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Sammanfattning 

 

Bakgrund Palliativ vård består av vård av hela personen när en sjukdom 
inte längre behandlas. Vården ges med patientens behov och 
önskemål i fokus. Behovet av palliativ vård kommer att 
fortsätta växa i förhållande till befolkningens ökade livslängd. 
Genom att få en djupare kunskap om patienternas 
erfarenheter skapas en större förståelse för denna 
patientgrupp. 

Syfte Att beskriva patienters upplevelse av palliativ vård. 

Metod En litteraturöversikt baserad på 10 vetenskapliga artiklar med 
kvalitativ design.  

Resultat Resultatet presenteras i tre kategorier: Förlorad självbild, 
Det sociala samspelet samt Transitionen till livets slutskede. 
Resultatet visar att upplevelsen av palliativ vård är 
individuell. För många patienter tog det mycket tid och 
ansträngning att acceptera kroppsliga och sociala 
förändringar. 

Slutsats Resultatet visar att palliativa patienter ofta känner att de 
förlorat kontroll över sina liv och känner rädsla över att vara 
en börda för andra. Att tillåta och ta emot hjälp från andra tog 
tid och ansträngning. Vårdpersonal sågs ofta som en del av 
familjen, att ha en relation baserad på förtroende och omsorg 
gav patienterna en positiv upplevelse av palliativ vård. 

Nyckelord Palliativ vård, vård i livets slutskede, patientperspektiv, 
patientupplevelse. 

  



 

Summary 

The end of life - A literature review about patients’ experiences of palliative care.  

 

Background  Palliative care consists of the care of the whole person when 
a disease is no longer curable. The care is given with the 
patients’ needs and wishes in focus. The need of palliative 
care will continue to grow in relation to the increased life 
span of the population. Through deeper knowledge about 
patients’ experiences, a greater understanding for this 
patient group is created. 

Aim To describe patient’s experiences with palliative care. 

Method  A literature-review based on 10 qualitative research articles. 

Results The result is presented in three main categories: Lost self-
image, Social interaction and The transition to the end-of-
life. Results show that the experience of palliative care is 
individual. For many patients, it took a lot of time and effort 
to accept bodily and social changes.  

Conclusion The result show that many patients experience lost control 
over their lives and fear that they are a burden to others. To 
allow and accept help from others took time and effort. 
Healthcare professionals were often seen as a part of the 
family, and to have a relationship based on trust and care gave 
patients' a positive experience of palliative care. 

Keywords  Palliative care, end-of-life care, patient perspective, patient 
experience. 



 

Innehållsförteckning 

 

 

Inledning ................................................................................................ 1 

Bakgrund ............................................................................................... 1 

Palliativ vård.................................................................................................................... 1 
Omvårdnad inom palliativ vård ...................................................................................... 2 
Omvårdnadsteoretisk referensram ................................................................................ 3 

Problemformulering .............................................................................. 3 

Syfte ....................................................................................................... 4 

Material och metod ............................................................................... 4 

Design.............................................................................................................................. 4 
Urval och datainsamling................................................................................................. 4 
Dataanalys ....................................................................................................................... 4 
Etiska överväganden ...................................................................................................... 5 

Resultat .................................................................................................. 6 

Förändrad självbild ......................................................................................................... 6 
Det sociala samspelet .................................................................................................... 8 
Transitionen till livets slutskede ...................................................................................10 

Diskussion ........................................................................................... 11 

Metoddiskussion ...........................................................................................................11 
Resultatdiskussion ........................................................................................................12 

Slutsatser ............................................................................................. 14 

Referenser ........................................................................................... 15 

 

Sökmatris ................................................................................... Bilaga 1 

Protokoll för kvalitetsgranskning ............................................ Bilaga 2 

Artikelmatris för resultatartiklar ............................................... Bilaga 3 

Kondenseringstabell ................................................................. Bilaga 4 

 



1 
 

 

Inledning 

Internationellt är det 40 miljoner människor som är i behov av palliativ vård varje år, 
av de personer är det endast 14 % som får palliativ vård (World Health organisation 

[WHO], 2017). Enligt Nationella rådet för palliativ vård [NRPV] (2010) är det runt 90 
000 personer som varje år dör i Sverige. I genomsnitt är det en tredjedel av dessa 
personer som beräknas ha behov av specialiserad palliativ vård. Det innebär 
tillgänglighet till läkare och sjuksköterskor med utökad kompetens inom palliativ vård 
finns dygnet runt (NRPV, 2010). Behovet av palliativ vård kommer att fortsätta växa i 
samband med den ökade levnadslängden hos befolkningen (Gomes & Higginson, 
2008; Socialstyrelsen, 2007). Hur patienter upplever vården i livets slutskede är 
många gånger växlande beroende på hur patienten mår. Måendet och den fysiska 
hälsan påverkar patientens önskemål om vårdens utformning och behovet av 
information kan ständigt ändras (Socialstyrelsen, 2007). Som sjuksköterska är 
relationen till patienten en viktig del i omvårdnaden och genom att göra en fördjupning 
i ämnet är målet att få en större förståelse för vad patienten upplever vilket underlättar 
för att kunna ge personcentrerad vård och tillgodose de behov som finns. 

Bakgrund 

Palliativ vård  

Ordet palliativ kommer från pallium som betyder täckelse och mantel på latin och 
symboliserar lindrande vård som ges i livets slutskede (Strang, 2012). Palliativ vård 
bygger på ett holistiskt synsätt vilket betyder att patienten och de närstående ska ses 
som en helhet (Mok & Chiu, 2004; Iranmanesh, Axelsson, Sävenstedt & Häggström, 
2010). Palliativ vård bör integreras i all vård som sker när botande kurativa behandling 
inte längre är aktuell (Henoch, 2002; Glimelius, 2012). Det palliativa förhållningssättet 
är att se döendet som en normal process, att varken påskynda eller skjuta upp döden 
(NRPV, 2010). Det innebär ett förhållningssätt som riktar sig till att stödja varje individ 
oavsett ålder och diagnos (Socialstyrelsen, 2013), att förbättra livskvalitén och att 
förebygga och lindra lidande hos patienten (WHO, 2017). Förhållningssättet bidrar till 
att alla insatser och behandlingar ska tänkas över, för- och nackdelar ska ställas mot 
varandra och se till att det gynnar patientens välbefinnande (Socialstyrelsen, 2013). 

Ett vanligt förhållningssätt inom den palliativa vården är att se den i två olika faser, en 
fas som inleder den palliativa vården och den senare palliativa fasen i livets slutskede 
(Socialstyrelsen, 2013). Den tidiga palliativa fasen kombineras ofta med andra 
behandlingar som görs för att förlänga livet exempelvis strålbehandling (NRPV, 2010; 
Socialstyrelsen, 2013; WHO, 2015). Övergången från den tidiga fasen till den sena 
fasen kallas ofta brytpunkt. Det kan benämnas som en flytande övergång då det sker 
successivt under en lång tid och vid flera olika tillfällen (Wittenberg-Lyle, Goldsmith 
& Regan, 2011). Övergången till den sena palliativa fasen ska baseras på en helhetsbild 
av patientens tillstånd men även efter patientens eget önskemål. Ett brytpunktssamtal 
gör det möjligt för patienten att bli delaktig i utformningen av fortsatt behandling och 
omvårdnad (Clayton, Butlow & Tattersall, 2005). Behandling med palliativ indikation 
exempelvis cytostatikabehandling, tappningar samt transfusioner kan sättas in i 
symtomlindrande syfte. Det är då viktigt att patienten och de närstående är fullt 
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medvetna om motivet bakom behandlingen och inte misstar det för att vara en kurativ 
behandling (Cancercentrum, 2016). I den sena palliativa fasen är döden oundviklig och 
kan ses komma inom överskådlig framtid, målet med vården ändras från att vara 
livsförlängande till att vara lindrande (NRPV, 2010). Patientens val av vårdform ska 
alltid respekteras och tillgodoses utefter möjligaste mån (Socialdepartementet, 2001). 
Palliativ vård ska finnas att tillgå där patienten själv väljer att vårdas, i det egna 
hemmet, på sjukhus, en palliativ enhet eller hospice (NRPV, 2010).  

Omvårdnad inom palliativ vård 

Personcentrerad vård ska genomsyra all omvårdnad och innebär att vården utformas 
efter människan, personen och dennes självbild. Det är patientens behov och 
perspektiv som ska styra vården och dess utformning. Med detta i fokus ska vården ges 
enligt vetenskaplig och beprövad metod och följa de lagar och etiska riktlinjer som 
gäller och anpassas till de resurser som finns (Ternestedt, Österlind, Henoch & 
Andershed, 2012). Målet för omvårdnad är dels att förebygga och främja hälsa men 
också att lindra lidande och skapa förutsättningar för ett fridfullt och värdigt avslut i 
livet (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

Sjuksköterskans största uppgift inom den palliativa vården är att skapa en god relation 
till patienten (Friedrichsen, 2012). Omvårdnad har fokus på människors 
grundläggande behov och denna kunskap är sjuksköterskans specifika 
kompetensområde (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). En del av omvårdnaden kan 
ses som en process mellan två människor och det är en relation på detta plan som 
sjuksköterskor ska sträva efter att skapa (Travelbee, 1971). Inom den palliativa vården 
finns det begränsat med tid, som sjuksköterska är det viktigt att komma nära patienten 
och deras närstående för att se och vårda hela patienten (Iranmanesh et al., 2010). För 
att kunna knyta ett känslomässigt band till patienten är det viktigt att kunna sätta sig 
in i patientens situation samt att våga prata om livet och döden på olika nivåer 
(Friedrichsen, 2012). 

Inom sjukvården ligger ofta fokus på kroppsliga symtom och lidande (Strang, 2012). 
Människors förväntningar och krav på vården har ökat i och med den medicinska 
kunskapsutveckling som skett (Brattgård, 2012). När vården går från kurativ till 
palliativ inriktning finns risk att vårdpersonal ser detta som ett misslyckande och att 
döden är ett bevis på detta (Glimelius, 2012). Utan utbildning och erfarenhet av den 
palliativa vården kan sjuksköterskan börja tveka inför hur de bäst bemöter och vårdar 
den döende patienten (Schuster, 2016). Studier visar att sjuksköterskor känner 
osäkerhet inför patienters andliga behov och hur de ska kunna tillgodose behoven 
(Strang et al., 2002).  Sjuksköterskan inom den palliativa vården konfronteras 
dagligen med livets existentiella frågor (Iranmanesh et al., 2010).  Att våga möta 
patienters andliga behov genom diskussion om existentiella frågor och värderingar är 
enligt Iranmanesh, Axelsson, Sävenstedt och Häggström (2010) det bästa sättet att 
hjälpa patienterna att hantera den svåra situationen de befinner sig i. För att arbeta 
nära döden krävs det att sjuksköterskan har en god förmåga att kunna balansera närhet 
och distans (Friedrichsen, 2012). En studie visade att sjuksköterskor upplevde det som 
en tröst att se döden som en del av livet, att döden är en normal del av en process som 
är oundviklig (Peterson et al., 2010).  Att kunna hålla en distans till patienterna men 
samtidigt vara närvarande är den mest effektiva copingstrategi för att klara av 
patienters död (Peterson et al., 2010; Boroujeni, Mohammadi, Oskouie & Sandberg, 
2009). Att hitta en balans på relationen till patienter inom palliativ vård är svårt, det 
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krävs att sjuksköterskan har erfarenhet och professionalitet för att relationen inte ska 
bli ytlig eller känslosam (Friedrichsen, 2012). 

Omvårdnadsteoretisk referensram 

Joyce Travelbees omvårdnadsteori (1971) fokuserar på det unika och personliga hos 
individen och valdes att kopplas samman med en modell för personcentrerad vård, de 
6 S:n utarbetad av Ternstedt. De 6 S:n står för Självbild, Självbestämmande, Sociala 
relationer, Symtomlindring, Sammanhang och Strategier. Modellen vilar på en 
humanistisk människosyn och syftet är att utgå från en helhetssyn på människan, med 
dess fysiska, psykiska, sociala och andliga behov samt att skapa möjlighet till 
delaktighet i den professionella vården (Ternestedt et al., 2012). 

Joyce Travelbees teori från 1971 betraktar den enskilda hjälpsökande människan som 
en unik och oersättlig individ, och den enskildes upplevelser kommer alltid att vara 
personliga (Travelbee, 1971). Med ett personcentrerat arbetssätt söks kunskap om vem 
patienten är, vilka bilder och upplevelser de har av sig själv, sin sjukdom och sin 
livssituation (Ternestedt et al., 2012). Att känna empati och förståelse för individens 
beteende, upplevelse och känslor är en förmåga som sjuksköterskor bygger upp både 
genom privata erfarenheter i livet och genom de människor de möter i sitt yrkesliv. 
Genom att visa intresse och engagemang i individen utvecklas kontakten och när 
sjuksköterskan visar en vilja att hjälpa genom både ord och handling skapas empati 
och förståelse i relationen på ett mellanmänskligt plan (Travelbee, 1971). Människor 
har behov av att bli sedda, bekräftade och trodda och på detta sätt uppleva delaktighet 
och finna meningsfullhet (Ternestedt et al., 2012). Att hjälpa människor som lider att 
finna mening och att kunna hantera de upplevelser de går igenom är en del av 
omvårdnaden och detta tillsammans med möjligheten att känna hopp är viktiga delar 
av målet med omvårdnaden. En god kommunikation har en central betydelse där 
känslor, behov, tankar och förväntningar kan förmedlas. En professionell 
sjuksköterska är angelägen över andras välmående och agerar på ett intelligent, 
kunskapsmässigt, kreativt och taktfullt med vänlighet och goda intentioner. Att ha 
förmågan att använda sin personlighet och kunskap som ett verktyg på ett terapeutiskt 
och medvetet sätt kan främja patienters hälsa och minska lidande (Travelbee, 1971). 

Problemformulering 

När vården går från kurativ till palliativ inriktning finns risk att vårdpersonal ser detta 
som ett misslyckande och att döden är ett bevis på det (Glimelius, 2012). Utan 
utbildning och erfarenhet av den palliativa vården kan sjuksköterskan börja tveka inför 
hur de bäst bemöter och vårdar den döende patienten (Schuster, 2016). Förhållandevis 
få studier tar upp patientens perspektiv och deras upplevelser av vård i livets slutskede. 
En ökad kunskap kan skapa en djupare förståelse hos vårdpersonal för vad en person 
i livets slutskede upplever som betydelsefullt.  
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Syfte 

Syftet var att beskriva patienters upplevelse av palliativ vård. 

Material och metod 

Design 

Studien är en litteraturöversikt baserad på kvalitativa vetenskapliga artiklar. Kvalitativ 
design avser att studera personers levda erfarenheter (Henricson & Billhult, 2012). 
Nedan beskrivs hur litteratursökning, urval samt analys av materialet utförts enligt 
Fribergs (2012) instruktioner för en litteraturöversikt. 

Urval och datainsamling 

Inklusionskriterierna för artiklarna var att de skulle vara skrivna på engelska, vara 
peer-reviewed/accepted och tydligt visa ett etiskt resonemang samt vara publicerade 
mellan år 2007–2017. Samtliga deltagare i studierna som inkluderades skulle vara över 
18 år samt befinna sig i en palliativ fas. De hade medgivit samtycke till medverkan i 
studierna, haft vetskapen om att det var frivilligt, och möjlighet att avbryta när de ville. 
Sekundärsökning tillämpades för att titta vidare på artiklar som nämnts, verkat 
intressanta och passa vårt syfte, detta för att inte förlora relevanta studier och för att 
kunna utgå från upphovsuppgifter från författare som verkar framträdande (Östlundh, 
2012). Resultatet baseras på 10 kvalitativa artiklar som ansågs stämma bäst överens 
med syftet, se artikelmatris för resultatartiklar (Bilaga 3). 

Artiklar har sökts via två databaser inom ämnet omvårdnad, Medline och Cinahl. I det 
första skedet av datainsamlingen gjordes en generell litteraturöversikt för att ta reda 
på vilken forskning som fanns inom området. Sökord som användes var: palliative 
care, terminally ill och end-of-life care. För att avgränsa området till vårt syfte att 
beskriva patienters upplevelse lades sökord som patient experience och patient 
perspective till. Även kriteriet NOT nurs* perspective lades till. Efter en överblick av 
kunskapsområdet påbörjades informationssökningen. Antal träffar och 
sökordskombinationer syns i tabellen sökhistorik (Bilaga 1).  Flera artiklar återkom i 
flera av sökningarna, dubbletter valdes att inte redovisas i sökhistoriken. Med hjälp av 
bibliotekarie från Högskolan i Jönköping gjordes en sökning med avgränsningar för 
att få bort orelevanta artiklar som kallades brus. Avgränsningar som användes var: 
subject major: patient attitudes vilket betyder att artiklar som visades i sökningen 
hade patientens attityd som huvudfokus.  

Dataanalys 

Analysen av materialet inleddes genom att läsa och granska varje enskild artikel enligt 
protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod framtaget vid 
avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping (Bilaga 2). För att 
kontrollera kvalitén på artiklarna enligt protokollet skulle Del 1 ha 4/4 poäng för att gå 
vidare i kvalitetsgranskningen. När det gällde Del 2 fanns inga tydliga riktlinjer över 
hur många poäng artiklarna var tvungna att ha för att vara godkända. Flera artiklar 
bedömdes till ett resultat på ⅞ poäng vilket ansågs vara tillräckligt för att bli godkända 
i kvalitetsgranskningen. Efter kvalitetsgranskningen lästes artiklarna igenom flera 
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gånger för att få en helhetsuppfattning och för att få en uppfattning om vad fenomenet 
handlar om. Artiklarna lästes sedan var och en för sig och framträdande fenomen 
ströks över med markeringspenna innan resultatet sammanfattades. 
Meningsenheterna kring fenomen eller upplevelser som svarar till syftet lades sedan 
in i vår mall (Bilaga 4) med en särskild kolumn för kondenserade meningsenheter. 
Kondenseringarna gav de kategorier och subkategorier som användes och som ansågs 
vara mest framträdande (Figur 1) (Danielson, 2012). En induktiv metod användes 
vilket innebär att letandet gjordes i text utan att ha antagit på förhand att vissa 
förhållanden eller fenomen förelåg (Fridlund, 2012). Fokus var på beskrivande och 
induktiva perspektiv av patienters upplevelser av palliativ vård och upplevelser i 
samband med detta (Danielson, 2012). En kvalitativ innehållsanalys med stöd från 
mallen (Bilaga 4) gjordes. De överstrukna meningarna var informationsrika med tanke 
på situation och upplevelse vilket gjorde att de kunde läggas som grund i 
innehållsanalysen. Genom att läsa artiklarna flera gånger och jämföra resultaten kunde 
både gemensamma och enskilda fynd tas upp. Genom att dela upp resultaten i olika 
kategorier gjordes en djupare tolkning av texten för att visa samband/mönster i 
patienters upplevelse av palliativ vård, se exempel Tabell 1.1. Resultatet presenteras i 
en tydlig översikt (Figur 1) där kategorier och subkategorier redovisas (Danielson, 
2012). 

 

Meningsenheter Subkategorier Kategorier 

“Behov av hjälp ledde till känslor av 
värdelöshet” 

Att känna delaktighet 
och självbestämmande 

Förändrad 
självbild 

  
  

” Att de inte längre kunde göra de vanliga 
aktiviteterna” 

Förlust av kontroll 

“Att ta en dag i taget o ta det som det 
kommer var ett sätt att klara av 

motgångarna”, “Humor och hopp var en 
attityd till livet som ökar välbefinnande”. 

Att omvärdera vad 
som är viktigt i livet 

1.1 Analysexempel 

Etiska överväganden 

Endast artiklar med ett etiskt godkännande inkluderades i examensarbetet för att öka 
det vetenskapliga värdet (Forsberg & Wengström, 2008). Inga deltagare har utsatts för 
några risker och all data har blivit behandlat enligt de lagar och förordningar som gäller 
vid vetenskapliga studier (SFS,2003:460; SFS,2009:400). Deltagarnas perspektiv och 
upplevelser har ej medvetet blivit förvridna eller manipulerade och de utvalda 
studierna har blivit betraktade objektivt (Forsberg & Wengström, 2008). När en 
litteraturöversikt genomförs behövs inget etiskt godkännande, den etiska frågan har 
dock beaktats genom urvalskriterier och genom det etiska gransknings protokollet 
(Bilaga 2). Hänsyn i urvalet har tagits för litteraturöversiktens syfte med att endast ta 
upp patientperspektivet (Forsberg & Wengström, 2013). Syftet till varför 
litteraturöversikten genomfördes motiverades med att genom en fördjupning i ämnet 
är målet att få en större förståelse för vad patienten upplever vilket underlättar för att 
kunna ge personcentrerad vård och tillgodose de behov som finns (Kjellström, 2012). 

  



6 
 

 Resultat 

Resultatet presenteras i form av en figur med de tre Kategorier och Subkategorier som 
tydligt visar hur de framträdande fenomenen och därmed resultatet i denna 
litteraturöversikt fördelats. 
  

 
 

 

 

Figur 1: Översikt över kategorier och subkategorier. 

 

Förändrad självbild 

Förlust av kontroll 

Palliativa patienter upplevde livskvalité och glädje av att leva sina normala liv i den 
mån det gick och att göra saker som de normalt gjorde tiden innan sjukdomen bröt ut. 
Att hålla kontakten med sin arbetsplats och till sina nära och kära var viktigt (Gourdji, 
McVEY & Purden, 2009). Att inte kunna göra de saker som de tidigare gjort var svårt 
för många. Beroendet av andra gav patienter känslan av att förlora kontrollen över 
situationen för att de inte längre kunde kämpa för det de ville ha (Cotterell, 2008).  Att 
känna sig främmande i sin egen kropp och att de inte längre kunde göra de vanliga 
aktiviteterna som de brukade exempelvis klä på sig eller gå på toaletten själv gjorde att 
känslan av kontroll över kroppen mistes (Eriksson & Andershed, 2008). Behovet av 
hjälp från andra kunde leda till känslor av värdelöshet hos patienterna. Många 
kämpade för att acceptera hjälp från andra och att behålla ett oberoende trots ett ökat 
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behov av hjälp. Att tillåta och acceptera hjälp från andra tog tid och ansträngning 
(McPhersson et al., 2007, Eriksson & Andershed, 2008, Wilson & Murray, 2007, 
Cotterell, 2008). Skuldkänslor och skam uppstod lätt vilket gjorde att många patienter 
försökte dölja sina brister (Eriksson & Andershed, 2008).  Många patienter satte upp 
en fasad inför för att inte riskera att bli en börda för någon. Att inte klaga inför sina 
anhöriga och att försöka göra så mycket som möjligt på egen hand var en strategi för 
att inte oroa andra (McPhersson et al., 2007, Andersson, et al., 2007). Att vara 
beroende vid livets slut beskrevs som en resa där självständighet ska värderas. Att få 
vård av andra kunde också ge en känsla av tröst och ge lättnad i det svåra då patienter 
kunde släppa de krav de har på sig själv och andra och känna ett lugn i att bli 
omhändertagen av andra (Eriksson & Andershed, 2008, Andersson, Hallberg & 
Edberg, 2007). Att låta sig vara beroende kunde skapa tillfredsställelse och ge en känsla 
av trygghet och förtroende för vårdgivare. Vårdberoende ledde ofta till känsla av 
tacksamhet mot de personer som vårdade dem professionellt medans vård av anhöriga 
upplevdes mer naturligt (Eriksson & Andershed, 2008). 

Att omvärdera vad som är viktigt i livet 

Många patienter upplevde att de fick omvärdera vad som var viktigt och vad de vill 
hinna göra med den begränsade tiden som var kvar. Tiden som fanns kvar värderades 
annorlunda mot tidigare. Fokus ändrades till ett livsreflekterande sätt att rationalisera 
den tid som fanns kvar istället för att utmana tiden (Larkin, Bernadette & Schotsmans, 
2007). Att njuta av små saker och ta till vara på stunder utan smärta och fysiska hinder 
nämndes som en viktig del för att kunna hantera motgångar i sin sjukdom (Andersson 
et al., 2007). Genom att ta en dag i taget och ta det som det kommer var ett sätt som 
beskrevs av patienterna för att klara av motgångar (Larkin, Bernadette & Schotsmans, 
2007). Många berättade om att vara hjälpsam mot andra människor och att få andra 
människor att må bra var viktigt då det fick patienterna att må bra och gav dem 
förmågan att hantera sina egna utmaningar i sin sjukdom (McKechnie, MacLeod & 
Keeling, 2007, Gourdji et al., 2009). Religiös tro och existentiell välfärd kunde bidra 
till att finna mening i sjukdomen (Gourdji et al., 2009).  Visioner och drömmar om 
både döda och levande vänner och familj gav många personer en känsla av tröst (Nosek 
et al., 2014). Känsla av att inte behöva ta sin sista resa ensam gav trygghet och lugn. 
Drömmar om att klappa sitt döda husdjur eller att den bortgångne maken eller makan 
väntar på andra sidan förberedde dem för det som komma skall. De flesta kände 
trygghet och tröst i sina visioner och drömmar medans andra kunde känna sig 
stressade över att inte känna sig redo eller att inte finnas kvar och fullfölja sina uppdrag 
i livet. Det var viktigt att vårdpersonal stöttade genom att uppmuntra snarare än 
undvika diskussioner om drömmar och visioner i livets slutskede (Nosek et al., 2014). 

Att känna delaktighet och självbestämmande 

En del patienter hade inte pratat om sina konkreta önskemål när det gäller vård i livets 
slutskede med någon medans andra hade diskuterat med både läkare och närstående 
om tankarna kring detta.  Många patienter upplevde att de närstående var rädda och 
ovilliga att prata om vård i livets slutskede och behandlingar. Att inte dö ensam var en 
önskan som nämndes av många (Bollig, Gjengedal & Rosland, 2015). Det fanns en tro 
bland patienterna att ett delat beslutsfattande var standard där närstående och läkare 
pratade ihop sig och fattade beslut. Att närstående, läkare och sjuksköterskor fattade 
beslut tillsammans var att föredra enligt patienten då de inte ville fatta beslut ensamma 
men ändå ville få delta och känna sig hörda. Patienterna kände förtroende för de beslut 
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vårdpersonal tog angående medicinsk behandling och nöjde sig med att bli 
informerade. En del patienter litade mest och i första hand på sjuksköterskorna som 
kände dem bäst. Att fungera i det dagliga livet verkade vara viktigare för deltagarna än 
att välja mellan olika behandlingsmetoder (Bollig et al., 2015).   
 

Många patienter kände att de blivit övergivna av sjukvården efter sin sjukhusvistelse 
(McKechnie et al., 2007).  Patienter uttryckte att ett uppföljande samtal från hälso- och 
sjukvården hade varit värdefullt för att få mer information om vem de ska vända sig 
till. Genom att få information om vad som händer och hur det påverkar hälsan 
upplevde patienterna skulle ge en ökad känsla av tillfredsställelse (Gourdji et al., 
2009). Att patienterna själv fick fatta beslut och vara delaktig i beslut om sin 
behandling och aktiviteter gav en känsla av kontroll och autonomi (Gourdji et al., 
2009). 

Det sociala samspelet  

Relationen till närstående 

Att vara viktig för andra människor och att vara i ett sammanhang var en viktig del för 
att de palliativa patienterna skulle känna en ökad livskvalitet (Andersson et al., 2007). 
Många kvinnor fortsatte ta hand om andra, särskilt familjen så gott de kunde 
(McKechnie et al., 2007). Att vara lycklig hade samband med goda relationen till 
familjen och till vårdpersonalen (Gourdji et al.,2009). Att vara beroende av en annan 
person för att klara av vardagen påverkade både relationen till sig själv men även till 
andra och blev en stor förändring för många (Eriksson & Andershed, 2008). Vissa 
relationer förstärktes vid livets slutskede medan andra förstördes (McKechnie et al., 
2007). Känsla av misslyckande för att inte kunna fullfölja viktiga roller uppstod ofta. 
Småbarnsföräldrar upplevde ofta en ouppfylld föräldraroll då de var tvungna att lämna 
rollen till andra (McPhersson et al., 2007; McKechnie et al., 2007).  Det visade sig att 
kvinnor ofta sörjde över de sociala rollerna som de inte fick uppfylla, att missa sina 
barns livshändelser som äktenskap och barn (McKechnie et al., 2007). För de som inte 
hade några närstående lämnades det ett stort tomrum (Andersson et al., 2007).  Trots 
att många patienter upplevde misslyckande och sorg över de sociala roller som de 
lämnade var de ändå stolta över vad de åstadkommit i livet, de kunde se tillbaka på 
livet och vara stolta över vad de lämnade kvar efter sig (Andersson et al., 2007). Oro 
över hur de närstående skulle hantera och bearbeta deras bortgång var stor. En sorg 
över de förluster som andra skulle uppleva på grund av de själva, en sorg för att de inte 
längre kommer delta i sina älskades liv (McPhersson et al., 2007). 

Relationen till vårdpersonalen  

Att uppleva omvårdnad i en stöttande miljö gjorde att patienterna kunde känna kärlek 
och omtanke i goda relationer (Gourdji et al., 2009). Vårdpersonal fick ett eget värde 
för patienterna. Det var genom vårdpersonalen kunde patienterna ge utlopp av sina 
känslor men även hålla de isolerat från familjen (Larkin et al., 2007).  Kunskap och 
erfarenhet gav en känsla av professionalitet vilket i samband med att behov 
tillgodosågs gav en känsla av att vårdpersonal gjorde allt de kunde för patienten och 
familjen (Gourdji et al., 2009), trots att relationen till hälso- och sjukvårdspersonalen 
var viktig var det inte ovanligt att relationerna inte var tillräckliga (Cotterell, 2008). 
Många uttryckte att de kände en frustration på grund av oförståelse från 
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vårdpersonalen, de fick kämpa för att få deras behov tillgodosedda. Många upplevde 
att vårdpersonalen inte tog dem på allvar och var ointresserade av att lära känna dem 
(Cotterell, 2008). Relationen mellan patient och vårdpersonal påverkade upplevelsen 
av vården, för att skapa en positiv upplevelse beskrev patienter att respekt och tillit 
från vårdpersonalen var grunden för att bygga en trygg och stabil relation (Cotterell, 
2008; Gourdji, et al., 2009). Patienter upplevde ibland att vårdpersonalen var okänslig 
i deras bemötande och att det var svårt att bli tagen på allvar (Cotterell, 2008). Vissa 
patienter menade att en stressad vårdpersonal gjorde att de kände sig till besvär och 
ledde därför till en negativ upplevelse för patienten (Eriksson & Andershed, 2008). En 
stressad vårdpersonal gjorde att patienterna kände sig mindre självständiga och mer 
som en börda, patienterna kunde uppleva att vårdpersonalen inte uppmuntrade till 
självständighet på grund av tidsbrist (Cotterell, 2008). 
 

Sympati beskrevs som en upplevelse av en felriktad, oönskad och negativ känsla av att 
vårdpersonalen tyckte synd om patienten. Det upplevdes också som ett sätt att hålla en 
känslomässig distans till den lidande personen och kunde kännas falskt på ett påhittat 
sätt (Sinclair et al., 2016). Empati beskrevs däremot som ett känslomässigt försök av 
vårdgivarna att förstå och sätta sig in i den enskilde personens lidande. Medkänsla från 
vårdgivarna förstärkte känslan av empati och patienterna upplevde att det var ett mer 
känslomässigt svar på patienternas lidande och var baserad på kärlek och handlingar 
av vänlighet. Medkänsla från vårdpersonalen kunde minska lidande, öka känsla av 
välbefinnande och positivt påverka känslan av kvalité av den vård de fick. Empati och 
medkänsla på ett professionellt sätt var något som gynnade vårdrelationen och den 
enskilda individen (Sinclair et al., 2016).  

Vårdplatsens betydelse 

Många patienter uppfattade hospice eller en palliativ avdelning som en slutdestination, 
en plats att dö (Cotterell, 2008), efter att ha upplevt den miljön ändrades 
uppfattningen och beskrevs som en trygg och säker plats (Larkin et al., 2007; Eriksson 
& Andershed, 2008). Patienter upplevde att det kunde finnas en positiv inverkan på 
deras psykologiska anpassning att vara i närvaro av andra som också var döende 
(Larkin et al., 2007; Eriksson & Andershed, 2008). Snabb kroppslig förändring 
resulterade i att patienterna kände förlust av självständighet och var främsta 
anledningen till att patienter flyttade till hospice eller palliativvårdsavdelning (Larkin 
et al., 2007). Enkelrum gjorde det lättare för patienterna att anpassa och balansera 
privatliv med ständig tillgängligheten till personal för assistans vilket upplevdes 
positivt i en period med snabba kroppsliga förändringar. Att ha personliga föremål från 
hemmet gav en meningsfull och personlig omgivning skapas och underlättade 
transitionen från hem till institutionell vård. Patienter berättade hur snabbt de var 
tvungna att gå med på att flytta till hospice/palliativ avdelning, även om de inte själva 
var praktiskt och känslomässigt redo att göra det. Många patienter tog beslutet om att 
flytta till hospice baserat på bedömningen av den potentiella bördan gentemot andra 
snarare än det personliga valet av fördelarna av palliativ vård (Larkin et al., 2007). 
Vården upplevdes av många patienter som oflexibel och att det var svårt att få den vård 
som de var i behov av (Cotterell, 2008). En patient som bodde på hospice beskrev det 
som att ingå i en familj, det fanns en stor gemenskap både bland patienterna men även 
med vårdpersonalen. Till skillnad från den familjära känslan var det en annan patient 
som beskrev sjukhusmiljön som att patienten ses som en grupp, inte som en individ 
(Eriksson & Andershed, 2008). Patienter som befann sig i livets slutskede ville behålla 
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sin integritet och behandlas med respekt och ses som de personer som de alltid har 
varit (Eriksson & Andershed, 2008).  

Transitionen till livets slutskede 

Att acceptera sin död 

Förmågan att framgångsrikt klara av övergången till slutet av livet berodde delvis på 
dynamiken i att hitta meningsfulla människor att dela detta med. Balans som uppnått 
mellan avslut av delar av sitt liv, omtänksam vårdpersonal och relation till familj och 
vänner var faktorer som påverkade transitionen för patienterna. Att få möjligheten att 
dra sig tillbaka från sociala sammanhang skapade balans mellan liv och sjukdom 
(Larkin et al., 2007). Många patienter upplevde en rädsla för smärta och uttryckte 
förväntan över att få adekvat smärtlindring vid behov. Smärtstillande läkemedel störde 
inte känslan av att dö en naturlig död (Bollig et al., 2015). Smärtfrihet och annan 
symtomlindring ökade livskvalitén hos många (Gourdji et al., 2009). 
 

En del patienter pratade om att de måste acceptera sin död och att se det som en 
naturlig del av livet. Flera patienter förklarade att de inte kände någon oro inför sin 
väntade död. De ville dö en naturlig död där vårdpersonal inte förlängde livet utan 
mening. När patienterna upplevde att de hade kontroll och kände säkerhet i att inte 
hållas vid liv mot ens vilja gav det en ökad känsla av livskvalité. Andra patienter hade 
inte några tankar alls kring att planera sin framtid (Bollig et al., 2015). Flera patienter 
pratade om den kluvna känslan av att vilja dö men samtidigt vilja leva. Många kände 
sig avslappnade och redo för och väntade på att få dö. Vissa önskade att få dö på grund 
av att livet var problematiskt, fyllt med väntande, lidande och uttråkning.  Trots önskan 
att dö var det ingen som uttryckte vilja till dödshjälp (Bollig et al., 2015). Att fokusera 
på sina livshändelser och reflektera över hur livet blev var viktigt för patienterna för att 
känna frid. Att komma till freds med det förflutna visade sig vara ett viktigt steg för att 
kunna hantera döden som närmade sig (Andersson et al., 2007).  Att ta avstånd från 
livet och börja acceptera att livet var över var en strategi som många använde sig utav. 
Många palliativa patienter talade om ett bra liv, att de inte kände någon ånger och att 
livet bara bestod av bra minnen. Känslan av att livet var fullbordat innan de mötte 
döden gav frid och gjorde att de lättare kunde acceptera att livet kommit till ett slut. 
En patient upplevde att han inte längre hade några uppgifter kvar i livet och att han 
hellre ville dö (Andersson et al., 2007).  

Att göra förberedelser inför döden 

Genom att aktivt försöka förbereda de närstående inför deras bortgång gav många 
patienter ett lugn. De kunde känna ett lugn för att de visste att de närstående kommer 
att klara av och hantera deras bortgång. Därför var det många palliativa patienter som 
valde att själva förbereda inför begravningen och att skriva testamente för att det skulle 
bli så smidigt som möjligt för de närstående (McPhersson et al., 2007; McKechnie et 
al., 2007). För de med små barn var det viktigaste att försöka behålla en normalitet 
(McPhersson et al., 2007; McKechnie et al., 2007). En kvinna berättade att hon såg 
begravningen som ett sätt att hjälpa de närstående att få ett avslut och sörja sin 
bortgång (McKechnie et al., 2007).  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

I databaserna Cinahl och Medline söktes artiklar fram som var publicerade mellan 
2007–2017. Bland artiklarna som valdes ut till resultatavsnittet var det enbart tre av 
tio artiklar som var publicerade de senaste fem åren vilket kan ses som en svaghet då 
den senaste forskningen var av intresse. Få artiklar som är publicerade de senaste 5 
åren kan ses som ett tecken på att det behövs mer forskning kring ämnet. I databaserna 
användes sökorden palliative care, end of life care, patient perspective samt patient 
experience. Palliativ vård och vård i livets slutskede valdes att användas då 
primärsökningen i databaserna visade att ett flertal artiklar använder sig av de olika 
definitioner på vården och båda sökorden svarade på syftet. Patient experience och 
patient perspective användes för att få artiklar som belyste patienternas perspektiv och 
upplevelser av fenomenet. När syftet var att beskriva patienters erfarenheter och 
känslor kring palliativ vård var det relevant att använda en kvalitativ ansats. Alla tio 
artiklar som användes i litteraturöversikten var kvalitativa (bilaga 3). Hälften av 
artiklarna som valdes till resultatavsnittet var från Europa; två artiklar från Sverige, en 
från Norge, en från Belgien samt en från Storbritannien. Resterande artiklar tillhörde 
andra kontinenter; en artikel från USA, en från Nya Zeeland samt tre artiklar från 
Canada. Land där studien var genomförd var inte ett inklusionskriterium men kan ses 
som en styrka då det ger en bred bild av hur patienter upplever palliativ vård då 
palliativ vård kan skiljas åt beroende på vart den bedrivs. Dock kan det finnas 
kulturella skillnader då artiklarna beskriver patientperspektivet från olika världsdelar 
vilket gör att resultatet inte är representativt för en generell befolkning. 
Litteraturöversikten involverar patienter som är i åldrarna 18–100. Variationen på 
åldrarna ses som en styrka då de sociala rollerna och behoven förändras med åldern 
och kan påverka upplevelsen av palliativ vård. 

En kvalitetsgranskning gjordes av valda artiklar med hjälp av protokoll för 
kvalitetsgranskning (bilaga 2). Kvalitetsgranskning av artiklarna ökad trovärdigheten 
i arbetet (Wallengren & Henricsson, 2012). Gemensamt beslut om hur många kriterier 
som skulle uppfyllas togs efter artikelgranskningen. Del I skulle ha fyra av fyra kriterier 
uppfyllda, del II skulle ha minst sju av åtta kriterier för att uppnå god kvalitet på 
artiklarna. Då etiskt godkännande var med som ett inklusionskriterium för 
litteraturöversikten valdes artiklar bort där det inte fanns ett etiskt godkännande. 
Engelska sökord användes i databaserna för att även få med internationella studier 
samt att de flesta vetenskapliga artiklarna är skrivna på engelska (Östlundh, 2012). En 
fri översättning gjordes av artiklarna. Till hjälp har webbaserade 
översättningsprogram samt lexikon använts i mindre skala för att översätta enstaka 
ord. Trots att det engelska språket behärskas kan det ses som en svaghet att det inte är 
modersmålet hos författarna. Dock väger de internationella artiklarna upp de 
svagheter som finns då det ökade chanserna att finna artiklar som svarade till syftet. 

Genom att inte exkludera några diagnoser, har det bidragit till att litteraturöversikten 
givit en bredare kunskap om hur patienter upplever palliativ vård. Palliativ vård 
bedrivs i flera olika vårdmiljöer, i resultatavsnittet belyses alla olika vårdmiljöer som 
palliativ vård som ges på; hospice, palliativa avdelningar, vårdavdelningar samt i 
hemmet trots att det inte var ett inklusionskriterium. Då upplevelsen av att vårdas 
palliativt kan skiljas åt beroende på vart vården bedrivs ses det som en styrka att olika 
vårdmiljöer beskrivs i resultatavsnittet.  
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Förförståelsen inför litteraturöversikten bestod av arbetserfarenheter inom den 
palliativa vården. Förståelsen för den palliativa vården har varit en tillgång och gjort 
det lättare att förstå och tolka artiklarna men det kan även ha inneburit en risk att 
förförståelsen har påverkat resultatet. Det har under hela arbetet varit viktigt att vara 
uppmärksam på den egna förförståelsen och reflektera över att arbetet inte skulle vara 
vinklat efter egna erfarenheter och intressen.  

Resultatdiskussion 

Resultatet i vår litteraturöversikt fokuserades i tre huvudkategorier: förlorad självbild,  
det sociala samspelet samt transitionen till livets slutskede. Resultatet visar att 
 upplevelsen av palliativ vård är individuell. För många patienter tog det mycket tid  
och ansträngning att acceptera kroppsliga och sociala förändringar. Resultatet  
stämmer väl överens med fokuset i De 6 S:n; självbild, självbestämmande, sociala 
 relationer, symtomlindring, sammanhang och strategier (Ternestedt et al., 2012).  
Även delar av Joyce Travelbees omvårdnadsteori (1971) blir framträdande där empati  
och förståelse för individens beteende, upplevelse och känslor är av betydelse i  
vårdrelationen på ett mellanmänskligt plan (Travelbee, 1971). 

Förändrad självbild; Förlust av kontroll, att omvärdera vad som är viktigt i livet, att 
känna delaktighet och självbestämmande 

Att bli beroende av andra skapade en känsla av förlust av kontroll och att kroppen 
förtvinar var en stor del av transitionen under palliativ vård. Det påverkade patienterna 
allra mest med känslor av skam, skuld och värdelöshet. Däremot visar resultatet visar 
även upplevelser som motsäger detta och visar att beroendet av andra gav en känsla av 
trygghet och tillfredsställelse att få släppa kraven de hade på sig själva och anförtro sig 
till någon annan. Personcentrerad vård ska genomsyra all omvårdnad och innebär att 
vården utformas efter människan, personen och dennes självbild (Ternestedt, 
Österlind, Henoch & Andershed, 2012). Patienterna kan uppleva en konflikt när 
självbilden förändras på grund av sjukdomen. Måendet och den fysiska hälsan 
påverkar patientens önskemål om vårdens utformning och behovet av information kan 
ständigt ändras (Socialstyrelsen, 2007). 
 

Visioner och drömmar om både döda och levande vänner och familj gav många 
personer en känsla av tröst. Känslan av att inte behöva ta sin sista resa ensam och att 
den bortgångne maken eller makan väntade på andra sidan gav trygghet och 
lugn.  Osäkerhet inför andliga behov och hur de ska tillgodoses på grund av okunskap 
skapar osäkerhet för hur sjuksköterskor bäst ska bemöta och vårda den döende 
personen (Schuster, 2016; Strang et al. 2002). En studie visade att sjuksköterskor 
upplevde det som en tröst att se döden som en del av livet, att döden är en normal del 
av en process som är oundviklig (Peterson et al., 2010).  Det är viktigt att sprida 
kunskap om patienters upplevelse om vård i livets slutskede för att kunna skapa 
förståelse att möta förväntningarna i att lindra lidande och skapa förutsättningar för 
ett fridfullt och värdigt avslut i livet (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 
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Det sociala samspelet; Relation till närstående, relation till vårdpersonal, vårdplatsens 
betydelse 

Det var inte ovanligt att de palliativa patienternas relationer till vårdpersonal inte 
kändes tillräckliga och många kände en frustration på grund av oförståelse och 
ointresse från vårdpersonalen, de får kämpa för att få sina behov 
tillgodosedda.  Människor har behov av att bli sedda, bekräftade och trodda, och på det 
sätt uppleva delaktighet och finna meningsfullhet (Ternestedt et al., 2012). Inom den 
palliativa vården finns det begränsat med tid vilket gör att det som sjuksköterska är 
viktigt att komma nära patienten och deras närstående snabbt för att se och vårda hela 
patienten (Iranmanesh et al., 2010).   Relationen mellan patienterna och 
vårdpersonalen stärkes när de upplevde tillit, när relationen blev tillitsfull såg inte 
patienterna vårdpersonalen som enbart personal utan även som en god vän och en del 
av familjen (Mok & Chiu, 2004). Sympati och medlidande beskrivs som en negativ och 
oönskad känsla. Patienterna upplevde att det ofta fanns en känslomässig distans till 
dem och att känslorna inte var äkta. Det stöds av Doumit, Huiher och Kellys (2007) 
studie som visar att medlidande och sympati gjorde att patienterna kände sig mer sjuka 
och svaga vilket sänkte deras självkänsla och välbefinnande. Empati beskrivs däremot 
som ett känslomässigt försök av vårdgivarna att förstå och sätta sig in i den enskilde 
personens lidande och var baserad på kärlek och handlingar av vänlighet. Medkänsla 
från vårdpersonalen kunde minska lidande, öka känsla av välbefinnande och positivt 
påverka känslan av vård med god kvalité. Empati och medkänsla på ett professionellt 
sätt var något som gynnade vårdrelationen och den enskilda individen. Detta knyter 
an till Travelbees teori om att när sjuksköterskan visar vilja att hjälpa, både genom ord 
och handling skapas empati och förståelse i relationen på ett mellanmänskligt plan och 
relationen förstärks (Travelbee, 1971). Förtroende för vårdpersonalen gjorde att 
patienterna kände att de kunde berätta sina inre tankar och för dem var det ett sätt att 
få ny energi som gav dem mening i livet (Mok & Chiu, 2004). 
 

Många var rädda för smärta och uttryckte sin förväntan att få adekvat smärtlindring 
vid behov. Smärtfrihet och annan symtomlindring ökar livskvalité. Smärtlindring är 
även ett av fokusområdena i de 6 S:en vilket förstärker detta resultat (Ternestedt et al., 
2012). Inom sjukvården ligger ofta fokus på kroppsliga symtom och lidande (Strang, 
2012). Människors förväntningar och krav på vården har ökat i och med den 
medicinska kunskapsutveckling som skett (Brattgård, 2012). 

Transitionen till livets slutskede; Att acceptera sin död, förberedelser inför döden. 

Förmågan att framgångsrikt klara av övergången till slutet av livet berodde delvis på 
dynamiken i att finna mening och att hitta meningsfulla människor att dela detta 
med.  Att komma till freds med det förflutna visade sig vara ett viktigt steg för att kunna 
hantera döden som närmade sig.  Att hjälpa människor som lider att finna mening och 
att kunna hantera de upplevelser de går igenom är en del av målet med omvårdnaden 
(Travelbee, 1971). Att våga möta patienters andliga behov genom diskussion om 
existentiella frågor och värderingar är enligt Iranmanesh, Axelsson, Sävenstedt och 
Häggström (2010) det bästa sättet att hjälpa patienterna att hantera den svåra 
situationen de befinner sig i. För att arbeta med patienter som befinner sig nära döden 
krävs det att sjuksköterskan har en god förmåga att kunna balansera närhet och distans 
(Friedrichsen, 2012). 
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Många patienter valde att planera inför framtiden för att underlätta för de som de 
lämnade kvar medans andra inte planerade framtiden alls. Att planera sin egen 
begravning var vanligt för att de närstående skulle slippa bördan, men kunde också ses 
som ett sätt att hjälpa närstående att få ett avslut vilket även Olsson, Östlund, Jeppson-
Grassman och Friedrichsen (2010) beskriver i deras studie. Olsson et al. (2010) 
beskriver patienter som förbereder sig inför döden för att de känner att det är deras 
ansvar att förbereda för sina närstående. Men liknande resultatavsnittet har de även 
funnit patienter som inte har gjort en medveten förberedelse utan istället pratade 
mycket om hur framtiden kommer att se ut och vad som kommer att hända, det var ett 
sätt för dem att förbereda deras närstående.  

Slutsatser 

Palliativ vård är ett växande område där sjuksköterskans största uppgift är att genom 
goda relationer lindra lidande och skapa förutsättningar för en fridfull och värdig död 
för patienterna. Många sjuksköterskor är osäkra på hur de bäst bemöter och vårdar 
döende patienter, trots okunskap och osäkerhet finns det få studier som tar upp 
patientperspektivet inom den palliativa vården.  
 

Det som framkommit i litteraturöversikten är att många patienter kämpar dagligen för 
att hantera de sociala, psykiska och fysiska förändringar som det innebär att vårdas 
palliativt. Allt ifrån hur kroppen förändras, hur det är att bli vårdberoende och att det 
skapar känslor av skuld och skam hos patienterna. Det har framkommit att det finns 
ett tydligt samband mellan studiens resultat och de olika områdena inom 
vårdmodellen 6: s. De personliga upplevelserna vid vård i livets slutskede gynnas av 
vård enligt modellen. Trots att det är vetenskapligt bevisat att alla områdena är viktiga 
för en god vård så ligger fokus inom vården fortfarande till stor del på symtomlindring 
av fysisk smärta. För att kunna ge en personcentrerad och god palliativ vård finns det 
ett behov av förbättringsarbete i att utveckla strategier och sprida kunskap kring de 
andra områdena för att lindra lidande i andra former än fysisk smärta. Detta för att 
skapa möjligheter till en god och värdig död. 
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Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen? Ja     Nej  

Sker återkoppling, från bakgrunden gällande, teori, begrepp eller förhållningssätt i 

diskussionen?   Ja     Nej  

 

Är resultatet relevant för ert syfte? 

Om ja, beskriv: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……... 

Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…….... 

Forskningsmetod/-design (t ex fenomenologi, grounded theory) 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

Deltagarkarakteristiska       

Antal……………………                                                                        

Ålder…………………....                                                                       

Man/Kvinna…………….                                                                       

Granskare sign: ………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

Framtaget vid Avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping/henr 

  



 

 
 

Bilaga 3 - Artikelmatris för resultatartiklar 

  

Författare, år, 
land, tidskrift 

Titel Syfte Deltagare Metod Resultat 
Kvalitets- 

granskning 

1  
Författare: 
Andersson, M., 
Hallberg, I. & 
Edberg, A-K. 
 

År: 2007 
Land: Sverige 

Tidskrift: 
International 
journal of 
Nursing Studies 
  

Old people 
receiving 
municipal care, 
their experiences 
of what 
constitutes a 
good life in the 
last phase of life: 
a qualitative 
study. 

Att undersöka 
vad som ger ett 
bra avslut på 
livet bland 
personer som 
får kommunal 
vård. 

Antal: 17 
Kvinnor: 10 

Män: 7 
Ålder: 78-100 
 

Narrativ 
innehållsanalys. 
Semistrukturera
de intervjuer. 

Deltagarna uttryckte att de 
hade kommit till freds med 
det förflutna, den nuvarande 
situationen och den 
kommande döden. Studien 
tar upp sex kategorier för att 
beskriva upplevelsen av vad 
som utgör ett bra liv i livets 
sista fas.  

Del 1: 4/4 
 

Del 2: 8/8 

2  
Författare: 
Bollig, G., 
Gjengedal, E. & 
Rosland J.  
 
År: 2015 
Land: Norge 

Tidskrift: 
Palliative 
Medicine 
 

They know! -Do 
they? A 
qualitative study 
of residents and 
relatives views on 
advance care 
planning, end-of-
life care, and 
decision-making 
in nursing homes. 

Att undersöka 
patienters och 
familjers syn 
på avancerad 
vård planering, 
vård i livets 
slutskede och 
beslutsfattand
e på vårdhem. 

Antal: 43 
 

(25 patienter 
och 18 
familjemedlem
mar) 

Analys baserad 
på; interprective 
description. 
Djupgående 
semistrukturera
de intervjuer. 
 
 

Resultatet visar patienters 
och familjemedlemmars olika 
syn på avancerad vård 
planering, vård i livets 
slutskede och beslutsfattande 
på vårdhem. Patienter litar på 
att familj och vårdpersonal 
ska fatta viktiga beslut åt 
dem. 

Del 1: 4/4 
 

Del 2: 7/8 
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3  
Författare: 
Cotterell, P. 
 

År: 2008 

Land: 
Storbritannien 

Tidskrift:  
Journal of 
Advanced 
Nursing 
 

Striving for 
independence: 
experiences and 
needs of service 
users with life 
limiting 
conditions. 

Att undersöka 
vad personer 
med 
livsbegränsand
e villkor 
upplever som 
sina viktigaste 
erfarenheter 
inom hälso- 
och 
sjukvården. 

Antal: 25 
Kvinnor: 16 

Män: 9 

Ålder: 38-85 

Analys baserad 
på; the constant 
comparative 
method. 
Semistrukturera
de intervjuer. 

Deltagarna ansträngde sig för 
att behålla ett oberoende trots 
det ökade beroendet av andra 
som belyste vikten av att ha 
känsla över kontroll och val i 
livets slutskede. 

Del 1: 4/4 
 

Del 2: 8/8 

4  
Författare: 
Eriksson, M. & 
Andershed, B. 
 

År: 2008 

Land: Sverige 

Tidskrift: 
Clinical Nursing 
Research 
 

Care dependence 
a struggle toward 
moments of 
respite. 

Att beskriva 
döende 
personers 
erfarenhet av 
att vara 
beroende av 
vård från 
andra i livets 
slutskede. 

Antal: 9  
Kvinnor: 5 

Män: 4 

Ålder: 54-82 

Fenomenologisk
-hermeneutisk 
analysmetod.  
Öppna 
intervjuer. 

Deltagarna beskriver en resa 
från att vara oberoende till att 
vara vårdberoende, i 
resultatet tas det upp känslan 
att vara en börda, att 
acceptera hjälp och att 
behöva anpassa sig.  

Del 1: 4/4 
 

Del 2: 7/8 

5 Författare:Gou
rdji, I.,McVey. 
L., & Purden, M. 

År: 2009 
Land: Montreal 
Tidskrift: 
Journal of 
Palliative Care 
 

A Quality End of 
life from a 
Palliative Care 
Patient’s 
Perspective 

Att undersöka 
vad som är 
livskvalite  i 
livets slutskede 
undersökt ur 
ett 
patientperspek
tiv. 

Antal: 5 
Kvinnor: 5 

Män: 5 

Ålder: 29-79 

 

Fenomenologisk 
analysmetod. 
Semistrukturera
de intervjuer. 

Resultatet visar att livskvalite 
handlar om att bevara en 
känsla av normalitet, bidra 
till andras välmående, och 
uppleva omvårdnad och stöd 

Del 1: 4/4 

 
Del 2: 8/8 



 

 
 

6 Författare: 
Larkin, P., 
Bernadette, D., & 
Schotsmans, P.  
 

År: 2007 
Land: Belgien 

Tidskrift: 
Journal of 
Palliative Care 

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

Att undersöka 
patienters 
upplevelse av 
transitionen 
från hemmet 
till hospice 
eller 
palliativvårdsc
enter. 

Antal: 100 
Kvinnor: 55 

Män: 45 

Ålder: 45-92 
 

Fenomenologisk 
analys. 
Semistrukturera
de intervjuer. 

Resultatet visar att 
transitionen är en förvirrande 
tid med olika budskap, 
bristande kommunikation 
och osäkerhet. Den fysiska 
miljön på Hospice erbjuder 
en känsla av trygghet. 

Del 1: 4/4 
 

Del 2: 7/8 

7 Författare:McK
echnie, R., 
Macleod, R. & 
Keeling, S. 
 

År:2007 
Land: Nya 
Zeeland 

Tidskrift: 
Palliative and 
supportive care 
 

Facing 
uncertainty: The 
lived experience 
of palliative care. 

Att undersöka 
upplevelsen av 
palliativ vård. 

Antal: 10 

Kvinnor: 10 
Män: 0 

Ålder: 51-65 

Narrativ 
innehållsanalys. 
Semistrukturera
de intervjuer. 

Alla deltagare förutom en 
uttryckte att de kände sig 
övergivna av sjukvården efter 
sjukhusbehandling. De 
uttryckte även sorgen över att 
förlora sin sociala roll och 
kände sig som en börda för 
sina närstående. Studien 
visade att alla deltagare på 
något sätt har förberett för 
deras död. 

Del 1: 4/4 
 

Del 2: 8/8 

8  
Författare: 
Nosek, C., Kerr, 
C., Woodworth, 
J., Wright, S., 
Grant, P., 
Kuszczak, S., 
Banas, A.,  
Luczkiewicz, D., 
& Depner, R. 
 

End-of-Life 
Dreams and 
Visions: A 
Qualitative 
Perspective From 
Hospice Patients. 
 

Att undersöka 
patienters 
drömmar och 
visioner från 
ett personligt 
perspektiv. 

Antal: 63 

Kvinnor: 41 
Män: 22 

Ålder: 
Medelåldern 
var 75 år. 

Fenomenologisk 
analys. Mixad 
kvalitativ och 
kvantitativ 
metod. 
Semistrukturera
de intervjuer. 

Resultatet visade sex 
framträdande kategorier: 
tröstande närvaro, 
förberedelse att gå, se eller 
interagera med döda, kära 
som väntar, sorglig 
upplevelse, ofärdiga affärer. 

Del 1: 4/4 
 

Del 2: 7/8 
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År: 2014 
Land: USA 

Tidskrift: 
American Journal 
of Hospice & 
Palliative 
Medicine 
 

9 Författare: 
McPherson, C., 
Wilson, K. & 
Murray, M. 
 

År: 2007 
Land: Kanada 

Tidskrift: Social 
Science & 
Medicine 
 

Feeling like a 
burden: exploring 
the perspectives 
of patients at the 
end of life. 

Att få en bättre 
förståelse för 
självuppfattad 
börda ur 
patientens 
perspektiv. 

Antal: 15 

Kvinnor: 10 
Män: 5 

Ålder: 42-78 

Beskrivande 
fenomenologisk 
studie. Mindre 
strukturerade 
intervjuer. 

Deltagarna kämpade för att 
acceptera hjälp från andra, 
vilket ledde till förlust av 
kontroll. De kände sorg för de 
förluster som andra kommer 
uppleva. Den emotionella 
smärtan som detta orsakade 
gjorde att de försökte 
förbereda sina närstående för 
deras död. 

Del 1: 4/4 
 

Del 2: 8/8 

10 Författare: 
Sinclair,S., 
Beamer, K., 
Hack, T,. 
McClement, S., 
Bouchal, S., 
Chochinov, H., & 
Hagen, N. 
 

År: 2016  
Land: Kanada 

Tidskrift: 
Palliative 
Medicine 

Sympathy, 
empathy, and 
compassion: A 
grounded theory 
study of palliative 
care patients' 
understandings, 
experiences, and 
preferences. 
 

Att undersöka 
cancerpatiente
rs förståelse, 
upplevelse, och 
preferenser av 
sympati, 
empati och 
medkänsla. 

Antal: 53 

Kvinnor: 34  
Män: 19 
Ålder: 
Medelåldern 
var 61 år. 

Analys baserad 
på; Grounded 
theory . 
Semistrukturera
de intervjuer. 

Resultatet visa att sympati 
var en oönskad reaktion på en 
sorglig situation. Empati och 
medkänsla på ett 
professionellt sätt är något 
som gynnar vårdrelationen 
och den enskilda individen. 

Del 1: 4/4 
 

Del 2: 7/8 
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Bilaga 4 – Kondenseringstabell  

 

Meningsenheter Subkategorier Kategorier 

  “Behov av hjälp ledde till känslor av värdelöshet” 
 

Förlust av kontroll 

Förändrad självbild 

 

 

” Att de inte längre kunde göra de vanliga aktiviteterna” 

“Att ta en dag i taget o ta det som det kommer var ett sätt att klara av motgångarna”, 
“Humor och hopp var en attityd till livet som ökar välbefinnande”. 

Att omvärdera vad 
som är viktigt i livet 

“Möjligheten att fatta beslut om behandling och aktiviteter på enheten gav många 
deltagare en viss grad av autonomi och kontroll”. 

Att känna delaktighet 
och 

självbestämmande 

"vara till hjälp för andra människor”, ”livet utan att ge är inte liv”, “misslyckande att inte 
kunna fullfölja viktiga sociala roller” 

Relationen till 
närstående 

Det sociala samspelet 
 

“Att ha sjukhuspersonal runt hela tiden skapar trygghet och lindrar min familjs 
bekymmer”. 

Relationen till 
vårdpersonal 

”Hospice beskrevs som en trygg och säker plats” 
Vårdplatsens 

betydelse 

"Om det är mitt öde, vad kan jag göra? Jag kan inte hjälpa det. Jag måste leva med det, 
det är allt." 

Att acceptera sin död 

Transitionen till livets 
slutskede. “Oro över hur de närstående skulle hantera och bearbeta deras bortgång var stor”. 

“Majoriteten av deltagarna hade diskuterat sina önskningar eller faktiskt gjort 
förberedelser, såsom skrivande testamente och deltagande i planeringen av 

begravningen”. 

Förberedelser inför 
döden 


