhuset 
under längre tidsperioder kände 
sig utfrysta och hade svårt att få 
kontakt med ansvarig läkare. 

 
Studien visar att 
närstående 
behöver 
erkännande och 
information i 
god tid för att 
kunna 
representera 
patienten på bäst 
möjliga sätt 
innan döden. 
Detta kan stå i 
konflikt med 
individuell 
autonomi och 
visar därför på 
en relationell 
autonomi, där 
patient och 

   Vidare kände deltagarna att det närstående kan 
   var viktigt med erkännande och behandlas som 
   att patienten behandlades med en enhet. 
   respekt och de närstående med  
   förståelse angående sin position i  
   relation till patienten. Tillit till  
   läkaren var något som kom  
   förutsatt att de tidigare tema  
 
 

  uppfylldes.  
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Tabell 2b: Datainsamling (forts). 
 

Källa, Land[19] Syfte Metod/Design Resultat                                             Slutsats 
 

A Abdul-Razzak 
et al, Kanada 

 
Mäta vilka 
beteenden som är 
mest prediktiva för 
patientens 
tillfredställelse i 
palliativt 
vårdskeende och 
förstå palliativa 
patienters 
perspektiv på 
läkarens beteende 
vid palliativ 
kommunikation. 

 
Studie med blandad 
metodik. Patienter 
rekryterades från 3 sjukhus i 
Kanada. 132 inlagda 
patienter för den 
kvantitativa analysen och 16 
för den kvalitativa. 132 
patienter fick svara på 
”quality of communication” 
(QOC), ett standardiserat 
frågeformulär med 14 
frågor, svar 1-10. Fråga 1- 
6 generellt om 
kommunikationen, 7-13 om 
palliativ kommunikation, 
och fråga 14 en generell 
bedömning. Kvantitativa 
analysen genomfördes 
genom 16 personliga 
intervjuer med samma 
intervjuare. Resultaten 
tolkades genom 
”interpretive description”. 
Dessa metoder jämfördes 
sedan för att kontextualisera 
informationen. 

 
Kvalitativa analysen fråga 1-6 
gav ett mediansvar mellan 7 och 
8. 
Fråga 7-13 (palliativa) gav många 
”genomfördes ej” svar som 
kodades som nollor. 2 frågor i 
detta block gav svar nog för att 
definiera ett medianvärde; 
diskutera möjligheten att man blir 
sjukare (median 4), och 
involverande i beslut (median 7). 
Analys av de kvalitativa 
intervjuerna ledde till 
identifieringen av två teman: 
”Knowing me”, vilket bryts ner 
till erkännande av familjen och 
familjeroller samt respektera 
patientens bakgrund. Det andra 
temat ”conditional candor” bryts 
ner till läkarens kommunikativa 
förmåga, timing av information 
och dess förmåga till att bjuda in 
patienten i konversationen. 
Mixed-method analysen av 
resultaten visar att QOC inte tar 
upp tillräckligt nyanserad 
information för att kunna 
bedömas av kvalitativa analysen. 

 
”Conditional 
candor”, alltså 
läkarens förmåga 
att vara rak i 
kommunikatione 
n vid rätt tid, 
kunde inte mätas 
via QOC- 
formuläret, dock 
visar den 
kvalitativa 
analysen att 
patienter 
föredrar rak 
information 
förutsatt att det 
är i rätt tid. 
”Knowing me” 
temat visar att 
det finns en 
möjlig koppling 
mellan läkarens 
attityd och 
villighet mot att 
involvera 
familjen i 
processen och 
lyckad palliativ 
kommunikation. 
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Tabell 2c: Datainsamling (forts.) 
 

Källa, Land[16] Syfte Metod/Design Resultat Slutsats 
 
Curtis et.al, Seattle, USA 

 
Att utveckla en djupgående 

 
Kvantitativ studie som 

 
De relevanta kommunikativa 

 
- 

 förståelse för de olika undersöker palliativa domänerna som togs upp var,  
 faktorerna som bidrar till patienter, dess rangordnad efter hur ofta de  
 vårdkvalité i palliativt skede familjemedlemmar, och förekommer: kommunikation  
  vårdgivares åsikter 

angående läkares 
med patienterna,  

  kompetensområden inom tillgänglighet, respekt och  
  palliativ vård. 20 ödmjukhet, personifiering,  
  fokusgrupper utfrågades, inkluderande och erkännande  
  11 grupper med sjuka av familjen, uppmärksamhet  
  patienter, 3st med av patientens värden och  
  närstående som förlorat stöttande av patientens beslut.  
  någon sedan max 2 år sen, Vissa domäner visar på  
  2st läkare, och 4st diskrepanser mellan olika  
  sjukvårdspersonal exkl. arbetsgrupper.   
  läkare. 5 öppna frågor    Domänerna sorterades  
  ställdes med fokus först sedan in i 5 kategorier för att  
  på vad som gör en läkare skapa en konceptuell modell  
  kompetent inom av domäner centrala för bra  
  kommunikation sen palliativ kommunikation och  
  förbättringsmöjligheter. hur de relaterar till varandra  
  Svaren transkriberades   
  och kodades sen in i   
  domäner baserade på   
  övergripande teman av   
  data och graderas efter   
 
 
 
 

 hur ofta en domän kommer 
upp per svar 
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Tabell 2d: Datainsamling (forts.) 

 
 

Källa, Land[17] Syfte Metod/Design Resultat Slutsats 
 
Gjerberg et. Al, Norge 

 
Utforska patienter 

 
Kvalitativ, explorativ studie 

 
3 kategorier kunde definieras 

 
Palliativ vård medför 

 och närståendes baserad dels på individuella från data: Brist på ”end-of-life en stor känslomässig 
 uppfattningar om intervjuer med patienterna communication”, önskan att bli last för alla 
 och erfarenheter och fokusgrupper med dem informerad, och få ta del i inblandade och är i 

grund och botten en 
högst 

 av palliativa närstående. 35 patienter beslutsfattande. Väldigt få Individuell verksamhet. 
 vårdsamtal, intervjuades och sju patienter hade tagit del av samtal Läkarens etiska 
 information och fokusgrupper. För att bli om palliativ vård, och bland dem ansvar att upprätthålla 
 gruppbeslut inom utvald som patient behövde som hade tagit del av det var de patientautonomi 
 norska man kunna föra sin egen fokuserade på praktiska element kräver känslighet för 
 äldrevården. talan för att berätta om sina av döden, såsom vem som var när det är passande att 
  egna erfarenheter medan Deras närmsta släkting. Bland dem ta upp frågor kring 
  fokusgrupperna bestod av närstående var det inte heller palliativ vård, likväl 
  närstående till patienter många som hade tagit del av är det dock läkarens 
  som själva inte fyllde Sådana här samtal. En delning ansvar att ta upp dessa 
  kriterierna för att tas med i observerades där vissa önskade frågor, baserat på den 
  patientgruppen. dem medan andra inte såg någon individuella 
  Patientintervjun bestod av 8 mening med dem. Ingen patientens 
  frågor, 5 av vilka konsensus kunde nås hos informationsbehov. 
  fokuserade på palliativ vård grupperna angående timingen av  
  (lika för fokusgrupperna). sådana här samtal. Majoriteten  
  Patienterna uppmuntrades var nöjd med mängden  
  att gå in djupt på problem information men klagade på att  
  de uppfattat och förklara den kom slumpmässigt och inte  
  Sina erfarenheter. Alla alltid av samma läkare,  
  intervjuer utom en spelades patienterna ville träffa läkare  
  in och transkriberades för oftare. Både patienter och  
  att sedan analyserades närstående önskade att vara med  
  data och delades in i i beslutsfattande processen men  
  kategorier. ville inte ha beslutsauktoritet. 
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Tabell 2e: Datainsamling (forts.) 
 

Källa, Land[21] Syfte Metod/Design Resultat Slutsats 
Nishioka et al. Japan Att förtydliga 

vilken, för läkaren, 
den mest lämpliga 
kommunikations 
metodik är enligt 
ansvariga 
närstående till en 
patient som 
bedömts oförmögen 
till 
självbestämmande 
e. 

Randomiserad Vignettestudie med 287 
deltagare. Deltagarna var anställda vid 
två palliativa sjukhus i Japan. 
Deltagarna delades slumpmässigt (1:1 
fördelning) in i två grupper och fick se 
varsin film. Filmerna var av ett 
scenario där en läkare beskrev 
behandlingsval till en cancerpatient och 
dennes familjemedlemmar. I en av 
filmerna använde läkaren en 
paternalistisk samtalsmetodik och i den 
andra en patientautonom. 
Manusen för filmerna sågs över av 29 
palliativa specialister för att försäkra att 
scenariot var verklighetsbaserat och 
relevant för rådande palliativ vård i 
Japan. Deltagarna fick sedan svara på 2 
standardiserade frågeformulär (PCS 
och DCS) som mätte deras 
känslomässiga reaktion på scenariot. 
Formulären mätte på en skala mellan 0 
och 10 där 0 (0 = 
ingen reaktion, 10 = reaktion). 80 
deltagare fick sedan delta i en 
semistrukturerad intervju för att få 
vidare mått. 

Av de 287 som deltog genomförde 
251 frågeformulären. 36 
exkluderades, oftast pga. förlorad 
kontakt. Deltagarna i den grupp som 
såg scenariot med en patientautonom 
samtalsmetodik hade överlag lägre 
resultat på både PCS och DCS. DCS 
måttet var avsevärt mycket lägre hos 
den autonoma gruppen (51,1 SD 13,5) 
än den paternalistiska (56,8 SD 15,7) 
Av de 6 känslorna som mättes (ilska, 
sorg, rädsla, upprördhet, glädje, 
överraskad) kunde man inte se någon 
säker skillnad mellan grupperna. De 
flesta deltagarna föredrog en 
patientautonom samtalsmetodik. I 
intervjuerna fick deltagarna förklara 
sitt val av metodik. Bland de som 
föredrog patientautonoma fann man 3 
kategorier till varför: 
Familjemedlemmarna fick vara med i 
besluten, lika information kring alla 
behandlingsval, och att läkaren 
använde enkelt språk. 
Bland de som föredrog paternalistisk 
stil uppgav alla att de var på grund av 
att läkaren gjorde beslutet enklare för 
familjen. 

Det finns en indikation på 
att den patientautonoma 
stilen är att föredra hos 
patientens närstående när 
de står inför svåra beslut. 
Förutsatt hög tillit och en 
medkänslig läkare kan 
dock både patientautonom 
och paternalistisk 
kommunikation fungera. 
Faktorer såsom normal 
kommunikation inom 
familjen, kultur, och 
läkarens förhållande med 
familjen påverkar vilken 
kommunikationsmetod 
som är passande. Det är 
viktigt för läkaren att 
förstå patientens och 
närståendes personliga 
preferenser angående 
kommunikation och 
identifiera vem som leder 
familjen i dessa beslut 
tidigt, även i 
 palliativ vård. 

 

 

 



 

24 
 

 

Tabell 2f: Datainsamling (forts.) 
 
 

Källa, Land[20] Syfte Metod/Design Resultat Slutsats 
 
K.E Pecenac, R.L 

 
Att utforska hur 

 
Blandad kvalitativ och kvantitativ 
studie. 36st patientmöten med 
familjen närvarande spelades in 
och transkriberades. Data 
analyserades efter 
konversationsanalys. Aktioner 
från läkaren som försöker driva 
behandlingsplanen framåt 
kodades baserat på hur de mottas 
och ställdes sedan i relation till 
hur läkaren hade ställt frågan för 
att kunna bilda kategorier. Den 
kvantitativa delen baserades på 
hur läkaren ställde frågan och 
huruvida mottagaren tog tillbaka 
beslutet eller höll kvar i det 
(binominal analys). 

 
4 förslagskategorier från 
klinikerna användes som bas för 
analys: Ge personlig 
rekommendation, betona en 
behandlings effekt, hävda att en 
behandling kommer/kommer inte 
genomföras, och inkorporera 
patientens sen tidigare beskrivna 
preferenser i förslaget. 
Av dessa 4 kategorier var 
”inkorporera patientens sen 
tidigare beskrivna preferenser i 
förslaget” den som hade högst 
chans till att leda till att 
närstående höll med läkaren i sin 
bedömning. Kategorin ”hävda att 
en behandling kommer/kommer 
inte genomföras” ledde ofta till att 
närstående stod emot läkarens 
beslut. De resterande kategorierna 
gav ingen konklusiv data. 

 
Fynden tyder på att 
en 
kommunikationsstrat
egi där läkaren 
inkorporerar 
patientens tidigare 
önskningar och 
preferenser kommer 
leda till att 
närstående och 
patient håller med 
läkaren i sitt 
agerande, medan 
hävdande att en vissa 
behandlingsstrategi 
har en större risk för 
att leda till 
motstående från de 
parterna. 

Brown/Patient kliniker 
Education and presenterar sina 
Counseling 100 förslag angående 
(2017) 2255-2261, livsuppehållande 
USA behandling till 

 närstående och 
 därigenom 
 undersöka 
 huruvida vissa 
 tillvägagångssätt 
 leder till att 
 närstående är mer 
 eller mindre 
 benägna att 
 acceptera 
 förslagen. 
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Figur 6: Journalmall för ett brytpunktssamtal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


