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Bakgrund

Syfte

Kommunikation är närvarande i alla vårdmöten och av vikt
för att skapa en vårdande relation. En god relation mellan
patienter, närstående och vårdpersonal är viktig, inte minst
vid hastiga förändringar i hälsan eller när livet står på spel
som vid palliativ vård.

Syftet med studien var att belysa kommunikationens
betydelse vid bråd död med stroke som exempel, så
som det upplevs av närstående och stroketeamets
medlemmar.

Metod
Data från fyra tidigare studier med tolv närstående
till patienter som dött en bråd död till följd av stroke
och sammanlagt tjugosju stroketeammedlemmar
användes för sekundäranalys och analyserades med
kvalitativ innehållsanalys.

Gör patienten
till person

Ge en grund
för enighet

Slutsats

Information
möjliggör
förståelse

Att skapa
en relation

Ge och
känna stöd

Förutsättning
för beslut

Resultat
Kommunikation stiger fram som vårdens och vårdandets
fundament vid bråd död. Det övergripande temat
”fundamentet för värdiga möten i vården” byggs upp av sex
teman som belyser kommunikationens betydelse vid bråd
död vid stroke; att skapa en relation, information möjliggör
förståelse, ge grund för enighet, gör patienten till person,
förutsättning för beslut och ge och känna stöd.
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Kommunikationens betydelse vid bråd död till följd av
stroke upplevs av närstående och stroketeammedlemmar som fundamentet för värdiga möten i
vården.
Genom de närståendes kunskap om den svårt sjuka
patienten ges möjlighet för stroketeamets medlemmar
att bevara och upprätthålla den absoluta värdigheten
och den egna identitetens värdighet. Detta uttrycks
genom respekt för patientens tidigare önskan och
vilja och möjliggörs genom samtal mellan närstående
och stroketeamets medlemmar.
Kommunikation ger en grund för enighet om den vård
som ska ges och en möjlighet att bevara värdighet
genom att närståendes kunskap om patienten tas
tillvara.
Kommunikation ger på det sättet grund för en
personcentrerad palliativ vård trots patientens svåra
sjukdom och oförmåga att själv ta tillvara sina
intressen.
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