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Sammanfattning 

 

Bakgrund: När livet på grund av sjukdom börjar närma sig slutet och döden är nära, 
kan patienten befinna sig i en situation då ett besked ges att botande behandling 
kommer avslutas. Den fortsatta vården kommer istället riktas mot symtomlindring och 
att få en värdig sista tid i livet. Övergången från vardagen till palliativ vård kan ses som 
en hälso- och sjukvårdsrelaterad transition som påverkar patientens livsvärld.   
Syfte: Att beskriva patienters upplevelse av övergången från vardagen till palliativ 
vård. 
Metod: En litteraturöversikt där induktiv design användes. Tio artiklar med kvalitativ 
analys inkluderades. Med hjälp av Fribergs femstegsmodell har artiklarna granskats, 
bearbetats och analyserats.   
Resultat: I resultatet framkommer att patienter i övergången från vardagen till 
palliativ vård upplever känslor av ovisshet och förlust. Stöd i övergången påverkar 
patienters upplevelser av hopp och värdighet. Resultatet visar också att introduktion 
till palliativ vård tidigt i sjukdomsförloppet påverkar känslan av trygghet och 
värdighet. Resultatet presenteras i fem teman, Ovisshet, Förlust, Hopp, Stöd samt 
Värdighet. 
Slutsats: Patienter upplever osäkerhet och ovisshet i övergången från vardagen till 
palliativ vård. Tidig introduktion till palliativ vård och därmed stöd från 
sjuksköterskan och närstående i transitionen skapar trygghet och värdighet. 
Nyckelord: transition, palliativ vård, patienters upplevelse.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Summary 
 
Transition to palliative care – patients’ experience  
 
Background: When life due to illness is approaching the end and death is near, often 
the patient is informed that curative treatment must be discontinued and that care 
instead focus on symptom relief and to get a worthy last time in life. The transition 
from everyday life to palliative care can be seen as a health-related transition that 
affects the patient's life-world. 
Purpose: To describe patients' experience of the transition from everyday life to 
palliative care. 
Method: A literature overview with inductive design has been conducted. Ten articles 
with qualitative analysis were included. With the help of Friberg's five-step model, the 
articles have been reviewed, processed and analyzed. 
Result: The result shows that patients in the transition from everyday life to the 
palliative care experience feelings of uncertainty and loss. Support in the transition 
affect patients' experiences of hope and dignity. The result also shows that early 
introduction to palliative care affects the sense of safety and dignity. The results 
presented in five themes, Uncertainty, Loss, Hope, Support and Dignity. 
Conclusion: Patients experiencing insecurity and uncertainty in the transition from 
everyday life to palliative care. Early introduction to palliative care with support from 
nurses and relatives in the transition creates security and dignity.  
Keywords: transition, palliative care, patients’ experience. 
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Inledning 

Beslut om att avsluta den behandling som var en åtgärd för att bota patientens sjukdom 
beskrivs av läkare som ett svårt beslut att fatta (Schofield, Carey, Love, Nehill & Wein, 
2006). Socialstyrelsen (2013) beskriver vikten av en värdig sista tid i livet och det kan 
möjliggöras genom bevarad integritet, självbild och självbestämmande men även 
bevarade sociala relationer samt att få känna sig meningsfull och tillhöra ett 
sammanhang. Livets sista tid kan trots svårigheter och sjukdom bli värdefull för 
patienten och deras närstående. När övergången till palliativ vård sker förändras 
perspektivet från att vara botande till att främja ett gott liv. Friedrichsen, Strang och 
Carlsson (2000a) beskriver att besked om obotlig sjukdom eller att botande 
behandling ska avslutas skapar en förändring i patientens liv som kan vara svår att 
förstå. Syftet med det här arbetet är därför att beskriva patienters upplevelse av 
övergången från vardagen till palliativ vård.  

Bakgrund 

Hälsa och Palliativ vård 

När beslut om vård med palliativ inriktning har tagits innebär det att sjukdomen leder 
till döden (Glimelius, 2012). Från att behandlingen har varit kurativ, vilket innebär att 
bot av sjukdomen är möjligt, inriktas fortsatt vård och behandling på att lindra symtom 
och genom olika åtgärder förbättra livskvalitet under livets sista tid (Hjelmfors, 
Strömberg, Friedrichsen, Mårtensson & Jaarsma, 2014). Den palliativa vården 
innefattar fyra hörnstenar, vilka är, symtomkontroll, kommunikation/relation, 
samarbete och närståendestöd som tillsammans ska bidra till ökad livskvalitet för 
patienten. Symtomkontroll innebär lindring av svåra symtom och smärta men också 
att patientens integritet och autonomi bevaras samt att individens självbestämmande 
respekteras så lång som det är möjligt. Till denna del av den palliativa vården hör också 
att tillgodose patientens fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov 
(Socialstyrelsen, 2013). I palliativ vård sker nära samarbete mellan sjuksköterskor, 
läkare, kuratorer, rehabiliteringspersonal och andra yrkeskategorier för att erbjuda 
patienten bra vård (World Health Organization [WHO], 2011). För att främja 
patientens livskvalitet ska vården innehålla tydlig kommunikation. Goda relationer 
både i arbetslaget, mot patient och närstående ska värdesättas och prioriteras. 
Sjuksköterskans ansvarsområden enligt ICN:s etiska kod är att främja hälsa, förebygga 
sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014).  
Enligt World Health Organization [WHO], (1948) beskrivs hälsa som ett tillstånd av 
fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av 
sjukdom. Willman (2009) beskriver att patientens upplevelse av hälsa och ohälsa 
påverkas av förändringar i livet som exempelvis sjukdom, lidande eller avsaknad av 
sociala relationer. Vidare beskrivs hälsa som en process som skapas och upplevs i 
vardagen och inkluderar kropp, ande och själ. Hopp beskrivs som en viktig 
förutsättning för att uppnå hälsa. Benzein (2013) beskriver vikten av att sjuksköterskan 
främjar hopp hos patienten i den palliativa vården genom att lyssna till förväntningar 
och tankar i situationen. Enligt Socialstyrelsen (2013) ska närstående ges möjlighet att 
delta i patientens vård och få hjälp och stöd i den situation de befinner sig i, både under 
tiden patienten är i livet men också då patienten avlidit. Glimelius (2012) menar att 
palliativ vård inte utesluter att behandling ges men behandlingen är då inriktad mot 
att vara symtomlindrande istället för botande.  
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Vård och Dialog 

Ord som bemötande, delaktighet, inflytande och självbestämmande kan lätt kopplas 
samman med respekt. Att visa respekt i mötet med patienter är avgörande för en god 
relation och dialog. Genom att lyssna, visa vilja att förstå och vara intresserad i mötet 
med patienten visas respekt (Socialstyrelsen, 2012). Ett bra bemötande kan öka 
patientens välbefinnande och minska risken för onödigt lidande. I alla möten med 
människor i vården bör reflektion kring bemötande vara en central del. Vården ska 
utgå från ett patientperspektiv genom att patientens livsvärld är grunden för 
vårdandet. I mötet med patienten är det viktigt att vara medveten om att ögonkontakt, 
olika kroppsliga uttryck, tonfall och beröring påverkar patienten individuellt. När 
människor kommer i kontakt med sjukvården hamnar de i ett annat sammanhang än 
sitt normala, här kan sjuksköterskan stödja patienten och få dem delaktiga. 
Delaktighet kan skapas genom att sjuksköterskan uppmuntrar och visar intresse för 
patientens livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010). I vården av personer som har en 
livshotande sjukdom ska integritet och självbestämmande respekteras genom att låta 
patienten ge uttryck för sina egna tankar och känslor. Att sätta ord på förhoppningar, 
föreställningar och oro inför tiden som är kvar i livet kan öka patientens förståelse för 
sin situation (Friedrichsen, Strang & Carlsson, 2000b). Hjelmfors et al. (2014) påtalar 
att det finns en otydlighet inom sjukvården om vem som bär ansvaret för 
kommunikationen till patienten gällande prognos och palliativ vård. Löfmark, Nilstun 
och Ågren Bolmsjö (2007) beskriver att brister i kommunikationen mellan 
vårdpersonal, närstående och patient kan ha flera orsaker. Patientens förståelse av 
sjukdomssituationen kan bero på att ansvarig för vården förmedlat oklara besked. Det 
kan också påverkas av att patient och närstående inte kan hantera det som sagts och 
att beslutet då skjuts upp och informationen blir otydlig och oviss. Friedrichsen (2013) 
beskriver att samtal om döden ses för många som mycket känsligt och diskussion kring 
ämnet undviks ibland på grund av rädsla. För att ge individuellt anpassad vård är det 
enligt Socialstyrelsen (2012) viktigt att vårdpersonalen lyssnar på patientens och 
närståendes önskemål och förväntningar. I Patientsäkerhetslagen betonas återigen 
vikten av lyhördhet för patientens egna behov och önskemål (SFS 2010:659).
Friedrichsen et al. (2000) beskriver att en god dialog bygger på förtroendet mellan 
patient, närstående och sjuksköterskan. Förtroendet byggs upp under en längre tid 
genom kontinuitet, ärlighet och öppenhet, ibland måste det ske snabbare då 
sjukdomsförloppet kräver det.  

Miljö och Omvårdnad 

Enligt Löfmark et al. (2007) menar författarna att övergången från kurativ behandling 
till palliativ vård i hälso- och sjukvården i Sverige inte är optimal. Brister som studien 
pekar på är oklarheter om vad palliativ vård innebär men också om beslutsprocessen. 
En annan del av vården som Löfmark et al. (2007) ser som ett förbättringsområde är 
förståelse och acceptans för patientens situation. Att i mötet med patienten ha respekt 
för patientens beslut och låta patienten ta tid på sig för att förstå och acceptera 
situationen är av stor vikt för självbestämmande och integritet. Att ge besked om att 
den kurativa behandlingen ska avslutas beskrivs av Schofield et al. (2006) som ett 
känsligt ämne för ansvariga inom vården att ta upp med patienten. Vidare beskriver 
författarna att det förekommer situationer när vården fortsätter med kurativ 
behandling för att undvika att diskutera avslut på botande behandling med rädsla för 
att patienten ska förlora hoppet. Hjelmfors et al. (2014) beskriver att samtalen med 
den som ska avsluta livet stundtals har ett innehåll som kan upplevas som svårt att 
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hantera för den personal som ger vård. Samtalet kan handla om patientens 
sjukdomsutveckling, vilket i sin tur kan leda till att sjuksköterskan har önskemål eller 
behov av professionellt stöd inför eller efter samtalen. Nilbert (2013) menar att 
osäkerheten hos vårdpersonalen kan visa sig i frågeställningar som hur vården ska 
hantera patient och närstående eller hur omvårdnaden ska kunna bemöta de 
medicinska behoven som personen har när döden börjar närma sig. Iranmanesh, 
Axelsson, Sävenstedt och Häggström (2010) beskriver att patienten och de närstående 
bör ses som en enhet och betonar därför vikten av att sjuksköterskan uppmärksammar   
de närstående i samma utsträckning som patienten i omvårdnaden. Även Benzein, 
Hagberg och Savenman (2012) poängterar vikten av att patient och närstående ses som 
en enhet där närstående ges möjlighet att involveras i vården, vilket de flesta 
närstående vill. Genom att patienten, närstående och sjuksköterskan samspelar i 
omvårdnaden upplevs delaktighet. Björklund, Sarvimäki och Berg (2008) beskriver att 
omgivande miljö har betydelse för patienter i den palliativa vården. Vidare beskrivs att 
naturen har positiv påverkan. Tillgång till naturen genom trädgård, skog, sjö eller att 
bara få vara ute i frisk luft är betydelsefullt. Aktiviteter som att lyssna på musik eller 
göra saker praktiskt är tillfredställande för patienter och bidrar till glädje och 
bekräftelse. Även Johnson (2007) menar att patienter i palliativ vård uppskattar en 
trevlig och rofull miljö där färger, djur och natur ses som viktigt. Tillgång till vacker 
miljö påverkar känslan av att de lämnar något vackert till sina nära som är kvar i livet. 
Socialdepartementet, (SOU 2001:6) förklarar att palliativ vård bör ges i flera olika 
vårdformer i samhället. Personer med palliativt vårdbehov har rätt till vård oavsett om 
de befinner sig på sjukhus, i hemmet eller på särskilt boende. Socialstyrelsen (2011) 
beskriver att kompetensen behöver utvecklas i den allmänna sjukvården, då behovet 
av palliativ vård finns genom hela vårdkedjan. Även WHO (2011) poängterar att den 
palliativa vården är ojämnt fördelad över landet men också i övriga delar av 
västvärlden. World Health Organization [WHO], (2014) beskriver sjukvården i flera 
länder som en stor kostnad och medicinsk behandling är endast tillgänglig för dem 
med ekonomiska resurser att betala för sin vård. Enligt Socialstyrelsen (2011) kan 
ojämlikheterna i den palliativa vården kopplas till diagnos, ålder, socioekonomiska 
förhållanden, fysiska- och psykiska funktionsnedsättningar och geografisk hemvist. 
Socialstyrelsen (2006) menar att den palliativa vården blir lidande i en del kommuner 
i Sverige då det kan vara svårt att nå ut till patienter på glesbygden. Samtidigt är målet 
för Hälso- och sjukvårdslagen god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen 
(SFS 1982:763).  

Människa och Transition 

Transition betyder “övergång från en situation i livet till en annan” vilket beskrivs som 
en process som utlöses av en förändring i en människas liv som vanligtvis kräver tid 
och förståelse av individen samt av personer i omgivningen (Chick & Meleis, 2010). 
Schumacher och Meleis (2010) beskriver olika typer av transitioner som människor 
kan möta i livet. Utvecklingsrelaterad transition beskriver de förändringar individen 
går igenom i livet som att bli vuxen, bli förälder och som äldre att gå i pension. Det 
finns också situationsrelaterad transition vilken kan uppstå då individen t ex flyttar, 
börjar på ett nytt arbete avslutar eller påbörjar en relation. Förändringar i individens 
omgivning anges som organisationsrelaterad transition. Hälso- och sjukvårdrelaterad 
transition kopplas till de förändringar som handlar om individens hälsa, att blir sjuk, 
få en obotlig sjukdom eller att bli frisk. Chick och Meleis (2010) beskriver att rörelsen 
från en situation i livet till en annan skapar olika förändringar hos individen som 
påverkar förväntningar och förmågor men också relationen mellan individens olika 
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roller. Detta kan beskrivas genom att den som är eller har varit sjuk inte längre klarar 
av att uppfylla de roller individen tidigare haft t ex rollen som mamma, partner eller 
arbetskollega. Meleis (2010a) beskriver att rolltransitionen som följer när individen 
genomgår hälso- och sjukvårdsrelaterad transition kräver att individen ändrar 
definitionen av sig själv i sin sociala kontext men också att individen kan ta till sig ny 
kunskap och anpassa sig till den nya situationen. Enligt Meleis (2010a) omfattar 
transitionsprocessen avbrott i vardagen men också individuella reaktioner på 
förändringen. Enligt Meleis, Sawyer, Im, Hilfinger Messias och Schumacher (2010) 
påverkas transitionen av individens medvetenhet av att vara i en förändringsprocess. 
För att vara medveten om förändringen krävs kunskap och någon typ av igenkännande. 
Att individen känner engagemang och deltagande kan skapas genom att individen 
söker information eller på annat sätt förbereder sig inför den nya situationen. 
Transitionen bidrar också till förändringar och skillnader i vardagen genom att nya 
identiteter, relationer, förmågor och begränsningar uppträder hos individen. Sättet att 
se på sig själv, världen och på andra förändras liksom hur omgivningen ser på 
individen. Meleis et al. (2010) beskriver att sårbarhet är relaterat till transition då 
individer är extra känsliga i denna process. Meleis (2010b) beskriver att den lyckade 
transitionen ger individen kraft och en djupare förståelse för livet och därmed 
möjlighet till en starkare upplevelse av hälsa och välbefinnande. Transition som inte 
blir lyckad kan istället leda till svårigheter och problem som ohälsa, lidande och 
ensamhet. Vårdpersonalens stöd för en lyckad transition har därmed avgörande 
betydelse för både individ, familj, vården och samhället. Meleis et al. (2010) menar att 
stödet från samhället till individen och närstående i transitionsprocessen ofta är 
sjuksköterskan. Det stöd eller de åtgärder som ges av sjuksköterskan hjälper patienten 
i förändringar och krav som följer med transitionen. Vidare beskrivs att sjuksköterskan 
bör vara medveten om att olika transitioner medför olika förändringar i livet, vilket i 
sin tur innebär att förändringarna hanteras olika av individen. Hur individen hanterar 
sitt förändrade liv beror på individens kunskaper om den nya situationen. 
Sjuksköterskans stöd i transitionsprocessen innebär att skapa en tillitsfull relation för 
att göra det möjligt för patienter att ta till sig kunskap om den nya situationen. 
Sjuksköterskans stöd möjliggör också medvetenhet, delaktighet och engagemang 
vilket kan underlätta den förändrade vardagen patienten ställs inför. Schumacher och 
Meleis (2010) menar att människors förmåga eller kunskaper att hantera 
förändringarna i livet är olika och det påverkar hur patienter hanterar förändringen. 
Sjuksköterskan kan också bidra till att närstående får information om den nya 
situationen för att få ökad kunskap. Ökad kunskap hjälper dem att känna sig delaktiga 
och den nya situationen blir lättare att hantera.    
 

Sand (2012) beskriver att livet till största delen utspelar sig i vardagen. Kroppen 
beskrivs som grunden för vår identitet men att identiteten får liv genom den vardagen 
vi lever. Här finns invanda roller och mönster som utvecklats under flera år. Vardagen 
beskrivs genom rutiner och mönster som livet följer och uppmärksammas oftast först 
när en förändring sker. Att få besked om sjukdom eller förändring relaterad till 
sjukdomsutveckling skapar en förändrad vardag som inte kommer vara som tidigare. 
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Syfte 

Syftet är att beskriva patienters upplevelse av övergången från vardagen till palliativ 
vård. 

Material och metod 

Design 

För att skapa en översikt över valt forskningsområde gjordes en litteraturöversikt som 
svarade på syftet att beskriva patienters upplevelse av övergången från vardagen till 
palliativ vård. Utifrån syftet användes kvalitativa artiklar för att ge en ökad förståelse 
för mänskliga upplevelser och uppfattningar. För att undvika att resultatet 
begränsades analyserades texterna enligt induktiv ansats vilket innebar att artiklarnas 
resultat lästes med öppenhet och utan fasta antaganden kopplat till en teori (Polit & 
Beck, 2012).  

Urval 

Arbetet inleddes med en övergripande informationssökning för att få en helhetsbild 
över tidigare forskning. Enligt Östlundh (2012) är det värdefullt att göra en 
avgränsning av ämnesområdet för att komma fram till syftet.  Inklusionskriterierna för 
artiklarna som användes i resultatet var vetenskapligt granskade, engelska 
originalartiklar med kvalitativ ansats som inte var publicerade före 2006. Vidare 
inkluderades endast artiklar med deltagare över 18 år och med tillstånd från etisk 
kommitté. Exklusionskriterier var artiklar som saknade abstract samt Review artiklar. 
Även artiklar som inte hade något tillstånd från etisk kommitté eller innefattade barn 
under 18 år valdes bort. Kristensson (2014) rekommenderar att granskningsmallar 
(Bilaga 2) används för att göra en bra och systematisk granskning av utvalda artiklar.                                                                 

Datainsamling 

Litteraturöversikten inleddes med en artikelsökning över det valda syftet, genom detta 
skapades en förståelse över det som studerades genom att se om artiklarna var 
kvalitativa/kvantitativa samt urvalet (Friberg, 2012a). Artikelsökning gjordes i flera 
databaser för att få en bred sökning. Cinahl är databasen för områden inom 
omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi. Medline innehåller material inom 
biomedicinska området som medicin, omvårdnad och tandvård. Psycinfo är databasen 
för beteendevetenskap och psykologi och databasen Amed har innehåll riktat mot 
sjukgymnastik, arbetsterapi, rehabilitering, palliativ vård och alternativmedicin 
(Karlsson, 2012). Enligt Kristensson (2014) ska sökorden vara kopplade till översiktens 
syfte, vilket är patienters upplevelse av övergången från vardagen till palliativ vård. 
Följande sökord valdes därför, Transition*, palliative, end of life, terminal och dying. 
För att sökningen skulle ge artiklar med kvalitativ metod användes även följande ord i 
sökningen, qualitative, focus group*, grounded theory, phenomenol*, narrative* och 
interview*. För att koppla ihop och bestämma sambandet mellan sökorden användes 
boolesk sökteknik tillsammans med sökoperatorerna AND och OR (Kristensson, 
2014). Trunkering (*) användes för att göra fler böjningar av sökord möjligt (Forsberg 
& Wengström, 2013). Enligt Östlundh (2012) bör avgränsningar göras i databaserna 
för att sortera bort artiklar som inte är relevanta för litteraturöversiktens syfte. 
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”English language”, ”peer review” och begränsning till årtal för artikelns publicering 
gjordes i databaserna Cinahl och Psycinfo. I Medline fanns inte möjlighet att begränsa 
till ”peer review”, så begränsningarna som gjordes där var ”English language”, och 
årtal. I databasen Amed begränsades sökningen endast med årtal. En avancerad 
sökning genomfördes där ämnestermer användes för att få fram det huvudsakliga 
innehållet i artiklarna och genom att MM=Major subject sattes framför ämnestermen 
kommer den vara huvudinnehållet i artiklarna. Därefter lades också PF=psychosocial 
factors till sökningen för att få den psykosociala aspekten på innehållet i artiklarna. 
Dokumentationen av sökvägar och sökord redovisades noggrant för att visa hur valet 
av artiklar gått till (Bilaga 1) (Friberg, 2012a). Titlar lästes och relevanta artiklar för 
syftet valdes ut. De utvalda artiklarnas abstract lästes för att få en övergripande 
förståelse för vad artiklarna handlade om. Artiklar med abstract som svarade på syftet 
lästes i sin helhet och ställningstagande om att inkludera eller exkludera artikeln i 
litteraturöversikten gjordes kopplat till om artikeln i sin helhet svarade på syftet 
(Rosén, 2012). Vid sökning i databasen Medline visas artiklar med liknande innehåll. 
Här hittades ytterligare en artikel som inkluderades. Enligt Östlundh (2012) är 
sekundärsökningen ett komplement till databasernas specifika sökningar och genom 
denna typ av sökning minskar risken att relevanta artiklar inte hittas och inkluderas. 
Kristensson (2014) beskriver vikten av att genomföra kvalitetsgranskning av utvalda 
artiklar för att kontrollera etiskt ställningstagande, trovärdighet, tillförlitlighet och 
resultat. Artiklar som inkluderades i litteraturöversikten granskades med hjälp av 
“Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod”, ett 
granskningsprotokoll framtaget av Avdelningen för Omvårdnad vid Hälsohögskolan i 
Jönköping (Bilaga 2). För att artiklarna slutligen skulle ingå i litteraturöversikten 
krävdes att de skulle uppfylla alla krav i Del I och minst sju av åtta krav i Del II. Artiklar 
som valdes ut till litteraturöversiktens resultat finns redovisade i (Bilaga 3) (Friberg, 
2012b).   

Dataanalys 

Friberg (2012b) beskriver arbetsgången för att analysera insamlad data som en 
process, i en modell med fem steg. Modellen bygger på att de utvalda artiklarnas 
resultat plockas ner till delar och sedan byggs delarna från olika artiklars resultat ihop 
till en ny helhet, resultatet av litteraturöversikten, vilket svarar på syftet.  I första steget 
lästes varje artikel noggrant ett flertal gånger enskilt av författarna. Kvalitativa 
artiklars resultat presenteras på olika sätt, därför gjordes ingen analys av det som lästes 
utan en övergripande förståelse för artiklarnas resultat skapades (Friberg, 2012b). 
Författarna diskuterade tillsammans helheten av varje artikel för att få en gemensam 
förståelse av resultatet. I steg två identifierade författarna enskilt viktiga fynd som 
svarade på syftet i varje artikels resultat vilka markerades med överstrykningspenna. 
Fynden som valdes ut var kopplade till litteraturöversiktens syfte (Friberg, 2012b). 
Därefter jämfördes och diskuterades fynden i varje artikel mellan författarna för att 
hela tiden ha litteraturöversiktens syfte i fokus. Steg tre innebar en sammanställning 
av resultatet i varje enskild artikel (Friberg, 2012b). Det gjordes genom att varje artikel 
tilldelades en färg och en egen mapp. Fynden i varje artikel skrevs på respektive artikels 
färg. Lapparna med fynden klipptes ut och lades på ett bord. Lapparna granskades 
ytterligare en gång av författarna för att säkerställa fyndens relevans gentemot syftet. 
För att ytterligare säkerställa att fynden var kopplade till syftet granskades innehållet 
av en utomstående person som tidigare gjort examensarbete, vilket Wallengren och 
Henricson (2012) beskriver som ett sätt att säkerställa att fynden är kopplade till syftet. 
Fynd som inte svarade på syftet valdes bort. Friberg (2012b) poängterar vikten av att 
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ständigt ha syftet centralt i analysarbetet. I fjärde steget kopplas resultatet av 
artiklarna ihop med varandra genom att likheter och skillnader uppmärksammas 
(Friberg, 2012b). Lapparna med fynden från varje artikel lästes och diskuterades 
författarna emellan. När alla fynd hade bearbetats fanns flera olika högar. Högarna 
bearbetades flertalet gånger för att se alla möjligheter. Slutligen blev mer övergripande 
kategorier synliga. Friberg (2012b) beskriver denna process som tidskrävande och att 
det finns flera möjliga vägar till en ny helhet. En medvetenhet om det fanns andra 
möjliga sätt att kategorisera materialet fanns med hela tiden för att inte gå miste om 
andra alternativ. I steg fem bildades rubriker till de olika kategorierna och de blev 
tillsammans den nya helheten och därmed litteraturöversiktens resultat. De fem 
rubrikerna blev Ovisshet, Förlust, Hopp, Stöd och Värdighet. För att veta att texten kan 
läsas och förstås av andra än författarna lästes texten av en utomstående person 
(Friberg, 2012b).  
 
Tabell 1 
Analysprocessen 
Meningsbärande enhet Nyckelfynd Kategorier 
Jag är oroad och rädd för 
att detta är sista anhalten i 
livet, hit kommer man 
enbart för att dö 

Oro, rädsla och okunskap 
kring palliativ vård 

Ovisshet 

 

Etiska överväganden 

I Sverige ska forskning som behandlar känsliga personuppgifter granskas vid någon av 
Sveriges regionala etikprövningsnämnder enligt Lag om etikprövning av forskning 
som avser människor (SFS 2003:460) och Personuppgiftslagen (SFS 1998:204). 
Lagarna reglerar landets forskningsetik. I omvårdnadsbaserade studier ska 
deltagarnas rättigheter, välbefinnande och säkerhet tillgodoses och skyddas (Polit & 
Beck, 2012).  Den etiska frågan ska beaktas i litteraturöversikten även om det vid dessa 
sammanställningar inte behövs ett etiskt godkännande. Däremot ska artiklarna som 
användes i litteraturöversikten granskats av etisk kommitté alternativt haft ett etiskt 
resonemang (Kjellström, 2012). För att öka tillförlitligheten till resultatet har artiklar 
som valts ut granskats enligt kvalitetsgranskningsprotokoll för att säkerställa etiskt 
godkännande, vilket visar på författarnas etiska medvetenhet gällande forskning på 
sårbara grupper. Individer i livets slut ses som en sårbar grupp och forskning som 
riskerar att skada fysiskt eller psykiskt ska genomgå etisk prövning (Kjellström, 2012). 
Wallengren och Henricson (2012) beskriver att det vetenskapliga värdet ökar när 
endast etiskt godkända artiklar inkluderas i litteraturöversikten. Förförståelsen i 
ämnet utifrån erfarenheter, värderingar och kunskap tillägnad genom teori och 
verksamhetsförlagd utbildning har diskuterats under arbetets gång. Enligt Priebe och 
Landström (2012) kan värderingar och erfarenheter påverka tolkningar i arbetet. 
Bristande kunskap om forskningsmetod och engelska språket kan leda till 
feltolkningar (Kjellström, 2012). Att läsa ut etiska godkännanden i artiklarna och förstå 
engelska språket har under arbetet ibland uppfattats som svårt.  
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Resultat 

Litteraturöversiktens resultat beskriver upplevelser av övergång från vardagen till 
palliativ vård hos patienter med obotlig sjukdom. Fem rubriker är identifierade: 
”Ovisshet”, ”Förlust”, ”Hopp”, ”Stöd” samt ”Värdighet”.  

Ovisshet 

Att få besked om en obotlig sjukdom och att patienter skulle få palliativ vård väckte 
frågor om hur framtiden skulle bli och upplevdes svårt att hantera. Känslor som rädsla, 
oro och osäkerhet väcktes (Berterö, Vanhanen & Appelin, 2008; Gibson et al., 2016; 
Meeker, Waldrop, Schneider & Case, 2014; Duggleby et al., 2010). De upplevde också 
känslor av maktlöshet och att de inte hade kontroll över förändringarna sjukdomen 
medförde (Meeker et al., 2014; Duggleby et al., 2010). Det fanns även en osäkerhet hos 
patienter om vad palliativ vård innebar som ofta grundade sig i okunskap. Denna 
osäkerhet skapade otrygghet (Rugno, Paiva, Nunes & Paiva, 2014; Larkin, Dierckx De 
Casterlé & Schotsmans, 2007; Duggleby et al., 2010; MacArtney et al., 2014). Patienter 
som inte visste vad palliativ vård innebar kopplade den palliativa vården till en snart 
kommande död. Vidare beskrev patienter rädsla och oro inför döden (Rugno et al., 
2014; Larkin et al., 2007; MacArtney et al., 2014; Combrink & Maree, 2016; Meeker et 
al., 2014). Patienter såg också på den palliativ vården som ett sätt att erhålla 
smärtlindring men hade svårt att se palliativ vård som god vård i livets slut (Rugno et 
al., 2014; MacArtney, Broom, Kirby, Good & Wootton, 2015). I övergången till palliativ 
vård upplevde patienter rädsla av att inte längre vara självständiga utan att hamna i 
beroendeställning och därmed bli en börda för andra (Combrink & Maree, 2016; 
Larkin et al., 2007; Berterö et al., 2008; Meeker et al., 2014). Någon uttryckte att 
rädslan för att bli en börda för andra var så stark att dödshjälp sågs som enda utväg 
(Combrink & Maree, 2016). Patienter beskrev att de kände sig sårade och upplevde 
ovisshet inför situationen då kommunikationen och informationen ibland var 
bristfällig och bemötandet inte sågs som professionellt (Rugno et al., 2014; Gibson et 
al., 2016; Duggleby et al., 2010; MacArtney et al., 2014; Larkin et al., 2007).  

Förlust

Att byta vårdform till palliativ vård från tidigare vårdkontakt medförde olika typer av 
förluster för patienter (Larkin et al., 2007; Combrink & Maree, 2016; MacArtney et al., 
2015). Vissa patienter beskrev förlusten av ordinarie läkare som en otrygghet och 
känsla av att bli övergiven då de flyttades till annan vårdform (Combrink & Maree, 
2016; Larkin et al., 2007). En annan förlust som beskrevs av patienter var flytten från 
eget boende i samband med bytet av vårdform och att flytten ofta kom hastigt och 
oförberett gjorde att patienter kände sig oförberedda (Larkin et al., 2007). Att avsluta 
behandling som patienter hoppades på skulle bota dem skapade rädslor och 
upplevelser av hopplöshet (Meeker et al., 2014; MacArtney et al., 2015; Reinke et al., 
2008; Rugno et al., 2014). Patienter beskrev känslor av trötthet och utmattning av att 
byta vårdgivare och inte veta vart man tillhör (MacArtney et al., 2015).  
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Hopp 

Att ha en positiv inställning beskrevs av patienter som viktigt både av de som kämpade 
aktivt mot sjukdomen och av de som hade en mer passiv hållning till situationen för 
att inte ge upp hoppet om livet. Att hantera situationen uttrycktes av patienter på olika 
sätt. Vissa kämpade aktivt mot sjukdomen medan andra fokuserade på att ha en bra 
tid fram till döden (Meeker et al., 2014; Gibson et al., 2016). Patienter upplevde att de 
pendlade mellan känslor av hopp och förtvivlan när behandling påbörjades eller 
avslutades (Berterö et al., 2008). Trots den obotliga sjukdomen uttryckte patienter 
hopp och en längtan om att leva längre (Gibson et al., 2016; MacArtney et al., 2014; 
MacArtney et al., 2015; Berterö et al., 2008). Patienter uttryckte att det var viktigt för 
dem att veta att de gjort allt som de kunnat för att motverka sjukdomen innan de kunde 
acceptera att avsluta behandling (Gibson et al., 2016). Vissa patienter uttryckte ändå 
ett hopp om bot och påbörjade alternativa behandlingar (Combrink & Maree, 2016). 
Hotet mot livet som sjukdomen innebar hanterades av patienter genom att sätta sin 
tro till religion (Combrink & Maree, 2016) öde (Larkin et al., 2007) eller högre makt 
(MacArtney et al., 2015). De hade inställningen att de själva inte kan påverka utgången 
(Combrink & Maree, 2016; Larkin et al., 2007; MacArtney et al., 2015). 

Stöd 

Patienter upplevde sig mindre ensamma i övergången till palliativ vård då närstående 
och övriga personer i omgivningen fanns som stöd (Gibson et al., 2016; Combrink & 
Maree, 2016;  Larkin et al., 2007; Duggleby et al., 2010; Berterö et al., 2008; Meeker 
et al., 2014). Vissa patienter upplevde att efter en längre tids sjukdom hade 
omgivningen mindre förståelse och insyn i sjukdomsförloppet vilket skapade 
orealistiska förväntningar på patienter och de kände sig därför bortglömda och 
övergivna (Combrink & Maree, 2016). Patienter beskrev blandade känslor kring att få 
och ge stöd. Att få en livshotande sjukdom ledde till att patienter ville ha och behövde 
få stöd. Samtidigt beskrev patienter en oro för omgivningens känslor och deras 
väntande förlust och ville då själva vara ett stöd för sina närstående (Berterö et al., 
2008; Gibson et al., 2016; Meeker et al., 2014). Patienter upplevde att stödet de fick 
från närstående gav en känsla av att inte stå ensam vid svåra beslut (Gibson et al., 2016; 
MacArtney et al., 2014). I vissa fall fortsatte patienter med behandlingen trots obehag 
och tvivel då närstående fanns som stöd och gav dem motivation (Gibson et al., 2016). 
Också inställningen till att avsluta behandling påverkades av det stöd närstående gav 
(MacArtney et al., 2014). Patienter såg sjuksköterskan i den palliativa vården som ett 
stöd. De beskrev att sjuksköterskan hade en större och djupare förståelse för patientens 
situation än vad närstående hade. Patienter beskrev att de kunde prata med 
sjuksköterskan på ett annat sätt än med närstående vilket skapade känsla av tillit och 
trygghet (Larkin et al., 2007; Berterö et al., 2008). Patienter upplevde en trygghet i att 
sjuksköterskan fanns som stöd för de närstående då de själva i vissa fall upplevde sig 
otillräckliga i att själv ge sina närstående stöd (Berterö et al., 2008).    

Värdighet 

Den palliativa vården med tillgång till behandling och personal med kunskap om 
sjukdomsförloppet gav patienter känsla av tillhörighet, värdighet och att behålla sitt 
människovärde (MacArtney et al., 2014; Larkin et al., 2007). Patienter som 
introducerades till palliativ vård tidigt efter fastställande av diagnos upplevde det 
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positivt och beskrev att detta gav dem trygghet när de tänkte på framtiden (Rugno et 
al., 2014; MacArtney et al., 2015; MacArtney et al., 2014). Att få rätt, tydlig och konkret 
information beskrevs av patienter bidra till att de upplevde ökad förståelse för sin 
situation (Duggleby et al., 2010). Tillgången till personal för att ställa frågor till och få 
svar gav patienter trygghet genom att de fick information om vad som kommer hända 
framöver (Duggleby et al., 2010; Larkin et al., 2007). Patienter beskrev att de ville vara 
självständiga och att det var viktigt att få behålla sin personlighet genom 
sjukdomsförloppet. Genom att omvärdera vad som tidigare varit normalt för dem och 
relatera normalt till den nya situationen minskade känslan av stress och osäkerhet 
(Berterö et al., 2008; Duggleby et al., 2010; Meeker et al., 2014). Den värdighet, 
säkerhet och kontroll som patienter upplevde att den palliativa vården gav dem, 
beskrevs av patienter öka deras livskvalitet (Larkin et al., 2007; MacArtney et al., 2015; 
Berterö et al., 2008). Att acceptera palliativ vård och att de skulle dö gav patienter en 
känsla av lättnad och fokus flyttades från ovisshet och kamp till att göra återstående 
tid värdig och meningsfull (MacArtney et al., 2014; Meeker et al., 2014; Gibson et al., 
2016; Combrink & Maree, 2016).    
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Litteraturöversiktens innehåll diskuteras mot termerna trovärdighet, pålitlighet och 
överförbarhet för att säkerställa god kvalitet genom att synliggöra styrkor, 
begränsningar eller svagheter (Henricson, 2012). Tio stycken vetenskapliga artiklar 
med kvalitativ design sammanställdes i litteraturöversikten för att svara på syftet. 
Litteraturöversiktens syfte var att beskriva patienters upplevelse av övergången från 
vardagen till palliativ vård. Kvalitativa studiers syfte är att skapa en fördjupad 
förståelse för individers upplevelser, erfarenheter, förväntningar eller behov, därför 
lämpar sig denna typ av artiklar att använda för att svara på litteraturöversiktens syfte 
(Segesten, 2012a). I motsats till den kvalitativa forskningen som undersöker fenomen 
är den kvantitativa forskningen inriktad på att mäta och jämföra olika variabler 
(Segesten, 2012b). Sökningen av artiklar gjordes i de fyra olika databaserna Cinahl, 
Medline, Psycinfo och Amed. Enligt Henricson (2012) ökar arbetets trovärdighet när 
flera olika databaser används för artikelsökningen. Att sökorden valdes av engelska ord 
kan också ha begränsat sökningarna då eventuella brister i språkförståelsen hos 
författarna kan leda till feltolkningar av sökordens betydelse (Östlundh, 2012). Viss 
tidsbegränsning under arbetets gång upplevdes också, mer tid till att undersöka 
adekvata sökord för sökningen hade gjort arbetet mer trovärdigt, det hade givit 
möjlighet till fler antal artiklar som svarade på syftet (Henricson, 2012). Artiklar med 
olika typer av kvalitativ design användes i resultatet, vilket kan ses som en svaghet. 
Enligt Henricson (2012) kan  litteraturöversiktens resultat stärkas genom att välja 
artiklar som har likadan design ex fenomenologisk. Att kvalitetsgranska utvalda 
artiklar beskrivs av Wallengren och Henricson (2012) som ytterligare ett steg för att 
säkra trovärdigheten i arbetet. Gemensam kvalitetsgranskning gjordes vilket ses som 
en styrka (Bilaga 2). Henricson (2012) beskriver att artiklarna ska rangordnas efter 
kvalitet. Beslut om att fyra av fyra kriterier i Del I i granskningsprotokollet och sju av 
åtta kriterier i Del II av protokollet skulle uppfyllas togs innan granskningen av artiklar 
påbörjades för att säkerställa god kvalitet på utvalda artiklar. Att detta var första 
gången granskningsprotokollet användes kan ses som en svaghet (Henricson, 2012). 
Artiklarna är från olika länder i världen och det ökar trovärdigheten i arbetet då ett 
bredare perspektiv framkommer (Wallengren & Henricson, 2012). Artiklarna har 
analyserats efter Fribergs femstegsmodell vilken lämpas bra för vald metod (Friberg, 
2012b). För att öka litteraturöversiktens trovärdighet har analysprocessens arbete 
gjorts gemensamt (Wallengren & Henricson, 2012). Genom att ha en utomstående 
person till hjälp att granska fynden ökar trovärdigheten i analysen (Wallengren & 
Henricson 2012; Henricson 2012). För att styrka pålitligheten i arbetet finns tydlig 
beskrivning av urval genom inklusion- och exklusionskriterier. Vidare beskrivs också 
sökord, databaser med valda begränsningar och hur artiklarna valdes ut (Henricson, 
2012). Arbetets trovärdighet och pålitlighet kan påverkats av att det var första gången 
datainsamling och analys gjordes (Henricson, 2012). I de artiklar som valdes ut där 
upplevelser presenterades både från patienters, närståendes och i vissa fall 
vårdpersonalens upplevelser valdes endast det resultat ut som beskrev patienters 
upplevelse, för att svara på syftet. Under arbetets gång har också handledare och 
kurskamrater haft möjlighet att läsa arbetet, ha frågor och synpunkter, detta leder till 
högre trovärdighet och pålitlighet (Wallengren & Henricson 2012; Henricson 2012).
Artiklarna till litteraturstudien är skrivna på engelska vilket innebär att utrymme för 
feltolkningar finns som kan påverka trovärdigheten i sökningar (Östlundh, 2012) och 
i analyser av artiklarna (Kjellström, 2012). Forsberg och Wengström (2013) beskriver 
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att forskare tolkar det som framkommer i valda artiklar. Här kan författarnas 
förförståelse ha påverkat resultatet. Förförståelsen i ämnet har diskuterats med 
skrivkamrat och i handledning med kurskamrater, det har funnits en medvetenhet om 
detta under arbetets gång. Genom att medvetandegöra förförståelsen i ämnet ökar 
litteraturöversiktens trovärdighet och pålitligheten stärks (Henricson, 2012). 
Litteraturöversiktens överförbarhet och reproducerbarhet påverkas av datainsamling 
och urvalsprocess (Henricson, 2012). Genom att presentera datainsamlingen med 
sökord, databaser och hur sökningar genomförts ökar trovärdigheten i 
litteraturöversikten. Henricson (2012) beskriver att studiers överförbarhet påverkas av 
olika länder och  sjukvårdssystem. Resultatartiklar i litteraturöversikten är från olika 
länder, Brasilien, USA, Australien, Irland/Belgien, Sverige, Sydafrika och Kanada. 
Olika världsdelar finns därmed representerade men inkluderar bara länder där 
palliativ vård är uttalad. Därför kan en svaghet ses vad gäller överförbarheten av 
resultatet till hela världen.   

Resultatdiskussion 

I litteraturöversiktens resultat framkom beskrivning på olika upplevelser av 
övergången från vardagen till palliativ vård hos patienter med obotlig sjukdom. 
Resultatdiskussionen utgår från den ovisshet patienter känner, det behov av stöd och 
den trygghet vissa patienter upplever i samband med övergången från vardag till 
palliativ vård. Som teoretisk förankring för litteraturöversikten valdes Meleis et al. 
(2010) transitionsteori som beskriver den process som följer av förändringar i en 
människas liv. Övergången från vardag till palliativ vård kan utmana individens 
identitet och roller genom den förändring av vardagen som följer. Sjuksköterskan har 
enligt Meleis et al. (2010) en viktig uppgift att stödja patienten i transitionen. Därför 
ses transitionsteorin som lämplig teoretisk förankring i litteraturöversikten.      

Litteraturöversiktens resultat visar att patienter upplever osäkerhet och otrygghet i 
övergången från vardagen till palliativ vård genom att de inte har kunskap om vad 
palliativ vård innebär. Patienter kopplar samman den palliativa vården med en snart 
kommande död vilket skapar rädsla och oro. Miyashita, Hirai, Morita, Sanjo och 
Uchitomi (2008) styrker resultatet genom beskrivning av att det finns en osäkerhet 
hos patienter om vad palliativ vård innebär. Uttryck som att en palliativ vårdenhet är 
en plats dit patienter kommer för att dö samt att palliativ vård inte erbjuder medicinsk 
behandling förekommer. Att patienten blir isolerad från samhället och att livet 
förkortas genom palliativ vård beskrivs också. Chick och Meleis (2010) beskriver 
transitionsprocessen som en rörelse över tid. Förändringen i patienters vardag innebär  
ett avslut på det som varit och medför ofta känslor av förluster som förändrad identitet 
och en annorlunda vardag. Vidare beskriver författarna det här som starten eller 
ingången till transitionen. Resultatet visar att osäkerheten kring vad palliativ vård 
innebär är relaterad till okunskap. Här kan sjuksköterskan finnas som stöd för 
patienten genom att ge information, stöd och undervisning kring den nya situationen, 
det kan öka patientens förståelse och kunskap. Meleis et al. (2010) menar att 
sjuksköterskan bör vara uppmärksam på vilken riktning gällande hälsa eller sårbarhet 
patienten rör sig mot, för att tidigt kunna stödja med omvårdnadsåtgärder.  

 

Vidare beskriver Meleis et al. (2010) att medvetenhet och engagemang från patienten 
påverkar på vilket sätt de möter förändringen. Denna tid beskrivs som en passage  där 
den kända vardagen är borta och den nya ännu inte är identifierad. Här kan psykiska 
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påfrestningar skapas då patienten befinner sig i en tid av ovisshet om framtiden. 
Sjuksköterskan och närstående kan finnas som stöd genom att synliggöra de 
förväntningar och önskemål på den palliativa vården och den nya vardagen som finns 
hos patienten. Dahlberg och Segesten (2010) menar att först då en tillitsfull relation 
finns mellan patient och sjuksköterska finns möjligheter att ta del av patientens 
livsvärld och då se de risker och resurser som kan påverka vården. Meleis et al. (2010) 
beskriver vikten av att identifiera vilken mening patienten ser genom förändringen för 
att utgången av transitionen ska bli lyckad. Resultatet visar att patienter upplever att 
stöd är viktigt i övergången från vardag till palliativ vård. Stöd från närstående 
påverkade motivation och beslut, exempelvis när erbjudande om olika behandlingar 
gavs. Känslan av att inte vara ensam beskrivs av patienter som har närstående i 
vardagen som ett stöd. Patienter upplever också att stödet de får från sjuksköterskor 
leder till känsla av tillit och trygghet. Finfgeld-Connett (2005) beskriver att få stöd i 
svåra situationer kan lindra känslor av hopplöshet, depression, ångest och osäkerhet. 
Vetskapen om att någon finns nära i vardagen är stödjande, stödet kan innebära både 
samtal eller att någon är närvarande och lyssnar. Johnson (2007) menar att 
sjuksköterskan ger stöd och främjar patientens hopp genom att vara närvarande, att 
lyssna, vara ärlig och att ge information. Stödet som ges av sjuksköterskan till 
patienten främjar hälsa som är ett ansvarsområde enligt ICN:s etiska kod för 
sjuksköterskor (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). Meleis et al. (2010) beskriver att 
det är viktigt att sjuksköterskan är uppmärksam på kritiska punkter i transitionen som 
då patienten upplever svårigheter och därmed är extra sårbar.  

 

Att definiera ett avslut på transitionen beskrivs av Meleis et al. (2010) som svårt men 
kan förklaras som tiden då patienten kan anpassa livet med de förutsättningar och 
begränsningar den nya situationen innebär och se detta som den nya vardagen. 
Litteraturöversikten beskriver att patienter som i ett tidigt skede introduceras till 
palliativ vård upplever trygghet. Tidig introduktion till palliativ vård beskrivs också av 
Hannon, Swami, Rodin, Pope och Zimmermann (2016) och Hui, Kim, Roquemore, 
Dev, Chisholm och Bruera (2014) öka patienters trygghet. Stöd och vägledning som ges 
tidigt ger patienten ökad kontroll vilket bidrar till minskad oro och rädsla. I 
litteraturöversiktens resultat beskriver patienter ökad livskvalitet genom den trygghet, 
säkerhet och kontroll den palliativa vården ger. Känslor av tillhörighet, värdighet och 
att få behålla sitt människovärde upplevs hos patienter då palliativ vård ger dem 
tillgång till personal som har kunskap om situationen. Detta stöds av Gourdji, McVey 
och Purden (2009) som menar att patienter beskriver sjuksköterskor inom den 
palliativa vården som hjälpsamma, professionella, kunniga och uppmärksamma mot 
patientens behov vilket ökar patienters livskvalitet. Meleis et al. (2010) beskriver att 
det stöd som sjuksköterskan ger patienten kan bidra till en lyckad transition. Enligt 
Meleis (2010b) leder en lyckad transition till en djupare förståelse för den nya 
situationen vilket leder till upplevelse av hälsa och välbefinnande. Att sjuksköterskan 
ger stöd och kunskap till patienten kan bidra till att fler transitioner blir lyckade vilket 
minskar svårigheter och problem som upplevelsen av ohälsa, lidande och ensamhet. 
Vårdpersonalens stöd för en lyckad transition har därmed avgörande betydelse för 
både individ, familj, vården och samhället. Resultatet visar att stöd i övergången från 
vardagen till palliativ vård påverkar patienters upplevelse av hälsa. Därför ses ett 
problem i att WHO (2011) beskriver att den palliativa vården inte är jämlikt fördelad 
över befolkningen både i Sverige och i övriga världen men också att WHO (2014) menar 
att vård i vissa fall handlar om ekonomiska förutsättningar. 



14 

Slutsatser 

Frågor som väckts under arbetet med litteraturöversikten är varför palliativ vård 
fortfarande ses som ett okänt område för individer i samhället när det upplevs som 
känt för sjukvårdspersonal. Resultatet visar att patienter som får information, kunskap 
och förståelse om vad palliativ vård innebär upplever en ökad trygghet vid övergången 
från vardagen till palliativ vård. Att skapa en mer öppen dialog kring den palliativa 
vården skulle kunna minska patienters oro och rädsla som följer med okunskapen 
kring ämnet. 

Förväntade kliniska implikationer  

För att utveckla vården kring patienter som får besked om obotlig sjukdom eller besked 
om att behandling ska avslutas kan ytterligare studier genomföras för att undersöka 
upplevelsen ur patientens perspektiv. Vidare kan studier genomföras för att undersöka 
på vilket sätt beskedet ges, vid vilken tidpunkt och av vem. Detta kan sedan användas 
genom exempelvis förbättringsarbeten där omvårdnadsåtgärder som har betydelse för 
patienter i övergången till palliativ vård synliggörs. Hälso- och sjukvården kan 
därigenom få insikt i hur patienter upplever transitionen. Genom att synliggöra hur 
patienter upplever beskedet om palliativ vård och hur livet förändras kan skapa 
förutsättningar för hur vårdpersonal kan agera i mötet med vårdsökande person. Detta 
kan sedan användas för att utveckla fler omvårdnadsstrategier som sjuksköterskan kan 
använda för att möta de behov patienter har i övergången från vardag till palliativ vård.  
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55,7 år 

Tre 
huvudkategorier: 
förståelse för 
betydelsen av 
palliativ vård, 
bristande förståelse 
för förändringen i 
behandling och 
uppföljning, olika 
perspektiv på hopp 
   

4/4  
8/8

Reinke, L. F., 
Engelberg, R. A., 
Shannon, S. E., 
Wenrich, M. D., Vig, 
E. K., Back, A. L., & 
Curtis, J. R. 
/2008/USA/Journal 
of Palliative Medicine 

Transitions 
Regarding 
Palliative and 
End-of-Life Care 
in Severe Chronic 
Obstructive 
Pulmonary 
Disease or 
Advanced 

Godkännande av 
Human Subjects 
Division vid 
Washingtons 
Universitet 

Att undersöka 
övergångar, vilka 
definieras som 
upplevelser som patienter 
och anhöriga ser som 
milstolpar i utvecklingen 
av sina sjukdomar och 
behandlingar, och 
jämföra dessa 

Grounded theory. 
Kvalitativa 
djupintervjuer vid 
tre olika tillfällen. 
55 st patienter (33 
st kvinnor och 22 
st män), 36 st 
familjemedlemmar

Erfarenheter av 
övergångar 
identifierades med 
sex teman. 
Gemensamma 
teman för patienter 
med KOL och de 
som hade cancer 
var: nya eller olika 

4/4 
8/8



Cancer: Themes 
Identified by 
Patients, 
Families, and 
Clinicians 

uppfattningar med 
patientens läkare och 
sjuksköterskas perspektiv 
för att få insikt om 
kommunikation rörande 
vård i livets slut 

, 31 st läkare och 
25 sjuksköterskor 

behandlingar och 
inga fler 
behandlingar som är 
tillgängliga. Unikt 
för patienter med 
KOL var: 
aktivitetsbegränsnin
g och initiering av 
syrgasbehandling 

MacArtney, J. I., 
Broom, A., Kirby, E., 
Good, P., & Wootton, 
J. /2015/Australien/ 
Qualitative Health 
Research 

The Liminal and 
the Parallax 
Living and Dying 
at the End of Life 

Etiskt 
godkännande 
både från 
huvudförfattaren
s universitets 
etiska nämnd och 
från etisk 
kommitté på en 
palliativ enhet. 
Deltagarna har 
givit sitt 
samtycke 

Att utforska 
hur deltagarnas 
reflektioner om sina olika 
erfarenheter av 
palliativ vård påverkade 
deras förståelse av 
livets slutskede 
 

Kvalitativ metod. 
Semistrukturerade 
intervjuer men 
totalt 30 st 
patienter, 11 st 
kvinnor och 19 st 
män. Åldern 
varierade mellan 
30-90 år och 
medelåldern var 
70 år 

Att få specialiserad 
palliativ vård 
framkallade ofta en 
känsla av 
"mångfald". Vidare 
ansågs detta forma 
deltagarnas 
förståelse av sin 
sjukdom, vård och 
liv. Genom ökad 
kunskap inom dessa 
områden gavs 
möjligheter till 
reflektion över 
svårigheter och 
utmaningar inför en 
kommande osäker 
framtid 

4/4 
8/8

Gibson, A. F., D’Cruz, 
L., Janda, M., 
Beesley, V. L., Neale, 

Beyond 
survivorship? A 
discursive 

Godkännande 
från etisk 
kommitté 

Att undersöka hur 
patienter upplever 
transition kopplat till 

Kvalitativ metod. 
Diskursiv analys. 
Semistrukturerade 

Två teman 
identifierade 
övergångarna 

4/4 
8/8  



R. E., & Rowlands, I. 
J. /2016/Australien/ 
Journal of health 
psychology 

analysis of how 
people with 
pancreatic cancer 
negotiate identity 
transitions in 
their health 

identitet vid svår 
sjukdom 

intervjuer med 6 st 
kvinnor och 13 st 
män, åldern 
varierade mellan 
40- 83 år med en 
medelålder på 67 
år 

deltagarna upplevde 
efter diagnos av 
cancer i 
bukspottkörteln. 
”Från frisk till sjuk” 
och ”Flytta från 
aktiv behandling till 
vård i livets slut” 

Larkin, P. J., 
Bernadette Dierckx, 
D. C., & Schotsmans, 
P. /2007/Irland & 
Beligien/Journal of 
Palliative Care 

Transition 
towards end of 
life in palliative 
care: An 
exploration of its 
meaning for 
advanced cancer 
patients in 
Europe 

Etiskt 
godkännande för 
studien från 
etiska 
kommittéer i 
varje land. 
Muntligt och 
skriftligt 
samtycke med 
alla deltagare 

Att utforska erfarenheter 
av övergång till palliativ 
vård hos 100 patienter 
med avancerad cancer i 
sex europeiska länder 

Fenomenologisk 
analys. 
Semistrukturerade 
intervjuer med 
totalt 100 st 
patienter från 
England, Irland, 
Italien, Spanien, 
Nederländerna och 
Schweiz. 55 st 
kvinnor, 45 män. 
Ålder mellan 45-
92, medelålder 
70,8 

Resultatet visar på 
att övergången är en 
förvirrande tid av 
dubbla budskap, 
dålig 
kommunikation, 
och osäkerhet 
 

4/4 
8/8 

MacArtney, J. I., 
Broom, A., Kirby, E., 
Good, P., Wootton, J., 
Yates, P. M., & 
Adams, J. 
/2014/Australien/He
alth 

On resilience and 
acceptance in the 
transition to 
palliative care at 
the end of life 

Godkännande av 
etisk nämnd. 
Deltagarna gav 
samtycke 

Att undersöka patientens 
upplevelser av 
övergången till 
specialiserad palliativ 
vård, med fokus på kultur 
och värderingar kring 
sjukdom och döende 
 

Kvalitativ metod. 
Semistrukturerade 
intervjuer med 40 
st patienter. 22 st 
kvinnor och 18 
män i åldrar 
mellan 30-91 år, 
genomsnitt 68 år 

Övergången från 
livsförlängande 
behandling till vård 
i livets slut 
upplevdes inte 
problemfri och 
beskriver motstånd 
och acceptans till 
palliativ vård 

4/4 
8/8 



Berterö, C., 
Vanhanen, M., & 
Appelin, G. /2008/ 
Sverige/Acta 
oncologica 

Receiving a 
diagnosis of 
inoperable lung 
cancer: Patients´ 
perspectives of 
how it affect their 
life situation and 
quality of life 

Godkännande 
från etisk 
kommitté. 
Skriftligt 
samtycke gavs av 
alla deltagare 

Att undersöka hur 
patienter mottog 
beskedet om lungcancer 
som inte går att operera 
och hur detta påverkat 
dem 

Fenomenologisk 
analys. Kvalitativa 
intervjuer med 23 
st, 12 män och 11 
kvinnor mellan 36-
86 år, medelålder 
67 

Sex teman beskrevs; 
osäkerhet, 
upplevelse av hopp, 
stödjande nätverk, 
tankar om döden, 
skam och skuld och 
närståendes 
reaktioner 

4/4 
8/8 

Combrink, M. J., & 
Maree, J. E. 
/2016/Sydafrika/ 
Journal of hospice & 
palliative nursing 
 

The Transition 
From Palliation 
With Anticancer 
Treatment to 
Palliation 
Without 
Anticancer 
Treatment: The 
Experiences of 
South African 
Patients and 
Their Families 

Etiskt 
godkännande 
Skriftligt 
samtycke från 
deltagarna 

Att undersöka patienter 
och deras familjers 
upplevelse av transition 
från kurativ behandling 
till palliativ vård 

Kvalitativ metod. 
Intervjuer med 9 st 
patienter (5 st män 
och 4 st kvinnor) 
Ålder mellan 58-81 
och medleåldern 
var 70 år. 11 st (10 
st kvinnor och 1 
man) 
familjemedlemmar 
med en medleålder 
på 55 år 

Fyra teman, avsluta 
behandling, få stöd, 
leva med fysiska 
symtom och hantera 
hotande döden 

4/4 
8/8 

Meeker, M. A., 
Waldrop, D. P., 
Schneider, J., & Case, 
A. A. 
/2014/USA/Journal 
of pain and symptom 
management 
 

Contenting with 
advanced illness: 
Patient and 
caregiver 
perspectives 

Godkännande 
från etisk nämnd. 
Skriftligt 
samtycke från 
deltagarna 

Att undersöka patienter 
och närståendes 
upplevelse av svår 
sjukdom och övergångar 
till en symtomlindrande 
palliativ vård 

Grounded theory. 
Semistrukturerade 
intervjuer med 12 
patienter (9 st män 
och 3 st kvinnor) 
och 10 
anhörigvårdare. 
Åldern på 
deltagarna var 
mellan 52-86 år 

Tre teman beskrevs 
i processen för att 
möta sjukdomen. 
Lidande, kamp och 
anpassning 

4/4 
8/8 
 



och medelåldern 
var 63 

Duggleby, W. D., 
Penz, K. L., 
Goodridge, D. M., 
Wilson, D. M., 
Leipert, B. D., Berry, 
P. H., & ... Justice, C. 
J. /2010/Kanada/ 
BMC Palliative Care 
 

The transition 
experience of 
rural older 
persons with 
advanced cancer 
and their 
families: a 
grounded theory 
study 

Godkännande 
från etisk nämnd. 
Samtycke 
lämnades av 
deltagarna 

Att undersöka 
upplevelsen av transition 
av äldre personer på 
landsbygden som har 
avancerad cancer och 
deras erfarenheter av 
hemsjukvård 

Grounded theory. 
Kvalitativa 
intervjuer med 6 st 
patienter (2 st män 
och 4 st kvinnor) 
10 st 
familjemedlemmar 
och 12 st 
vårdpersonal 
Patienterna va 60 
år och äldre. 
Övriga deltagare 
var från 18 år och 
äldre 

Komplexa 
övergångar beskrevs 
av deltagarna 
kopplat till miljö, 
relationer, sjukdom 
och påverkan på 
dagliga livet 

4/4 
8/8 

 


