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Sammanfattning 

Bakgrund: Palliativ vård syftar till att lindra lidande samt stärka patienternas 
välbefinnande. I livets slutskede är delaktigheten central för att patienterna ska 
uppleva att den sista tiden i livet är värdig. För att främja delaktigheten behöver ett 
personcentrerat förhållningssätt tillämpas och patienterna bör få tillräckligt med 
information om sin sjukdom. 

Syfte: Beskriva patienters preferenser för delaktighet i samband med palliativ vård i 
livets slutskede.  

Metod: Litteraturöversikten genomfördes utifrån en kvalitativ metod med induktiv 
ansats. Dataanalysen har gjorts enligt Fribergs femstegsmodell.  

Resultat: 13 vetenskapliga artiklar ligger till grund för resultatet som delades in i tre 
huvudkategorier som visade sig vara centrala preferenser för patienternas delaktighet: 
“behov av kunskap”, “hantera sin sjukdomssituation” samt “beslutsfattande”. 

Kategorierna mynnande ut i underkategorier där informationen och 
kommunikationen var väsentliga för patienternas kunskap. För att kunna hantera sin 
sjukdomssituation var kontroll och förberedelser inför döden viktigt. Beslutsfattandet 
kan antingen ske genom självbestämmande eller i samråd med andra. 

Slutsats: För att patienterna i livets slutskede ska kunna bli delaktiga är det viktigt att 
patienternas preferenser för information och kommunikation uppnås. För 
sjuksköterskan är det väsentligt att anpassa vården utifrån varje individ samt att utgå 
från patienternas preferenser.  

  

Nyckelord: Beslutsfattande, Information, Kommunikation, Kontroll, 
Personcentrerad omvårdnad,  
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

Patients' preferences for participation in health care at the end of life 
- A literature review 

Summary 

Background: Palliative care’s objective is to alleviate suffering and strengthening 
patients’ quality of life. At the end of life, participation is central for patients to feel that 
the last time in life is worthy. To encourage participation, a person-centered approach 
should be applied, however, patients should simultaneously receive adequate 
information about their condition.  

Purpose: Describe patients’ preferences of participation in palliative care during the 
last period of life.  

Method: A literature review was conducted through a qualitative study with an 
inductive approach. The collected data was analyzed by applying Friberg's five-step 
model. 

Result: 13 scientific articles formed the results. These articles were divided into three 
main categories: “requirement of knowledge”, “manage their illness situation” and 
“decision-making process”. Our research displayed that information and 
communication are essential for patients’ knowledge. Furthermore, control and 
preparation for death were important for patients to manage their condition.  

Conclusion: In order for patients to be able to participate at the end of life, it is crucial 
that patients' preferences for information and communication are achieved. For 
nurses, it is essential to adapt the care according to each individual and originate from 
the patients' preferences 

 
Keywords: Communication, Control, Decision-making, Information, , Person-
centered care. 
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Inledning  

Att dö ses som en naturlig del av livet, att dö är lika naturligt som det är att födas 
(Ternestedt, Österlind, Henoch och Andershed, 2017). Varje år dör mellan 90 000 och 
100 000 folkbokförda personer i Sverige och 80% av de personerna har innan sin 
bortgång varit i behov av palliativ vård i livets slutskede (Socialstyrelsen, 2018). 
Medellivslängden har ökat i hela västvärlden efter att ny teknik och nya 
behandlingsmetoder tillkommit. Befolkningen blir allt äldre och det har i sin tur ökat 
behovet av den palliativa vården (Jakobsson, Andersson & Öhlén, 2015). 
Sjuksköterskan möter patienter varje dag som är i livets slutskede eller är nära till livets 
slut. Sjuksköterskan kommer att följa patienterna in i deras sista tid i livet och döden 
är därför någonting som ingår i sjuksköterskans profession (Larsson, 2014). Att vara 
delaktig i sin vård är enligt patienterna viktigt (Paukkonen, Kankkunen, Kreuter & 
Pietila, 2018). Dock finns det brister i patienternas delaktighet och klagomål inom det 
område har ökat (Inspektionen för vård och omsorg, 2014). Följder av bristande 
delaktighet har i vissa fall lett till att patienter fått felaktiga diagnoser, felaktiga 
behandlingar, fått bestående men och lidande samt i värsta fall avlidit (Inspektionen 
för vård och omsorg, 2014). Följsamheten i vården främjas när patienterna är 
delaktiga, vilket leder till bättre läkningsprocesser och behandlingsresultat. Bristande 
delaktighet leder till längre vårdtider, ökat lidande för patienterna samt ökade 
samhällskostnader (Larsson, Palm & Rahle, 2008). I den här litteraturöversikten 
kommer patienternas preferenser kring delaktigheten i den palliativa vården att 
beskrivas. I den svenska akademiens ordböcker beskrivs ordet ”preferenser” som 
någonting en person föredrar (Preferens, 2009). Författarna har valt att tolka 
begreppet som patienternas önskemål kring vården samt hur vården bör utföras, för 
att patienterna ska bli delaktiga.  

 
Bakgrund  

Palliativ vård 

Den palliativa vården består av en tvärvetenskaplig och en holistisk syn till vården, där 
syftet är att förbättra livskvalitén för patienter och deras närstående när patienter står 
inför en livshotande sjukdom (Chang & Sambamoorthi, 2009; World Health 
Organization, u.å). Begreppet palliativ vård kommer från det latinska ordet pallium, 
vilket betyder mantel. Manteln anses vara en symbol för omvårdnaden av den döende 
människan, en som håller om eller skyddar människan (Delibegovic & Sinanovic, 
2013). När en sjukdom har utvecklats till den grad att sjukdomen inte längre är botbar 
förändras patienternas fortsatta vård till att övergå till ett palliativt skede, där 
behandlingen inte längre är kurativt utan fokus ligger på symtomlindring 
(Socialstyrelsen, 2013). Fokus i den palliativa vården ligger i att tidigt identifiera, 
förebygga och behandla de symtom som patienterna uppger. Symtomen i samband 
med patienternas sjukdomar kan både vara psykiska och fysiska (Dunning, Duggan & 
Martin, 2014). Palliativa vården omfattar olika beslut som patienterna ställs inför, 
tillexempel symtomhantering och behandlingsmetoder vid livets slutskede (Chang & 
Sambamoorthi, 2009).  

               En god palliativ vård skapas genom att tillämpa de 6 S:en “självbild”, 
“självbestämmande”, “sociala relationer”, “strategier”. “symtomlindring” och 
“sammanhang” (Ternestedt, Andershed, Eriksson, Johansson, 2002). Genom att 
sjuksköterskan använder sig av de 6 S:en under den palliativa vården ger det 
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sjuksköterskan en ökad medvetenhet om patienternas individuella behov och vården 
kan anpassas utifrån patienterna. En central del i den palliativa vården är patienternas 
upplevelse av en god död, vilket uppfylls när vården har utgått från de 6 S:en 
(Ternestedt, Andershed, Eriksson, Johansson, 2002).  
 
Palliativa vårdens olika faser 

Inom den palliativa vården finns det den tidiga fasen och den sena fasen. Den tidiga 
fasen kan pågå under flera år och syftet med behandlingen är att förlänga livet samt att 
uppnå en känsla av välbefinnande. Den sena fasen i den palliativa vården kan gå fort, 
några dagar upp till några veckor och fokus i behandlingen ligger på att symtomlindra 
samt att ge patienterna ett meningsfullt slut på livet (Benkel, Molander & Wik, 2016). 
När behandlingen inte längre är meningsfull eller om patienterna får allvarliga 
biverkningar eller symtom som ger ett ökat lidande, övergår vården till palliativ vård i 
livets slutskede - sen palliativ fas. Övergången mellan de olika faserna benämns som 
brytpunkter. Övergången mellan den tidiga fasen till den sena fasen kan i vissa fall 
uppfattas vara flytande och otydlig. I vissa fall sker övergången successivt under en 
längre period. Det är viktigt att tala med patienterna redan under den tidiga fasen av 
den palliativa vården, om hur patienterna vill att den sista tiden i livet ska se ut. Ett 
nytt tillfälle för samtal ska ges när patienterna befinner sig i livets slutskede eftersom  
önskemålen kan ha ändrats (Socialstyrelsen, 2013).    

 

Palliativ vård i livets slutskede   

För patienter som befinner sig i livets slutskede är döden inom en snar framtid 
oundviklig. Palliativ vård i livets slutskede erbjuds till patienter där döden är väntad 
inom dagar, veckor eller månader (Ferris, 2004). Vården måste ändra sitt mål och 
fokusera på symtomlindring istället för livsförlängande åtgärder. För att vården i livets 
slutskede ska bli av god kvalité måste patienterna ges en individuellt anpassad vård 
utifrån dennes situation och behov (Socialstyrelsen, 2013). Idag kan patienterna själva 
besluta om var vården i livets slutskede skall utföras, patienterna kan välja att avsluta 
livet i sin egen hemmiljö, på hospice, på sjukhus samt på särskilt boende (Morley, 
2011). Oberoende av diagnos och ålder visar studier på att självbestämmande, 
delaktighet, symtomlindring och det sociala nätverket har betydelse för hur patienter 
upplever välbefinnande, samt för betydelsen av en värdig och god död (Socialstyrelsen, 
2013). Det är viktigt att patienterna är välinformerade om sin situation, det ger 
patienter möjlighet till att fatta självständiga beslut om hur den sista tiden i livet ska 
vara (Socialstyrelsen, 2016). 

 
Delaktighet  

Delaktighet är ett begrepp som omfattar hur den enskilde individen kan påverka sin 
egen vård och omsorg (Socialstyrelsen, 2015). På senare tid har delaktigheten 
förändrats, från att professionerna var experter och utförde den vård som behövdes 
utan att involvera patienterna, till att uppmuntra patienterna att vara delaktiga i både 
omvårdnaden samt att delta i beslut (Socialstyrelsen, 2015). I litteraturöversikten 
tolkas delaktighet i vården som att patienterna är delaktiga i deras omvårdnad samt 
beslut som innefattar deras vård. Delaktighet enligt patientlagen inom hälso- och 
sjukvården ska möjliggöra att patienternas vård genomförs tillsammans och i samråd 
med patienterna. Lagen säger även att patienterna själva kan utföra 
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behandlingsåtgärder och åtgärderna ska individanpassas efter patienternas egna 
önskemål (SFS 2014:821). Det finns olika former av delaktighet i vården, verbal och 
fysisk delaktighet. Verbal delaktighet innebär att patienterna får vara delaktiga under 
ronden, vid informationsutbytet, förflyttningar mellan vårdenheter och 
beslutsfattandet gällande behandling. Fysisk delaktighet är när patienterna själva 
deltar i sin vård genom att utföra olika uppgifter (Tobiano, Marshall, Bucknall & 
Chaboyer, 2015). Delaktighet i vården kännetecknas av ett ömsesidigt kunskapsutbyte 
mellan patienterna och sjuksköterskan. Information är den viktigaste ingrediensen för 
att patienterna ska bli delaktig och bör vara situations-samt individanpassad (Eldh, 
2014). Patienterna uppskattar när sjuksköterskan respekterar deras gemensamma 
kunskap (Tobiano et al., 2015). Informationen genererar till sjuksköterskans förståelse 
kring patienternas tidigare kunskaper samt vad patienterna behöver mer information 
kring (Eldh, 2014). Tidigare forskning tyder på att bristande, oförståelig och icke 
relevant information genererar till att patienterna upplever minskad delaktighet (Eldh, 
Ekman & Ehnfors, 2008). 

 
Sjuksköterskans ansvar för patientdelaktighet 

Det är sjuksköterskans skyldighet enligt hälso- och sjukvårdslagen att se till att det 
bedrivs en vård av god kvalité samt att vården tillgodoser patienternas behov av 
säkerhet, trygghet, självbestämmande och integritet (SFS 2017:30). Sjuksköterskan 
har även en skyldighet enligt den svenska lagstiftningen att ge förutsättningar för 
patienterna att vara delaktig i sin vård (SFS 2014:821). För att patienterna ska kunna 
vara delaktiga i vården krävs det att patienterna får korrekt, relevant och tillräcklig 
information om sin sjukdom, olika behandlingsalternativ samt vilka möjligheter som 
finns (Socialstyrelsen, 2012; Svensk Sjuksköterskeförening, 2017a). Sjuksköterskan 
ska se till att patienterna får en tydlig, ärlig och en framgångsrik kommunikation i den 
palliativa vården. Sjuksköterskan har en värdefull roll kring patienternas delaktighet, 
både en direkt samt indirekt roll i patienternas beslutsfattande. Sjuksköterskan ska 
direkt kunna uttrycka patienternas preferenser och önskningar till andra professioner, 
till exempel läkare. Sjuksköterskan ska även stötta och vägleda patienterna kring 
frågor om beslut, för att indirekt främja delaktigheten (Frank, 2009). Sjuksköterskan 
och läkaren är i behov av att ständigt samarbeta för att nå det gemensamma målet av 
patienternas vård (Rosengren, 2014). Sjuksköterskan är den som arbetar närmast 
patienterna och på så sätt vet sjuksköterskan mer än läkaren om patienternas mående 
samt reaktioner på olika behandlingar. Därav behöver sjuksköterskan finnas med och 
förmedla patienternas behov till läkaren (Kramer & Schmalenberg, 2003). Genom 
detta arbetssätt får patienterna mer tillit till sjuksköterskan, vilket gör att patienterna 
vänder sig mer till sjuksköterskan än läkaren (Thornquist, 2001). Det är nödvändigt 
för sjuksköterskan att möta patienter i livets slutskede som unika människor, med 
ärlighet och att skapa en känsla av tillit (Iranmanesh, Häggstöm, Axelsson & 
Sävenstedt, 2009). Om sjuksköterskan ger patienterna en värdig sista tid i livet ökar 
patienternas välbefinnande (Socialstyrelsen, 2013). Sjuksköterskan utvecklar ett 
partnerskap med patienterna som innebär att sjuksköterskan tillsammans med 
patienterna genomför vården. Sjuksköterskan ska utgå från patienternas definition av 
hälsa. Sjuksköterskan ska tillsammans med patienterna bedöma, planera, genomföra 
och utvärdera omvårdnaden. Partnerskapet ger patienterna möjlighet att delta aktivt i 
beslutsfattandet och kunna prioritera hur vården ska utföras, vilka mål som ska sättas 
samt hur det ska utvärderas (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Den palliativa 
vården utmärks av ett samarbete mellan flera olika yrkesgrupper inom vården med 
olika kunskapsområden som tillsammans skapar en god palliativ vård (Socialstyrelsen, 
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2013). Sjuksköterskan har som uppgift att kommunicera med andra professioner för 
att ge patienterna psykologiskt, socialt och andligt stöd. Genom att sjuksköterskan 
samverkar med patienternas närstående samt andra professioner säkerställts att 
vården är säker och av god kvalité i livets slutskede (Thulesius, 2016; svensk 
sjuksköterskeförening, 2017a). 

 

Personcentrerad omvårdnad 

Personcentrerad omvårdnad är en av sjuksköterskans kärnkompetenser, som ska 
tillämpas i vården för att uppnå god och säker vård (Svensk sjuksköterskeförening, 
2017a). Personcentrerad omvårdnad utformades i slutet av 1990-talet och innebär att 
patienternas önskningar samt enskilda behov ska forma vården (Statens beredning för 
medicinsk och social utvärdering, 2017). Begreppet personcentrerad omvårdnad har 
en mängd olika beskrivningar. Gemensamt för dessa är att personcentrerad 
omvårdnad involverar skapandet av en relation mellan sjuksköterskan och 
patienterna, respektera individualiteten, uppmuntra till delaktighet, bekräfta 
patienternas livsvärld samt personlighet (Edvardsson, 2010). För att ett 
personcentrerat förhållningssätt ska uppnås ska patienterna ses som en unik individ 
och sjuksköterskan ska se till patienternas individuella behov, preferenser, känslor, 
tro, värderingar, idéer och förväntningar. Sjuksköterskan ska även ha förståelse för 
patienternas tidigare sjukdomshistoria och vad hälsa innebär för patienterna (Scholl, 
Zill, Härter & Dirmaier, 2014). En studie påvisar hur pålitligheten och 
självbestämmandet genom sjuksköterskan bidrar till en god personcentrerad 
omvårdnad. Det bidrar till att patienternas förväntningar av vården uppnås vilket gör 
att patienterna upplever en bra relation till sjuksköterskan (McCormack, Karlsson, 
Dewing, & Lerdal, 2010). Atmosfären på avdelningen är en av flera aspekter som är 
viktigt för den personcentrerade omvårdnaden. Det upplevs dessutom vara 
fördelaktigt att ha en kontinuitet av sjuksköterskor genom sjukdomsförloppet 
(Cramm, Leensvaart, Berghout & Exel, 2015). Genom att arbeta personcentrerat 
utifrån de 6:sn kan patienternas behov och vårdens kvalité i livets slutskede 
säkerställas.  Inom den palliativa vårdens 6:s finns begreppet ”självbild”. Begreppet 
blir en självklar utgångspunkt i den personcentrerade omvårdnaden, eftersom 
självbilden innefattar hur patienterna ser sig själva samt hur de upplever sin situation 
(Ternestedt, Österlind, Enoch och Andershed, 2017). 

 

Syfte  
Syftet med litteraturöversikten var att beskriva patienternas preferenser för 
delaktighet i samband med palliativ vård i livets slutskede.  
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Metod 

Design 

Studien var genomförd som en litteraturöversikt med kvalitativ design. Kvalitativ 
design avser att fenomenet studeras utifrån personens upplevda erfarenheter i 
fenomenets naturliga miljö (Henricson & Billhult, 2017). Syftet var att söka förståelse 
samt en beskrivning av ett fenomen och därför var den kvalitativa designen lämpligast 
vid utförande av litteraturöversikten. Resultatet granskades förutsättningslöst, 
litteraturöversikten var därför bearbetad utifrån en induktiv ansats (Polit & Beck, 
2017). En litteraturöversikt med kvalitativ design genererade till ökad förståelse inom 
det valda ämnesområdet (Friberg, 2017).  

 

Urval och datainsamling  

Databaserna som användes i litteraturöversikten var “CINAHL” och “PUBMED”. 
CINAHL fokuserar på omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi. PUBMED 
fokuserar på medicin, odontologi samt omvårdnad (Forsberg och Wengström, 2016). 
I sökmotorerna gjordes avgränsningar för att få fram relevanta vetenskapliga artiklar. 
Avgränsningarna som gjordes var att artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade, 
engelsk text samt mellan årtalen 2009 och 2019. För att artiklarna skulle inkluderas 
krävdes en inriktning mot personer över 18 år. 

Utifrån syftet “att beskriva patienternas preferenser för sin delaktighet i samband med 
palliativ vård i livets slutskede” användes följande sökord i CINAHL: “Terminally 
care”, “Terminally ill patients”, “End of life care”, “Palliative care”, “Involvement”, 
“Decision making”, “Perspective”, “Preferences”, “Coping” och “Experience”. I PubMed 
användes följande sökord: “Patient preferences”, “Participation”, “End of life care, 
“Terminally care”, “Terminal ill” samt “Decision making”. Sökorden har kombinerats 
med booleska operatorer, “AND” användes för att få ett smalare sökresultat och “OR” 
för att få ett bredare sökresultat (Forsberg och Wengström, 2016). Totalt lästes 928 
titlar varav 138 abstracts var relevanta för syftet, därefter granskades 50 artiklar och 
13 artiklar inkluderades i resultatet (Bilaga 1). Artiklarnas innehåll kvalitetsgranskades 
utifrån protokollet framtaget av avdelning för omvårdnad, Hälsohögskolan i 
Jönköping (Bilaga 2). Protokollet innefattar två delar. För att artiklarna skulle bli 
inkluderade krävdes det att samtliga granskningsfrågor i del ett var godkända, i del två 
skulle minst sex av åtta granskningsfrågor vara godkända. Av de inkluderade artiklarna 
var det åtta av tretton artiklar som fick full poäng, medan resterande artiklar fick sex 
respektive sju poäng på den andra delen. Vid artiklar med mixad metod inkluderas 
endast den kvalitativa forskningen i resultatet. De artiklar som innefattade andra 
perspektiv än patienternas, inkluderades enbart patientens perspektiv i resultatet.  
 

Dataanalys 

Fribergs beskrivning av femstegsmodellen låg som grund för litteraturöversiktens 
analysarbete. Enligt Friberg skapas en ny helhet genom en rörelse från helhet till 
delar (Friberg, 2017). De 13 inkluderade artiklarna som stämde överens med 
litteraturöversiktens syfte lästes igenom ett flertal gånger för att skapa en ökad 
förståelse för vad varje enskild artikel handlade om. Nyckelfynden i de inkluderade 
artiklarna identifierades och preliminära kategorier skapades. Resultatet i varje 
artikel sammanfattades för att lättare kunna se en helhet av vad varje artikel innehöll, 
som i sin tur förenklade analysprocessen. En artikelmatris skapades för att få en 
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överblick av de inkluderade artiklarna (Bilaga 3). Artikelmatrisen innefattar 
författare, årtal, land, tidskrift, syfte, metod/urval, resultat samt kvalitét. Likheter 
och skillnader i artiklarnas resultat sammanställdes, utifrån likheterna skapades nya 
kategorier samt underkategorier som var en utgångspunkt för resultatet i den här 
litteraturöversikten. Det var viktigt under analysens gång att ha syftet i minnet för att 
hålla resultatets innehåll relevant till litteraturöversikten (Friberg, 2017).  

 

Etiska överväganden  

Det var viktigt i litteraturöversikten att etiska överväganden var bearbetade.  
De etiska övervägandena i litteraturöversikten vid valet av artiklar, var att de skulle ha 
erhållit tillstånd från en etisk kommitté (Forsberg & Wengström, 2016). Samtliga 
artiklar granskades noggrant för att etiska dilemman skulle upptäckas. För att 
upptäcka etiska dilemman i forskning krävdes det att författarna införskaffade sig 
kunskap om riktlinjer, värderingar och lagar. Det behövs inget etiskt godkännande vid 
litteraturöversikten, men bör uppmärksammas vid granskningen av artiklarna 
(Sandman & Kjellström, 2018). Försiktighetsåtgärder gällande deltagarna i studierna 
måste vidtas genom att respektera deltagarnas integritet. Patienternas välfärd och 
intresse väger tyngre än forskningens samt samhällets behov. Människors 
välbefinnande och hälsa som ingår i forskning ska behandlas på ett korrekt sätt 
(Helsingforsdeklarationen, 2013). Lagen om etikprövning av forskning som avser 
människor (2003:460), har som mål att skydda individen och att enbart forskning som 
respekterar människans värde kan accepteras. Det ska även visas hänsyn till hälsa, 
mänskliga rättigheter, säkerhet, grundläggande frihet samt integritet (Kjellström, 
2017).  
 

Resultat 

Resultatet beskriver patienternas preferenser för delaktighet i samband med palliativ 
vård under livets slutskede. Flera preferenser framkom som har en betydande roll för 
patienternas delaktighet i livets slutskede. Resultatet baserades på tre kategorier: 
Behov av kunskap, hantera sin sjukdomssituation samt beslutsfattande som mynnade 
ut i två subkategorier vardera, vilket presenteras i figur 1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  
  
  
 
Figur 1. Att beskriva patientens preferenser för delaktigheten i vården under livets 
slutskede, presenteras här som huvudkategorier samt underkategorier.   
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Behov av kunskap 

I denna kategori beskrivs vad patienterna har för preferenser kring hur de ville erhålla 
kunskap. Patienterna ville erhålla kunskap genom att kommunikationen med 
sjuksköterska och läkare utfördes enligt deras önskemål samt att de fick den 
information de önskade. För att patienterna ska kunna bli delaktiga i vården behövde 
patienterna få tillräckligt med kunskap.   
 
Kommunikationens betydelse 

Kommunikationen var betydelsefull för patienterna som befann sig i livets slutskede 
(Gjerberg, Lillemoen, Førde & Pedersen, 2015). Preferenserna kring 
kommunikationen var att sjuksköterskan skulle vara ödmjuk, ge en känsla av tillit (Lee, 
Kristjanson, & Williams, 2009) och vara intresserade av att lära känna patienterna. 
När god tillit för sjuksköterskan fanns ökades patienternas delaktighet i vården 
(Bélanger et al., 2016; Lee et al., 2009). Karaktärsdrag hos sjuksköterskan som 
patienterna beskrev bidrog till minskad delaktighet var ett aggressivt och dominerande 
beteende (Lee et al., 2009). Tid och utrymme var väsentligt för patienterna vid 
kommunikationen och delaktigheten i livets slutskede (Walczak et al., 2013; 
Miccinessi, Bianchi, Brunelli, & Borreani, 2012). Sjuksköterskans tidspress trodde 
patienterna bidrog till bristande samtal om framtiden (Horne, Seymour och Payne, 
2012).  

Patienterna ville att läkaren skulle vara redo för att kommunicera om livets slutskede, 
samt att läkaren behövde vara säker på att patienterna var redo för kommunikationen. 
För att kunna prata om livets slutskede var det viktigt för patienterna att ge läkaren 
tillstånd att lyfta frågor kring livets slutskede (Walczak et al., 2013; Miccinessi et al., 
2012). I livets slutskede var acceptans och ett personcentrerat förhållningssätt 
betydelsefullt för patienterna vid samtal om sjukdomen, symtom och den förväntade 
livslängden. Patienterna ville kunna förstå den kommande döden men samtidigt 
kunna behålla hopp och god livskvalité (Walczak et al., 2013). Några patienter ville att 
sjuksköterskan skulle ta reda på patienternas önskemål i samband med samtal om livet 
slutskede (Volker & Wu, 2011), medan andra patienter tyckte att samtal om livets 
slutskede var onödiga eller de antog att deras önskningar skulle uppfyllas av 
sjuksköterskan (Gjerberg et al., 2015). 
 
 
Vikten av information 

Nästan alla patienter ville bli informerade om diagnos, förväntade livslängd, 
behandlingsalternativ, sina överlevnadschanser (Miccinessi et al., 2012; Pardon et al., 
2011; Gjerberg et al., 2015) och få detaljerad information om sina läkemedel 
(Miccinessi et al., 2012). De flesta patienter ville bli kontinuerligt informerade under 
sjukdomsförloppet, däremot var det viktigare för män att bli informerade än för 
kvinnor (Miccinessi et al., 2012). Det påvisades dock att endast hälften av patienterna 
fick den information som de behövde relaterat till palliativ vård och livets slutskede 
(Miccinessi et al., 2012). Läkaren fokuserade mest på att informera om olika 
behandlingsalternativ och hur patienterna skulle bekämpa sjukdomen (Horne et al., 
2012; Miccinessi et al., 2012). Det lades mindre fokus på information om patienternas 
förväntade livslängd samt om livets slutskede (Miccinessi et al., 2012; Horne et al., 
2012). Det fanns delade meningar gällande patienternas önskningar om att bli 
informerade, vissa tyckte att de inte fått tillräckligt med information medan andra var 
nöjda med informationen de fick (Horne et al., 2012; Gjerberg et al., 2015). Dock var 



 
8 

 

 

 

det viktigt för patienterna att informationen kom ifrån läkaren, trots patienternas 
preferens var det få som fick tillräcklig kontakt med läkaren (Gjerberg et al., 2015). 

Trots patienternas behov av information var det endast ett fåtal fall där läkaren frågade 
hur mycket information patienterna ville ha. Beroende på aktuell situation, tillstånd, 
ålder, behov och önskningar kunde patienternas preferenser kring information över 
tid förändras, från att inte vilja ha information till att vilja ha information (Pardon et 
al., 2011; Pardon et al., 2012). Psykiskt instabila patienter var antingen i behov av mer 
information om palliativ vård eller mindre information för att upprätthålla ett gott 
psykiskt mående (Pardon et al., 2012; Gjerberg et al., 2015). När patienterna inte fick 
den information som behövdes från sjuksköterskan försökte patienterna med all kraft 
att få den informationen som behövdes från internet, för att utöka sin kunskap om sitt 
tillstånd. Informationen som hittades kunde bidra till ökad osäkerhet och ångest hos 
patienterna, eftersom det inte alltid var samma information som patienterna fått från 
sjuksköterskan (Grothe, Rydahl & Wager, 2011). 

 

Hantera sin sjukdomssituation 

Under denna kategori presenteras vad patienterna har för preferenser för att kunna 
hantera sin sjukdomssituation. Patienterna önskade att få kontroll över sin 
sjukdomssituation samt att de ville känna sig förberedda inför den kommande döden.  
Genom att patienternas önskemål kring kontroll och förberedelser uppnåddes kunde 
patienterna bli delaktiga. 
 
Kontroll 

Patienterna påvisade att det var viktigt att ha kontroll i livets slutskede, för att kunna 
bli delaktiga i vården (Pardon et al., 2011; Volker & Wu, 2011). Patienterna ville ha 
kontroll över besluten som togs angående vilken behandling som skulle utföras eller 
om ingen behandling skulle ges, oavsett läkarens åsikt (Volker & Wu, 2011; Brom et 
at., 2014). När patienternas preferenser kring kontroll möttes bidrog det till en ökad 
delaktighet (Walczak et al., 2013). För att patienterna skulle uppnå kontroll och kunna 
hantera sin sjukdom krävdes det att patienterna fick tillräckligt med kunskap av 
sjuksköterskan (Gjerberg et al., 2015). För att patienternas behov av kontroll skulle 
uppfyllas behövdes det att patienterna fick kommunicera sina önskemål, samtala om 
hur det varit för andra i liknande situationer och aktivt samtala om livets slutskede. 
Genom tillit för sjuksköterskan kunde patienterna få kontroll och när tillit inte fanns 
minskade patienternas kontroll (Romo, Allison, Smith & Wallhagen, 2017). Det var 
betydelsefullt för patienterna att ha självdisciplin genom att själva dokumentera 
väsentliga aspekter under sjukdomsförloppet, vilket resulterade till ökad kontroll 
(Volker & Wu, 2011; Braun et al., 2014). Patienterna ville ha kontroll över hur dagarna 
utspelade sig, de hade samtidigt en gemensam tro om att det i slutändan inte kunde 
kontrollera hur livet utformade sig utan att det var upp till en högre makt (Volker & 
Wu, 2011). För att kunna vara delaktiga i sin vård ville patienterna ha den kontrollen 
att kunna fortsätta leva sitt liv fullt ut, genom att planera semestrar, ha roligt och en 
viktig aspekt var att återgå till arbetet (Horne et al., 2012) 
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Förberedelser inför döden 

Många patienter menade att förberedelser inför döden var viktigt för att kunna vara 
delaktiga i vården (Volker & Wu, 2011; Miccinessi et al., 2012; Horne et al., 2012). Det 
var även väsentligt för en del av patienterna att ha planerat sociala och familjära 
aspekter av döendet samt döden. Några patienter ville inte diskutera eller tänka på vad 
som skulle ske i framtiden (Horne et al., 2012). Det var väsentligt för patienternas 
delaktighet i livets slutskede att sjuksköterskan samt närstående skulle behandla 
patienterna som en unik individ, som innan sjukdomen och inte som att patienterna 
är sjuka (Walczak et al., 2013; Horne et al., 2012; Bélanger et al., 2016; Lee et al., 2009). 
För några patienter var det viktigt att prata om rädslor inför döden med sjuksköterskan 
samt närstående (Miccinessi et al., 2012), medan andra patienter höll sjukdomen 
hemligt och undvek samtal om vad döden innebar (Horne et al., 2012). Att ta hjälp av 
religiösa personer var viktigt för en del av patienterna (Miccinessi et al., 2012). 
Patienternas preferenser var att få dö smärtfritt (Gjerberg et al., 2015) och att ha en 
god symtomkontroll för att kunna fortsätta med sitt vardagliga liv  (Grothe at al., 2011). 
Flera äldre patienter ville inte fortsätta leva sitt liv, de menade att döden är en del av 
livet och att det måste ske någon gång (Gjerberg et al., 2015). Patienterna ville vara 
medvetslösa med hjälp av sedering i livets slutskede och ville gärna vara i sina egna 
hem. Det var inte alltid att patienterna fick sin önskan uppfylld om att dö på det stället 
som de uttryckte att de ville (Miccinessi et al., 2012). Andra patienter var inte oroliga 
över att deras preferenser om döden inte skulle uppfyllas (Horne et al., 2012). 
 
 

Beslutsfattande 

Kategorin benämner hur patienterna önskade att bli delaktiga i 
beslutsfattandeprocessen. Flera patienter uttryckte vikten av självbestämmande 
medan andra ville ha mer stöd under beslutsprocessen.  

Självbestämmande  

De flesta patienterna ville bestämma helt och hållet själva eller ha en stor roll kring 
beslut om livets slutskede (Gjerberg et al., 2015; Volker & Wu, 2011; Braun et al., 2014; 
Pardon et al., 2011; Brom et al., 2014; Horne et al., 2012). Patienterna menade att det 
är deras rätt att få bestämma om deras egna kroppar samt slut på livet (Volker & Wu, 
2011; Braun et al., 2014) samtidigt som de inte ville ge läkaren mer arbete (Brom et al., 
2014). Patienternas preferenser kring delaktighet i vården kunde förändras när 
patienterna kände en ovisshet om sjukdomens framtid. Patienterna önskade vid 
ovissheten att bli mer delaktiga i besluten och god livskvalité var enligt patienterna 
viktigare än att förlänga livet (Bélanger et al., 2016; Brom et al., 2014). En del av 
patienterna hade satt upp olika gränser för att behålla livskvalitén och de ville när 
gränsen var nådd ha en avgörande roll i beslutsfattandet om de fortsatta 
behandlingarna (Brom et al., 2014). De som plågades av svår smärta ville självständigt 
bestämma över de medicinska besluten (Gjerberg et al., 2015; Pardon et al., 2012). 
Endast hälften av patienterna fick sin önskning uppfylld av att ta eget beslut kring 
medicin, behandlingar och livets slutskede (Pardon et al., 2011). För att patienterna 
skulle vara säkra på att det som bestämts enligt patienternas önskemål utfördes, skrev 
många ner hur de vill ha det i livets slutskede för att inte lägga en börda på familjen 
eller någon annan (Braun et al., 2014; Horne et al., 2012). För ett flertal av patienterna 
var det väsentligt att samtala med familjen om preferenser kring livets slutskede 
(Gjerberg et al., 2015). Vid beslut om livsuppehållande behandling, ville patienterna 
vara säkra på att läkarna lyssnade på anhöriga för att patienterna upplevde att övrig 
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vårdpersonal inte visste hur de ville ha det (Braun et al., 2014; Gjerberg et al., 2015). 
Patienterna ville att familjen skulle vara medvetna om patienternas preferenser för 
döden, för att uppfylla patienternas önskemål när de inte längre kunde tala för sig själv 
(Horne et al., 2012; Braun et al., 2014). Det uppgavs vara lättare för patienterna att 
fatta egna beslut om patienternas familj accepterade diagnosen och sjukdomsförloppet 
(Walczak et al., 2013). Ett fåtal patienter kände att det var onödigt att andra skulle ta 
beslutet, eftersom det endast var högre makter som kunde hjälpa patienterna (Braun 
et al., 2014). 
 

Bestämmande i samråd med andra 

Flera patienter litade mer på att andra skulle ta besluten om livets slutskede, antingen 
med eller utan guidning av patienterna (Horne et al., 2012; Braun et al., 2014). Läkare 
visade sig ha en stor roll kring patienternas delaktighet och den beslutsfattande 
processen (Brom et al., 2014; Pardon et al., 2011; Gjerberg et al., 2015). Vissa av 
patienterna litade mer på att läkaren självständigt skulle fatta besluten om 
behandlingar och livets slutskede, patienterna menar att läkaren besitter kliniska 
kunskaper gällande behandlingsalternativ. Andra patienter önskade att läkaren skulle 
ha viss delaktighet i beslutfattandet (Pardon et al., 2011; Brom et al., 2014; Horne et 
al., 2012). De flesta patienterna ville vara delaktiga i beslutsfattandet, dock var det 
några som undvek att ta det slutgiltiga besluten (Gjerberg et al., 2015; Pardon et al., 
2012). Vissa patienter litade inte på läkaren på grund av fel förutsägelser kring tiden 
kvar att leva, brist på kommunikation och att patienterna fått fel information (Horne 
et al., 2012). Patienterna ville bli hörda av sjuksköterskan och få vara delaktiga i 
beslutsfattandet, när sjuksköterskan inte hade tid att lyssna på dem ändrade några 
patienter sina preferenser för beslutsfattandet (Gjerberg et al., 2015; Lee et al., 2009). 
Patienterna ville med eller utan medverkan av sin familj, att beslutet skulle tas 
tillsammans med medicinsk erfaren personal (Miccinessi et al., 2012; Horne et al., 
2012). Några patienter litade helt på att familjen utan inverkan från patienterna fattade 
beslut om vården, eftersom familjen vet bäst (Horne et al., 2012; Braun et al., 2014). 
Icke troende patienter var mer benägna att vilja vara mer delaktiga i beslutsfattandet 
(Pardon et al., 2012). 
 

Diskussion  

Metoddiskussion  

Vald metod i litteraturöversikten var kvalitativ metod, vilket inriktar sig på att studera 
och söka förståelse av upplevda fenomen i en naturlig miljö. Metoden var lämplig 
eftersom val av litteraturöversiktens inriktning var patienters preferenser för 
delaktighet i palliativ vård under livets slutskede (Henricson & Billhult, 2017). Den 
valda metoden innebär att kvalitetskraven pålitlighet, trovärdighet och överförbarhet 
ska uppfyllas för att stärka litteraturöversikten tillförlitlighet (Polit & Beck, 2017). Ett 
induktivt förhållningssätt var relevant eftersom utgångspunkten för 
litteraturöversikten var deltagarnas levda erfarenheter, litteraturöversikten utgick 
därför inte ifrån en teori. I kvalitativ metod finns det inga fel och ingen absolut sanning 
när erfarenheter studeras eftersom varje individ är unik samt har olika åsikter 
(Henricson, 2017). Det finns risker med induktiv ansats som kan resultera i att 
slutsatserna enbart blir upprepningar i beskrivande form av det verkliga resultatet. Att 
inte kunna vara helt förutsättningslös trots induktiv ansats har också visat sig vara en 
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risk vid litteraturöversikten (Priebe & Landström, 2017). Sökningarna av artiklarna 
gjordes i databaserna CINAHL och PUBMED. Först valdes sökord på svenska som 
sedan översattes med hjälp av lexikon till engelska.  

Genom att översätta sökorden fanns det en risk för feltolkning av det översatta orden, 
dock ansågs översättningarna var korrekta och av god kvalité. Vid handledning 
uppmanades författarna att minska antalet sökningar i databaserna, vilket skulle bidra 
till att fler artiklar återkom under samma sökning. Detta ses som en svaghet i 
litteraturöversikten eftersom sökorden förändrades samt att inte alla titlar lästes vid 
de nya sökningarna. Därav kan författarna gått miste om relevanta artiklar. Det finns 
en risk med att de valda sökorden kunde resulterat i att artiklar som inte svarade på 
syftet inkluderades, dock lades inga nya artiklar till vid de nya sökningarna. Att söka i 
flera databaser med omvårdnadsfokus ökar litteraturöversiktens trovärdighet 
eftersom chansen är större att hitta relevanta artiklar gentemot syftet. Något som även 
ökade trovärdigheten vid sökningarna var att flera artiklar återkom vid användning av 
samma sökord (Henricson, 2017). Sökningar i databaserna gjordes för att hitta 
relevanta sökord och kombinationer av sökorden gjordes med hjälp av booleska 
operatorer “AND” och “OR” (Friberg, 2017). Sökorden som sedan var relevanta till 
syftet söktes i fritextord i båda databaserna. Olika sökord användes i de olika 
databaserna, det är oklart om det påverkade urvalet negativt. Dock ansågs det inte 
påverka urvalet eller resultatet negativ eftersom användningen av olika ord gav en 
bredare utgångspunkt (Forsberg och Wengström, 2016). Arbetets trovärdighet 
stärktes genom att begränsa sökningarna till enbart peer reviewed eftersom artiklarna 
klassas som vetenskapliga (Henricson, 2017). Eftersom vetenskapligt material ständigt 
förnyas avgränsas sökningarna från årtalen 2009 och framåt (Friberg, 2017). Personer 
under 18 år exkluderades i litteraturöversikten eftersom det finns olikheter i rättsliga 
och etiska frågor som till exempel självbestämmande. Vårdnadshavaren har ofta en 
mycket mer aktiv involverande roll i vården av barn i palliativ vård än anhöriga till en 
vuxen har, resultatet kunde därför vara missvisande om personer under 18 
inkluderades (Socialstyrelsen, 2013). Trovärdigheten i litteraturöversikten brister 
eftersom artiklarna hade olika datainsamlingsmetoder samt design. De artiklarna som 
använde sig av mixad metod, inkluderades enbart resultatet som var kvalitativt i 
litteraturöversikten (Henricsson, 2017). Vissa artiklar som inkluderades hade flera 
olika perspektiv, men det var endast patienternas perspektiv som inkluderades i 
resultatet. Genom att använda ett kvalitetprotokoll vid granskningen av artiklarna 
ökade litteraturöversiktens pålitlighet (Bilaga 1). Kvalitétsprotokollet bestod av två 
delar, där artiklarna var tvungna att uppnå full poäng på första delen samt sex av åtta 
poäng på den andra delen. Artiklar som fick sex respektive sju poäng på del två enligt 
kvalitétsprotokollet diskuterades mellan författarna och som gemensamt kom fram till 
att inkludera artiklarna trots att full poäng inte kunde uppnås. Bristande kvalité på de 
inkluderade artiklarna kan ha medfört att resultatets trovärdighet minskat. Det valda 
artiklarna delades upp mellan författarna för granskning, för att öka trovärdigheten 
granskades artiklarna igen av den andra parten. Trovärdigheten på dataanalysen 
stärktes genom att artiklarna granskades först individuellt för att få en helhet av 
texterna. Efter det hittades gemensamt de olika delarna och en ny helhet skapades 
(Henricsson, 2017). Den nya helhet skapade tre preliminära huvudkategorier som 
mynnade ut i två subkategorier vardera. Under arbetets gång har de preliminära 
kategorierna ändrats för att bättre passa innehållet i resultatet.  
 
Med hjälp av lexikon har artiklarna tolkats och sedan återberättat korrekt text utan att 
förvränga resultatet. Samtliga artiklar var skrivna på engelska och eftersom ingen av 
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författarna har engelska som modersmål fanns det en risk för feltolkning av texten. De 
13 inkluderade artiklarna (Bilaga 3) ansågs vara tillräckligt för att forma ett pålitligt 
och trovärdigt resultat. De artiklar som inkluderades i litteraturöversikten kommer 
från olika länder: USA, Kanada, Belgien, Nederländerna, Norge, Danmark och 
England. Fördelen med att inkludera artiklarna från de olika länderna är att det bidrar 
till en överförbarhet till länder med europeisk samt anglosaxisk sjukvård. Nackdelarna 
är att hela världens vårdsystem ser olika ut, dessutom kan synen på den säkra vården 
samt vårdkvalitén variera i olika länder (Henricson, 2017). Eftersom 
litteraturöversikten inte var specificerad på en speciell patientgrupp kan resultatet 
överföras till alla patienter som befinner sig i livets slutskede (Mårtensson & Fridlund, 
2017). Litteraturöversiktens överförbarhet stärktes genom att handledningsgruppen 
och handledaren har kontrollerat att resultatet svarar på syftet samt att analysen är 
grundad i data (Henricson, 2017). Ett etiskt förhållningssätt har varit grunden under 
arbetets gång, samtliga artiklar har varit granskade och godkända av etisk kommitté 
(Forsberg och Wengström, 2016). Vilket innebär att forskarna uppfyller de krav som 
krävs för att bedriva forskning (Helsingforsdeklarationen, 2013).  
 

Resultatdiskussion  

Resultatet som framkom efter bearbetning av artiklarna påvisade en huvudkategori 
”Behov av kunskap” som var väsentlig för patienternas delaktighet i livets slutskede.  

Analysen av resultatet påvisade att de huvudsakliga preferenserna som påverkar 
delaktigheten, var patienternas behov av information och kommunikation. 
Kommunikation och information är två viktiga delar för att personcentrerad vård ska 
uppnås. Under analysens gång upptäcktes det att de övriga fynden som påvisats i 
resultatet är i behov av kommunikation samt information för delaktigheten. Under 
huvudkategorin ”hantera sin sjukdom” ville patienterna ha kontroll samt vara 
förberedda inför den kommande döden. Detta uppnås genom att individanpassa 
informationen, som i sin tur är i behov av god kommunikation mellan patienter och 
professioner. Under huvudkategorin ”Beslutsfattande” ville patienterna självständigt 
fatta beslut eller gemensamt med andra. För att kunna fatta ett självständigt beslut 
finns det behov av kunskap, detta uppnås genom att bli informerad om sjukdomen. 
Beslut gemensamt med andra kan inte ske om kommunikationen brister.   
 
En bra kommunikation ökar patientens delaktighet 

Resultatet visade att kommunikationen mellan patienterna och sjuksköterskan var 
centralt för delaktigheten i livets slutskede. Patienterna är i behov av att sjuksköterskan 
kommunicerar på ett lättförståeligt sätt för att kunna bli delaktiga. Det är 
sjuksköterskans uppgift att se till att patienterna får en tydlig och framgångsrik 
kommunikation (Thulesius, 2016; svensk sjuksköterskeförening, 2017a). Det är viktigt 
med en god kommunikation för att kunna bygga upp en bra relation mellan 
sjuksköterskan och patienterna, genom relationen förbättras patienternas 
välbefinnande. Sjuksköterskans kunskap gällande kommunikationen med patienterna 
är lika viktigt som att vara duktig på de medicintekniska momenten, eftersom det 
bidrar till en hög kvalité på vården (Robinson, Callister, Berry & Dearing, 2008). 
Kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienterna ska ske på ett 
personcentrerat sätt genom att sjuksköterskan till exempel ställer öppna frågor där 
patienterna med egna ord kan uttrycka sig (Scholl et al., 2014).  Resultatet påvisade att 
finna tid och utrymme för kommunikationen om livets slutskede var väsentligt för 
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patienterna. Vidare beskrev resultatet att när patienterna inte blev hörda av 
sjuksköterskan blev de mindre delaktiga i beslutsfattandet. Det kan vara svårt för 
sjuksköterskan att finna tid för kommunikationen med patienterna eftersom 
sjuksköterskan har många andra uppgifter. Dock är varje patientkontakt en möjlighet 
för sjuksköterskan att lyssna, bekräfta, ge information samt respektera patienterna 
(Clayton, 2006). Patienterna ska få tid till att uttrycka sig och när sjuksköterskan ger 
patienterna tid till att samtala avslöjar patienterna sina problem tidigare (Kourkouta 
& Papathanasiou, 2014). Författarna anser att det är viktigt att sjuksköterskan tar vara 
på möjligheterna till att kommunicera med patienterna, vården kan därav bli säkrare 
eftersom patienterna får möjlighet att samtala om sina problem. Vidare kan problemen 
upptäckas tidigare och patienterna kan få rätt vård snabbare. Det skulle kunna bidra 
till kortare vårdtider och minskat tryck på sjukhusen, vilket även kan generera till 
minskade samhällskostnader. I resultatet framkom det att patienterna ville att 
sjuksköterskan skulle vara ödmjuk för att kommunikationen skulle bli av god kvalité. 
Patienterna känner en frustration för att kommunicera med sjuksköterskan, de menar 
att sjuksköterskan ignorerar deras oro och gör felaktiga antagande om deras mål samt 
önskningar (Crooks, 2001). Det är därför av högsta vikt att sjuksköterskan 
kommunicerar utifrån patienternas preferenser för att patienterna ska bli delaktiga. 
Bristande delaktighet kan leda till felaktiga diagnoser, felaktiga behandlingar och 
kvarstående men, vilket bidrar till längre vårdtider och sämre följsamhet från 
patienterna.  För att kommunikationen ska bli bra måste sjuksköterskan vara trevlig 
och artig under samtalet (Kourkouta & Papathanasiou, 2014). Kommunikationen 
mellan sjuksköterskan och patienterna försämras när sjuksköterskan verkar ovillig att 
förmedla artighet, medkänsla eller respekt (Thorne et al., 2013). Trots fynden anses 
det att alla patienter behöver få en individanpassad kommunikation. Det innebär att 
sjuksköterskan inte alltid kan gå in med samma förutsättningar inför samtal med olika 
patienter, utan måste känna av hur patienterna vill ha det. Resultatet visade att 
patienternas delaktighet i kommunikation med sjuksköterskan ökade när patienterna 
kände tillit. Patienter kan få ökad tillit till sjuksköterskan när det känner att de håller 
sekretessen. Patienter som är benägna till att känna mindre tillit till sjuksköterskan är 
de som upplever att kommunikationen brister (Lord et al., 2012). När patienterna 
bekräftas och blir värderade som individer ökar patienternas delaktighet samt bidrar 
till en ökad tillit till sjuksköterskan (Conner, Allport, Dixon & Somerville, 2008). För 
att samtalet med patienterna ska bli personcentrerat behöver atmosfären på 
avdelningen vara vänlig och pålitlig (Cramm et al., 2015). Patienterna ska kunna känna 
tillit och känna att de kan samtala med samtlig personal på avdelningen. Resultatet 
visade att patienterna ville att sjuksköterskan skulle vara intresserad av att lära känna 
patienterna. När sjuksköterskan vill veta mer om patienterna och patienternas 
preferenser ökar det patienternas känsla av förtroende, vilket bidrar till att samtal om 
livets slutskede blir av bättre kvalité (Abdul-Razzak, Sherifali, You, Simon & Brazil, 
2016). 
 
Information med patienten i centrum 

För att patienterna ska bli delaktiga i vården behöver de erhålla kunskap om sin 
sjukdomssituation, för att få kunskap behöver patienterna få relevant information av 
sjuksköterskan. En återkommande och central del litteraturöversiktens resultat var 
vikten av information. Det är informationen som avgör graden av patienternas 
delaktighet (Eldh, 2014). Kompetensbeskrivningen för en legitimerad sjuksköterska 
beskriver att de viktigaste arbetsuppgifterna sjuksköterskan har är att uppmärksamma 
individuella informationsbehov, informera patienterna rätt samt vara säker på att 
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patienterna förstår den information som ges (Socialstyrelsen, 2005). Patienterna ska 
enligt patientlagen (SFS 2014:821) få individanpassad information om planerade 
åtgärder, aktuellt hälsotillstånd samt vad som kan göras för att lindra framtida 
symtom. Om patienterna inte får tillräcklig och korrekt information kan det bidra till 
ökade vårdtider eftersom patienten är i behov av mer information och bidrar därav till 
ökade samhällskostnader. I resultatet framkom det att informationen var viktig för 
patienterna, dock fanns det delade meningar om hur mycket information samt när 
patienterna ville ha informationen. Sjuksköterskan behöver kunna individanpassa 
varje möte med patienterna för att få inblick i hur patienterna vill ha informationen. 
Informationen behöver vara lättförståelig samt innehålla undervisning kring den 
egenvård som patienterna är kapabel till att utföra själv. Centralt inom 
personcentrerad omvårdnad är att lyssna och ta hänsyn till patienternas behov av 
information (Cramm et al., 2015). Enligt tidigare erfarenheter har det framkommit att 
en del patienter inte alltid vill ha lika mycket information om sjukdomstillståndet eller 
döden, medan andra vill ha mer information. För sjuksköterskan är det viktigt att ta 
reda på patienternas önskningar gällande informationen för att inte utsätta 
patienterna för onödigt lidande. Patienterna är osäkra på hur mycket information de 
vill ha om döendeprocessen. De menar att trots att de känner sig bättre informerade, 
ansåg patienterna att informationen antingen är en välsignelse eller en förbannelse 
(Ellington, Reblin, Berry, Giese-Davis & Clayton, 2013). Det är viktigt att inte 
underskatta kunskapen som patienterna besitter och därför behöver sjuksköterskan ta 
reda på patienternas förkunskaper för att kunna ge den informationen som fattas. En 
av bristerna som framkom i resultatet var att patienterna inte fick den information de 
önskade. Bristen på information kunde bidra till att patienterna hittade informationen 
på andra sätt, exempelvis internet som är en stor och lättillgänglig informationskälla.  
Många patienter beskriver att de hellre söker information på internet än att prata med 
sin läkare (Diaz et al., 2002). Vissa menar att det är ett billigare och smidigare sätt att 
få information på, medan andra vill ha mer information än vad läkaren har tid att ge. 
Patienterna söker information om biverkningar, kompletterande eller alternativa 
läkemedel samt andra specifika diagnoser. Dessa patienter menar att informationen är 
tillförlitlig (Diaz et al., 2002), dock visar en annan studie att internet inte alltid är 
pålitligt när det handlar om hälsorelaterad information (Daraz el al., 2019). Resultatet 
i litteraturöversikten påvisade att behovet av informationen kunde ändras över tid 
beroende på tillstånd, ålder, behov och önskningar. När skillnader jämförs mellan 
patienter som inte får information och de som får information om den kommande 
döden, framkommer det att det inte finns skillnader gällande symtomkontroll. 
Däremot är de patienter som är informerade mer benägna att bli förskriven vid-
behovsläkemedel samt att få dö på sin önskade plats (Lundquist, Rasmussen & 
Axelsson, 2011). Den personcentrerade vården beskriver riktlinjer kring etiska 
perspektiv som bör tillämpas inom patienternas vård. Det är av stor vikt att sätta 
patienterna i centrum samt inkludera patienterna i samtliga vårdbeslut och 
vårdprocesser (Edvardsson, 2010). För att kunna inkludera patienterna i vårdbeslut 
behöver patienterna tillräckligt med information från sjuksköterskan för att kunna ta 
besluten (Ternestedt et al., 2017; Scholl et al., 2014).  
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Slutsats 

I livets slutskede har det visat sig att patienterna har olika preferenser för sin 
delaktighet i vården. Det framkom i resultatet att kommunikation och information 
behövdes för att patienterna skulle kunna bli delaktiga. Det fanns dock delade 
meningar för hur mycket information patienterna ville ha, trots att informationen 
visade sig vara en viktig del för delaktigheten. För att patienterna ska få sina 
preferenser uppfyllda krävs det att sjuksköterskan ger tid för att kommunicera med 
patienterna. Sjuksköterskan bör identifiera patienternas olika preferenser och vara 
medveten om att de individuella preferenserna kan förändras under 
sjukdomsförloppet. 

 
Kliniska implikationer 

Utifrån sjuksköterskans perspektiv kan litteraturöversikten bidra till ökad förståelse 
för patienters preferenser i livets slutskede. När sjuksköterskan tar reda på 
patienternas preferenser för delaktighet minskar risken för att brister i vården 
uppkommer och därav blir vården säkrare. Riktlinjer kan skapas på en nationell nivå 
för att säkerställa att patienternas preferenser för delaktighet uppnås i livets slutskede.  
Vidare underlättar det sjuksköterskans arbete om patienternas preferenser har 
framkommit, istället för att sjuksköterskan ska behöva gissa sig fram om hur 
patienterna vill ha det i livets slutskede. Det bidrar även till en bättre relation mellan 
sjuksköterskan och patienterna. Från patienternas perspektiv bidrar 
litteraturöversikten till ökat välbefinnande och förtroende för vården. Patienterna får 
även en mer individanpassad vård och deras sista tid i livet blir som de önskar. Vidare 
förslag på fortsatt forskning kan vara att undersöka om hur patienternas preferenser 
tillämpas ur ett sjuksköterskeperspektiv samt hur anhöriga upplever vårdens 
tillämpning av preferenserna. 
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Syfte Metod Resultat Kvalité 

 

 
1 

Bélanger. E., 
Rodríguez. C., 
Groleau. D., Légaré. 
F., Macdonald. M.,  
& Marchand. R.; 
2016; Kanada 

International 
Journal of 
Qualitative Studies 
on Health and 
Well-being; Patient 
participation in 
palliative care 
decisions: An 
ethnographic 
discourse analysis 

Syftet med studien 
var att förstå hur 
patienter medverkar 
i beslutstagandet i 
palliativ vård samt 
hur vårdbeslut är 
utformade genom 
samverkan av ett 
palliativt team på 
sjukhus. 

Metod: Kvalitativ studie 
och etnografiska 
observationer 

Urval: 18 palliativa 
patienter med en 
avancerad cancerdiagnos, 
54–88 år (10 kvinnor och 
8 män). 

Fyra teman utformades för att 
rättfärdiga patienternas 
delaktighet i beslutsfattandet. 
Resultatet visar hur patienter och 
vårdgivare använde dessa teman 
för att förtydliga patientens samt 
vårdgivarens olika roller inom 
delaktighet. 

Hög: 
Del 1: 
4/4 
Del 2: 
7/8 

 
2 

Braun, U., Beyth, R., 
Ford, M., Espadas, 
D., & McCullough, 
L.; 2013; USA 

Patient Education 
and Conseling; 
Decision-making 
styles of seriously 
ill male Veterans 
for end-of-life care: 
Autonomists, 
Altruists, 
Authorizers, 
Absolute Trusters, 
and Avoiders 

Att beskriva 
självrapporterade 
beslutsstilar och 
tillhörande vägar 
genom 
beslutsfattandet i 
livets slutskede för 
olika etniciteter och 
att undersöka 
potentiella 
förhållanden mellan 
etnicitet på dessa 
stilar. 

Metod: Kvalitativ metod. 
Fokusgrupps intervjuer, 
grupperna bestod av 4–8 
deltagare och delades upp 
efter ras/etnicitet.  

Urval: 44 deltagare totalt, 
8 fokusgrupper. Mellan 
55–83 år, alla utom 1 
patient var av det manliga 
könet. 

Studien visade att det fanns två 
huvudgrupper om hur man ville 
att beslut skulle tas i livets 
slutskede, de som ville ta besluten 
själv och de som överlät 
beslutfattandet till någon annan. 
De som ville ta egna beslut ville 
antingen ta fullt ansvar eller inte 
vill ge någon annan ansvaret.  
De som ville att andra skulle 
bestämma ville antingen ge den 
andra ensamrätt eller beslut utan 
att lägga sig i eller indirekt 
beslutsfattande. 

Hög: 
Del 1: 
4/4 
Del 2: 
8/8 
 

 
3 

Brom, L., Pasman, 
H-R., Widdershoven, 
G., Van der Vorst, 
M., Reijneveld, J., 
Postma, T., & 
OnwuteakaPhilipsen, 

PLoS ONE; 
Patients' 
Preferences for 
Participation in 
Treatment 
Decision-Making at 

Syftet är att beskriva 
patienter 
preferenser för 
delaktighet i 
beslutsfattande i 
livets slutskede. 

Metod: En kvalitativ 
beskrivande studie. 
Djupintervjuer. 

I stort sett var läkarens delaktighet 
i beslut viktigt för patienten. 
Patienternas delaktighet varierade 
mycket beroende hur patienten 
såg sin egen roll samt egen 
förmåga att delta i 

Hög:  
Del 1: 
4/4 
Del 2: 
8/8 



 
26 

 

 

 

B..;2014; 
Nederländerna 

the End of Life: 
Qualitative 
Interviews with 
Advanced Cancer 
Patients. 

Urval: 28 patienter (18 
män och 10 kvinnor) med 
avancerad cancer.  
 

behandlingsbeslut. Patientens 
beslutfattande kunde bli mer aktiv 
senare under sjukdomsförloppet. 
Kommunikation om preferenser 
kring delaktighet under hela 
patientens vårdtid är av stor 
betydelse för patienten.  
 

 
4 

Gjerberg. E., 
Lillemoen. L., Førde. 
R., & Pedersen. R.; 
2015; Norge. 

BMC geriatrics; 
End-of-life care 
communications 
and shared 
decision-making in 
Norwegian nursing 
homes--
experiences and 
perspectives of 
patients and 
relatives. 

Syftet är att utforska 
vårdhems patienters 
och närståendes 
upplevelser samt 
perspektiv på samtal 
om livets slutskede, 
information och 
gemensamt 
beslutfattande. 

Metod: Kvalitativ och 
explorativ design. 
Kombination av intervjuer 
och fokusgrupper. 

Urval: 35 individuella 
kvalitativa intervjuer (27 
kvinnor och 8 män) 
mellan 68–98 år.   

Det framkom att det endast var ett 
fåtal patienter och närstående som 
hade varit delaktiga i ett samtal 
om vård i livets slutskede. Nästan 
alla av patienterna och den 
närstående ville bli informerade 
om hälsotillståndet. Majoriteten 
av de medverkande ville vara 
delaktiga i beslutfattandet men att 
de mer eller mindre lämnade 
själva besluttagandet till de 
professionella vårdgivarna.  

Hög: 
Del 1: 
4/4 
Del 2: 
8/8 

 
5 

Grothe, T. T., Rydahl 
Hansen,S.,  
& Wagner, L.; 2011; 
Danmark. 

Journal of 
psychosocial 
oncology; How to 
Be a Patient in a 
Palliative Life 
Experience? A 
Qualitative Study 
to Enhance 
Knowledge About 
Coping Abilities in 
Advanced Cancer 
Patients 

Syftet med studien 
var att beskriva och 
identifiera 
preferenser som 
patienter anser är 
viktiga för att 
hantera sin 
sjukdom. 

Metod: Kvalitativ 
semistrukturell 
intervjustudie. 

Urval: 18 patienter med 
cancerdiagnos med 
prognos på >18 månader. 
Mellan 43–80 år. 

Enligt patienterna var 
delaktigheten i sitt liv centralt. 
Resultatet innefattar fyra stycken 
centrala preferenser: Att patienten 
ska kunna leva ett vardagligt liv 
trots sjukdomen, finna mod och 
hopp, leva med maktlöshet och att 
få lindring från sin sjukdom. 
Patienterna menade att 
delaktigheten innebar kontroll, 
trots vetskapen av livets slut och 
minskad kraft. Genom stöd från 
vårdpersonal och anhöriga kunde 
patienterna upprätthålla känslan 
av delaktighet. 

Hög:  
Del 1: 
4/4 
Del 2: 
8/8 
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Horne, G., Seymour, 
J., & Payne, S.; 2011; 
UK, England 

International 
journal of nursing 
studies; 
Maintaining 
integrity in the face 
of death: A 
grounded theory to 
explain the 
perspectives of 
people affected by 
lung cancer about 
the expression of 
wishes for end of 
life care. 

Syftet med studien 
var att utforska 
upplevelsen och 
åsikter som 
patienter som 
drabbats av 
lungcancer om 
deras önskningar 
och preferenser i 
livets slutskede. 

Metod: Kvalitativ 
semistrukturerad 
intervjustudie, med 
jämförelseanalys för att 
utveckla en grounded 
teory.  

Urval: 25 patienter (18 
män, 7 kvinnor) med 
lungcancer 47–85 år och 
19 anhöriga.  

Huvudfynd i studien var 
preferenser som patienter har 
gällande sin död. Patienterna 
menade att den sociala aspekten 
kring sin död är mer oroväckande 
än behandling och preferenser.  
 

Hög: 
Del 1: 
4/4 
Del 2: 
8/8 

 
7 

Lee. S., Kristjansson. 
L., & Williams. A.; 
2009; Australien 

Supportive care in 
cancer; 
Professional 
relationships in 
palliative care 
decision making. 

Syftet med studien 
är att beskriva 
signifikanta 
problem som 
påverkar 
beslutsprocessen, 
från ett perspektiv 
från patienter med 
ett allvarligt 
sjukdomstillstånd. 

Metod: Kvalitativ ansats 
med konstant jämförande 
analys. Intervjuer samt 
observation. 

Urval: 14 patienter 
mellan åldrarna 28–93 år 
(lika många män som 
kvinnor), 7 
familjemedlemmar, 18 
vårdgivare. 

Det framkom en signifikant 
påverkande faktor på patientens 
delaktighet i beslutfattande om 
den palliativa vården och det var 
deras relation till vårdgivaren. En 
god relations skapades om 
vårdgivaren var fokuserad på 
patienten som individ, gav en 
känsla av tillit och att 
kulturen/omgivningen var god 
karaktär. 

Hög: 
Del 1: 
4/4 
Del 2: 
6/8 

 
8 

Miccinessi, 
G., Bianchi, E., 
Brunelli, C., & 
Borreani, C.; 2012; 
Italien. 

European Journal 
of Cancer Care; 
End-of-life 
preferences in 
advanced cancer 
patients willing to 
discuss issues 
surrounding their 
terminal condition. 

Syftet är att 
undersöka och 
diskutera frågor 
samt preferenser 
som patienter har i 
livets slutskede 

Metod: Kvalitativ 
intervjustudie. Ett 
speciellt utformat 
formulär har använts 
ELPI. 

Urval: 88 patienter med 
avancerad cancer (55 
kvinnor och 33 män). 
Patienter över 18 år som 
har >2 kvar att leva. 

Patienterna i studien var 
medvetna om sin terminala status 
och uppgav en tydlig önskan att få 
information samt att delta i beslut 
som rör patientens sista tid i livet. 
Gällande hur pass mycket 
patienterna ville vara delaktiga i 
varierande kring patienterna, 
vilket indikerar på alla individers 
behov är olika. 

Hög: 
Del 1: 
4/4 
Del 2: 
7/8 



 
28 

 

 

 

 
9 

Pardon, K., 
Deschepper, R., 
Vander Stichele, R., 
Bernheim, J., 
Mortier, F., Schallier, 
D., Germonpré,P., 
Galdermans, D., Van 
Kerckhoven, W.,& 
Deliens, L.; 2011; 
Belgien 
 

Palliative 
medicine; Are 
patients' 
preferences for 
information and 
participation in 
medical decision-
making being met? 
Interview study 
with lungcancer 
patients 

Syftet med studien 
var att undersöka 
vilken grad 
patienter med 
nydiagnostiserad 
avancerad 
lungcancer ville vara 
involverade i 
medicinska beslut 
samt bli 
informerade. Samt 
om deras 
preferenser 
uppfylldes. 

Metod: Kvalitativ 
intervjustudie med 
standardformulär 

Urval: 128 patienter (102 
män och 62 kvinnor) med 
avancerad lungcancer steg 
3 eller steg 4. Över 18 år 
samt tysktalande.  

Huvudfynd i studien var att av de 
totala 128 deltagande ville hälften 
bli informerade om deras sjukdom 
samt vara delaktig i beslut, det 
visade sig dock att endast en 
fjärdedel av deltagarna blev 
informerade. Patienternas 
preferenser om att ta egna beslut 
eller om de ville att alla beslut 
skulle tas av läkare möttes i högre 
grad än de patienter som ville ha 
delat beslutsfattande. 

Hög: 
Del 1: 
4/4 
Del 2: 
8/8 

 
10 

Pardon, K., 
Deschepper, R., 
Vander Stichele, R., 
Bernheim, JL., 
Mortier, F., Bossuyt, 
N., Schallier, D., 
Germonpré, P., 
Galdermans, D., Van 
Kerckhoven, W. & 
Deliens, L.; 2012; 
Belgien 

Supportive Care in 
Cancer; Changing 
preferences for 
information and 
participation in the 
last phase of life: a 
longitudinal study 
among newly 
advanced lung 
cancer patients 

Syftet med studien 
var att utforska 
preferenser kring 
information och 
delaktighet över tid 
hos 
lungcancerpatienter. 

Metod: Intervjuer,  tre 
gånger under fyra 
månader. Mixad metod.  

Urval: 67 patienter på en 
ålder mellan 41-86 år  

Hälften av patienterna som deltog 
i studien hade efter en period på 
fyra månader efter fastställd 
diagnos ändrat sina preferenser 
kring beslut om information om 
palliativ vård samt sin vård i livets 
slutskede, från att inte vilja ha 
information till att vilja samt de 
som ej velat ha information från 
början ändrade sig till att vilja ha 
information. 
 

Hög: 
Del 1: 
4/4 
Del 2: 
8/8 

 
11 

Romo. R., Allison. T., 
Smith. A., & 
Wallhagen. M.; 2017; 
USA 

Journal of the 
American 
geriatrics society; 
Sense of Control in 
End-of-Life 
Decision-Making 

Syftet med studien 
var att utforska hur 
äldre patienter med 
en begränsad 
livslängd väljer att 
ta beslut om deras 
sjukvård när de inte 

Metod: Kvalitativ ansats. 
Djupgående 
semistrukturerade 
intervjuer i patienternas 
hem. Konstant 
jämförande analys 
användes. 

Generellt sett delegerade 
patienterna beslutstagandet till 
andra och uttryckt sina önskemål 
genom att beskriva önskade 
resultat av vård i livets slutskede 
samt belysa de som var 
meningsfullt för dem. Genom att 
ha tro/hopp på att de runt 

Hög: 
Del 1: 
4/4 
Del 2: 
8/8 
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befinner sig i en 
akut situation. Urval:  20 deltagare, 13 

män och 7 kvinnor. 
Prognos <1 år >65 år. 
Engelsktalande.  

omkring fattar de rätta besluten åt 
patienten, gav det patienten en 
känsla av kontroll utan att 
kontrollera besluten. 

 
12 

Volker, D., & Wu, H-
L; 2011; USA 

Qualitative Health 
Research; Cancer 
Patients’ 
Preferences for 
Control at the End 
of Life 

Att undersöka 
innebörden av 
kontroll och vilka 
preferenser kring 
kontroll patienter 

Metod: Djupintervjuer i 
hemmet, öppna frågor 
användes.  

Urval: 20 patienter med 
avancerad cancerdiagnos. 
34–87 år. Jämnt fördelat 
mellan kön. 

Deltagarna uttryckte att kontroll 
var när de kunde vara delaktiga i 
sin behandling gällande 
behandlingsbeslut, dagarna innan 
livets slut samt arrangemang efter 
livets slut. Det andra temat 
handlade om deltagarnas 
medvetenhet om att sjukdomen 
samt döden var någonting större 
och därav styrs av högre makt. 

Hög: 
Del 1: 
4/4 
Del 2: 
7/8 

 
13 

Walczak, A., Butow, 
P., Davidson, P., 
Bellemore, F., 
Tattersall, M., 
Clayton, J., Young, 
J., Mazer, B., 
Ladwig, S., & 
Epstein, R.; 2011; 
Australien 

Patient Education 
and Counseling; 
Patient 
perspectives 
regarding 
communication 
about prognosis 
and end-of-life 
issues: How can it 
be optimised? 

Syftet med studien 
var att undersöka 
hur kommunikation 
om palliativ vård 
och prognos kan se 
ut, ur ett 
patientperspektiv 

Metod: Induktiv 
kvalitativ studie, 
semistrukturella 
intervjuer 

Urval: 16 kvinnor, 18 
män mellan 34–86 år. 
Patienter med långt 
gången, icke botbar cancer 
och har <12 månader kvar 
att leva. 
 

Det krävs av vårdpersonalen ett 
lyhört och personcentrerat 
förhållningssätt vid 
kommunikation med patient kring 
känsliga ämnen i livets slutskede, 
för att få patienten att bli delaktig. 
Patienter som var engagerade i sin 
vård var mer benägna att bli 
informerade om sin sjukdom och 
framtida vård, dessa patienter var 
dessutom mer öppna för att 
diskutera känsliga ämnen i livets 
slut. 

Hög: 
Del 1: 
4/4 
Del 2: 
6/8 

 


