
 

 

EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ 

 

 I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD 

VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 

2012:98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att främja välbefinnande i livets slutskede 
En litteraturstudie 

 

 

 

 

 

Emelie Eriksson 

Rebecka Nordh 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

Examensarbetets 

titel: 

Att främja välbefinnande i livets slutskede - en litteraturstudie 

 

Författare: Emelie Eriksson, Rebecka Nordh 

 

Huvudområde: Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad 

 

Nivå och poäng: Kandidatnivå, 15 högskolepoäng 

 

Kurs: SSK06 

 

Handledare: Inga-Lill Nilsson 

 

Examinator: Marianne Johansson 

 

 

Sammanfattning 

Den palliativa vården kan beskrivas som ett förhållningssätt vilket syftar till att förbättra 

livskvaliteten för patienter som har drabbats av en sjukdom som leder till döden. Att 

förbättra livskvaliteten för dessa människor innebär bland annat att integrera andliga 

och psykologiska aspekter i vården, bejaka livet samt lindra plågsamma smärtor och 

symtom. Förhållningssättet inom den palliativa vården innebär även att vårdpersonal 

varken skall skynda på eller skjuta upp döden och att det är viktigt att arbeta för att 

tillgodose patientens behov. Att vårda en patient i livets slutskede innebär att vårda en 

person vars värderingar, önskningar och behov i livet har förändrats. Att tydliggöra vad 

patienter upplever som välbefinnande vid vård i livets slutskede är en viktig del av 

sjuksköterskans arbetsuppgifter och syftet med detta arbete är således att belysa vad 

som kan främja välbefinnande hos vuxna patienter vid vård i livets slutskede. 

Författarna har valt att sammanställa artiklar inom det valda området, publicerade i 

databaser inom vård och medicin, i en systematisk litteraturstudie. Dataanalysen 

genomfördes enligt det tillvägagångssätt som Axelsson (2008) beskriver. Resultatet 

presenterar vuxna patienters upplevelse av hälsa vid vård i livets slutskede och beskrivs 

i form av fyra huvudteman och nio subteman. De fyra huvudtemana är: patientens 

självbild, goda relationer, sammanhang och vikten av delaktighet. I diskussionen valde 

författarna att ta upp de teman som ansågs framträdande i ett försök att förmedla 

kunskap och förståelse om vuxna patienters behov och önskningar vid vård i livets 

slutskede. 

 

 

 

 

Nyckelord: Välbefinnande, Palliativ vård, Livskvalitet, Patientperspektiv, Vuxna, 

Relationer, Sammanhang, Delaktighet. 
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INLEDNING 

Efter en intensiv treårig sjuksköterskeutbildning med 27 veckors verksamhetsförlagd 

utbildning har vi fått mycket erfarenhet utav att arbeta med och möta patienter. 

Majoriteten av den verksamhetsförlagda utbildningen har främst inneburit vårdande 

som har som mål att få patienter att tillfriskna för att återgå till ett normalt liv i hem och 

arbetsliv genom att främja hälsa, lindra lidande, förebygga sjukdom samt återupprätta 

hälsa. Först vid vår verksamhetsförlagda utbildning i kommunal hemsjukvård mötte vi 

en annan vårdform, en lindrande vård, där hälsa i form av friskhet faktiskt inte gick att 

uppnå. Plötsligt stod vi inför utmaningen att vårda patienter i livets slutskede. Vi 

upplevde att det var skillnad att vårda patienter i livets slutskede med andra behov och 

önskningar än de patienter som vi tidigare mött. En utav författarna var på ett hospice 

under den valbara kursen, en praktikplats som var mycket givande och lärorik. Här blev 

det uppenbart att kurskamraterna gått miste om en erfarenhet av en vårdfilosofi som vi 

blivande sjuksköterskor med stor sannolikhet kommer att möta i sjuksköterskeyrket. 

 

Betydelsefullt är att skapa förståelse för och kunskap om vuxna patienters behov och 

önskningar vid vård i livets slutskede. Palliativ vård i livets slutskede är fokus i denna 

litteraturstudie och ligger till grund för hur sjuksköterskan kan öka dessa patienters 

upplevelse av välbefinnande. 

 

BAKGRUND  

Palliativ vård i livets slutskede 

Enligt Nationella Rådet för Palliativ Vård (NRPV, 2010) bygger palliativ vård på ett 

förhållningssätt som innebär en helhetssyn på människan där vårdpersonal stöttar 

individen psykiskt, fysiskt och existentiellt, så att människan får leva med största 

möjliga välbefinnande, livskvalitet, hälsa och värdighet till livets slut. Livets slutskede 

innebär att en person oundvikligen kommer att dö inom en överskådlig framtid. 

Palliativ vård i livets slutskede innefattar den vård som ges under en persons sista tid i 

livet och den syftar till att främja livskvalitet och lindra lidande. 

 

Enligt Världshälsoorganisationens (WHO, 2010) definition av palliativ vård kan vården 

beskrivas som ett förhållningssätt som syftar till att bekräfta livskvaliten för patienter 

som har en sjukdom vilken leder till döden. Detta innebär främst att lindra plågsamma 

symptom och smärtor, integrera andliga och psykologiska aspekter i vården, bejaka livet 

och öka livskvaliteten. Definitionen innebär även att varken skjuta upp eller påskynda 

döden samt att arbeta för att tillgodose patienter och deras familjers behov (WHO, 

2010). Att vårda en obotligt sjuk människa, handlar om att möta en levande individ som 

inte har så lång tid kvar i livet (Lyckander, 2009). 

 

Personcentrerad palliativ vård  

Ternestedt, Österlind, Henoch och Andershed (2012) tog efter många års studier fram 

en modell av en personcentrerad palliativ vård, de så kallade 6 S:n. Denna modell 

bygger på en helhetssyn av patienten och innefattar patientens fysiska, psykiska, 

sociala, andliga och existentiella dimensioner. Här kan patientens självbestämmande ses 
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som ett psykologiskt behov som uppfylls då patienten får lov att vara delaktig och aktiv 

i bestämmandet utav sitt eget liv. Patientens sociala relationer och en gemenskap med 

andra uppfyller patientens sociala behov. För att uppfylla ett existentiellt och andligt 

behov kan ett sammanhang i livet, där patienten känner tillhörighet till andra och få 

möjlighet att uttrycka sina funderingar, samt förmåga och möjlighet att fundera över val 

av strategier vid mötet med döden vara av vikt. För att uppfylla det fysiska behovet för 

välbefinnande kan symptomlindring komma spela en stor roll. Patientens självbild, 

personens sammanfattade bild utav sig själv, ses som det band som håller de övriga S:n 

sammanbundna med patientens person (Ternestedt et al., 2012). 

 

Enligt NRPV (2010) bör den palliativa vården bygga på ett förhållningssätt som 

påpekar det faktum att det bör vara patientens symptom och behov som skall styra 

vården. Personcentrerad vård ska enligt Ternestedt et al. (2012) självklart ligga till 

grund för det palliativa vårdandet. Personcentrerad vård beskrivs utav hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL 1982:763) 3§ och poängterar patientens inkludering i vården kring 

denne. ”Vården ska så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med 

patienten” (HSL 1982:763 3§). Patienten ses som specialist med kunskaper gällande sig 

själv och sitt liv vilka bör kombineras med vårdarens vetenskapsbaserade kunskaper och 

beprövade erfarenheter. Självbilden, som ett av de 6 S:n, ses som självklar utgångspunkt 

i den personcentrerade vården vid livets slutskede då man ska säkra patientens 

perspektiv av dennes upplevelser utav sig själv och sin situation. Likaså som 

personcentrerad vård utgår ifrån den unika patienten är de 6 S:ns relevans unika för 

varje individ samt för varje individ vid olika situationer (Ternestedt et al., 2012). 

 

Välbefinnande  

Välbefinnande är ett begrepp som tillsammans med sundhet och friskhet ingår i 

helhetsbegreppet hälsa (Eriksson, 1989). Välbefinnande som en del av hälsoupplevelsen 

har med den unika individens inre upplevelse att göra. Detta innebär att om patientens 

inre upplevelse kan påverkas positivt kan välbefinnande upplevas trots att patienten är 

drabbad utav sjukdom (Eriksson, 1989). Ett begrepp som också ligger till grund för 

upplevelsen av välbefinnande är människans rätt att bli bekräftad med värdighet och 

som en unik person. Upplevelsen av värdighet ger människan livskraft och mod 

(Wiklund, 2008). 

 

I Wiklund (2008) beskrivs leken som en stödjande vårdaktivitet. Leken är en bidragande 

faktor till upplevd hälsa och därmed upplevelsen av välbefinnande. Leken ses som ett 

tillfälle att för en stund få vila från stundens allvar, en möjlighet att vara kreativ. Genom 

fantasi och skapande får patienten möjlighet att uttrycka sig själv och sina önskningar 

vilket också kan bidra till en känsla utav gemenskap, samhörighet och välbefinnande. 

En människas värden är enligt Stryhn (2007) kopplat till hälsa. Värden är det som är 

essentiellt och betydelsefullt i livet. De primära värdena, kallat livsvärden, poängteras 

som det som gör livet värt att leva, med andra ord de ting som leder till en upplevelse av 

att inte bara vara vid liv utan att faktiskt fullt ut leva och uppleva välbefinnande. Melin-

Johansson (2010) knyter ihop livskvalité med helhetsbegreppet hälsa. Livskvalitet 

bestäms av de erfarenheter en människa fått under ett liv och den värdering och mening 

personen lägger i dessa livserfarenheter. En annan beskrivning är den att livskvalitet är 
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värden vilka bidrar till ett gott liv. Det är en subjektiv upplevelse som påverkas av den 

aktuella livssituationen och den kultur som personen befinner sig i. 

 

Dahlberg beskriver att då man ser en individ utifrån ett livsvärldsperspektiv involveras 

dennes hela vardagsvärld och dagliga tillvaro så som den erfars av den unika individen 

(Dahlberg et al., 2003). Merleau-Ponty (1997) beskriver livsvärlden som den verklighet 

som en person lever i men som inte direkt avser den fysiska världen. Livsvärlden är 

istället verkligheten som en person upplever den genom sin kropp. Merleau-Ponty 

förklarar vidare att en person ser inte bara sitt hus som en byggnad utan även som ett 

hem och upplever det således på ett annat sätt än andra hus som ser likadana ut på 

utsidan. I relationen med patienten behövs en öppenhet och ett vårdande som utifrån ett 

livsvärldsperspektiv utgår ifrån hur verkligheten ter sig för den unika patienten. 

 

Välbefinnande vid vård i livets slutskede 

Beck-Friis och Strang (2006) menar att med livets gång förändras människans behov, 

värden och underlag för upplevt välbefinnande. Saker som tidigare var av värde känns 

triviala medan lugn, ro och tid för reflektion behöver allt mer utrymme. Målet med den 

palliativa vården är att möjliggöra att den enskilda personen får en så optimal 

livskvalitet som möjligt innefattande de fysiska, sociala, andliga och psykiska behov 

och önskningar som behöver uppfyllas. Inom vården uttrycks hälsorelaterad livskvalitet 

oftast med innebörden att patienten ska vara fri från både fysiska och psykiska laster 

och att ha en så god som möjligt fysisk, psykisk och social funktion i vardagslivet 

(Beck-Friis & Strang, 2006). Upplevelsen av en sjukdom är dock individuell och en 

patient kan uppleva hälsa i form av välbefinnande även i ett sjukdomstillstånd 

(Wiklund, 2008). Till en värdig vård hör att försöka tillmötesgå individuella önskningar 

utifrån de mål människan har för den resterande tiden av sitt liv. För någon kan det vara 

av värde att få ordna upp olika praktiska ting medan det för någon annan kan innebära 

till exempel en utflykt, ett biobesök eller en matupplevelse på en restaurang (Statens 

offentliga utredningar [SOU] 2001:6). 

 

Tidigare forskning om det palliativa vårdandet 

Livskvalitet och hälsa har beskrivits genom tidigare forskning av Kaasa och Loge 

(2003) som aktuellt när det gäller vård och omsorg. De menar att det redan under 

antikens Grekland lades stort fokus vid just livskvaliteten vid vård utav sjuka patienter. 

Trots att livskvalitet är ett gammalt begrepp är det fortfarande idag svårt att definiera 

vad livskvalitet innebär då det är ett abstrakt och individuellt begrepp. Kaasa och Loge 

beskriver att livskvalitet och upplevt välbefinnande för patienten bland annat innebär att 

leva ett normalt liv, att vara bekräftade och ha förmåga att bekräfta andra, att fatta egna 

beslut och att hålla kontakt med familj och vänner. För att hjälpa patienterna att uppnå 

dessa grunder för livskvalitet och upplevt välbefinnande krävs det att sjuksköterskan tar 

sig tid till detta.  

 

Ternestedt et al. (2012) beskriver att Dame Cicly Saunders pionjärsarbete  under 1960-

talet betytt mycket för kunskapsutvecklingen inom det palliativa vårdområdet. I 

Saunders olika yrkesroller som sjuksköterska, läkare och kurator uppmärksammade hon 

att många patienter inte fick den lindring de var i behov utav. Saunders poängterade 
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vikten av att kombinera forskning, vård och utbildning för att förbättra patienters 

upplevelse av välbefinnande vid vård i livets slutskede. Saunders myntade även 

begreppet ”den totala smärtan” som sågs som en komplex smärtupplevelse där vikt 

fanns att involvera en helhetssyn på patienten. Här menade hon att den totala smärtan 

innefattade ett samspel mellan fysiska, psykiska, sociala, andliga och existensiella 

dimensioner utav smärta där de olika dimensionerna påverkade varandra. 

 

Andra som bidragit i kunskapsutvecklingen är sociologerna Glaser och Strauss (1965) 

då de presenterade”insiktsteorin” där samspelet mellan berörda parter i vården påverkar 

patientens förberedelse inför mötet med döden. Här belyses vikten av att dela 

information och kunskap om patientens framtida prognos och att delge patienten insikt i 

denna för att ha möjlighet till att förbereda ett avskedstagande som passar den unika 

patienten. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Antalet vuxna patienter i dagens samhälle som är i behov av palliativ vård i livets 

slutskede blir fler och därmed ställs krav på ett vårdande med vetenskaplig grund. När 

patienten vårdas i livets slutskede har värderingar, behov och önskningar för livet 

förändrats. Det är viktigt att lyssna till och skapa förståelse för vad patienter önskar för 

att uppnå välbefinnande vid vård i livets slutskede. Vårdandet behöver bygga på 

kunskaper om vad som kan främja patienters hälsa och lindra lidande vid palliativ vård i 

livets slutskede. 

 

SYFTE 

Syftet är att belysa vad som kan främja välbefinnande hos vuxna patienter vid vård i 

livets slutskede. 

 

METOD  

Litteraturstudie 

Författarna har valt att sammanställa artiklar inom det valda området, publicerade i 

databaser inom vård och medicin, i en systematisk litteraturstudie. Enligt Willman och 

Stoltz (2006) kan det vara av fördel att sammanställa en litteraturstudie utifrån både 

kvantitativ och kvalitativ forskning, detta för att kunna studera ett problem utifrån olika 

perspektiv som ett led i att förstå verkligheten. 

 

Datainsamling och urval 

Littertursökningen startade med en osystematisk informationssökning där författarna 

fritt sökte på artiklar i databaserna Pubmed och Cinahl. Dessa databaser användes då de 

är ledande inom omvårdnadsforskning och då utbildning getts angående användningen 

utav dessa databaser. Den osystematiska informationssökningen gav en överblick över 

hur forskningen ser ut inom det valda området, inspiration till eventuella inklusion- och 

exklusionskriterier samt underlag för vilka sökord som kunde tänkas generera i 
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intressanta artiklar. På detta vis kompletterar denna typ av sökning den systematiska 

informationssökningen med idéer och vägledning (Östlundh, 2006). 

Därefter startade den systematiska informationssökningen där sökord användes baserade 

på problemformulering och syfte (bilaga 1). Artiklarna skulle vara publicerade mellan år 

2002-2012, de skulle vara peer reviewed och finnas tillgängliga att läsas i fulltext över 

internet. I båda databaserna användes sökorden quality of life, wellbeing, palliative care, 

terminally ill, end-of-life care, quality of health care, values, experience, desire* och 

need*. I kombinationer användes främst termen AND men även termen OR vilket 

resulterade i mest relevanta artiklar i sökresultatet. De 10 olika sökorden kombinerades 

vid sju olika sökningar vilket resulterade i mellan 1 och 1937 träffar. Artiklar från 

sökresultatet valdes främst ut efter hur rubrikerna fångade ett intresse, det vill säga om 

artikeln verkade kunna generera information om patientens upplevelse eller 

förutsättningar för upplevd hälsa vid vård i livets slutskede, sammanlagt 22 stycken. 

Därefter lästes abstractet igenom med inklusions- och exklusionskriterier i åtanke och 

metoddelen granskades för att säkerställa att artiklarna var representativa. 

Inklusionskriterierna innebar att artiklarna skulle bygga på studier som på något vis 

beskrev patienters perspektiv. Patienterna skulle vara över 20 år och artiklarna skulle 

vara vetenskapliga och generaliserbara i västerländsk kultur. Artiklar som innefattade 

patienter med kognitiva sjukdomar, så som demens och Alzheimers exkluderades. 

 

Databeskrivning 

Datan utgörs av åtta stycken artiklar från medicinska och vårdvetenskapliga tidsskrifter 

vilka alla belyser ett livsvärldsperspektiv. Urvalet innefattar fyra stycken kvalitativa och 

fyra stycken kvantitativa artiklar som enligt Willman och Stoltz (2006) med fördel kan 

komplettera varandra. Ingen utav artiklarna var äldre än sju år gamla. 

 

Dataanalys 

Författarna valde att genomföra dataanalysen utifrån det tillvägagångssätt som Axelsson 

(2008) beskriver. Analysen startade med att varje artikel noggrant lästes igenom för att 

få en uppfattning över hela materialet. Författarna valde att allteftersom stryka under 

den information som uppfattades som betydelsefull. En översiktsmall användes där 

författarna överförde sammanfattad information om artiklarnas problem/syfte, 

metod/urval och resultat (bilaga 2). Utifrån denna mall kunde det tydligt urskiljas 

liknande teman som kom att upprepas i de olika artiklarnas resultat. Dessa teman 

punktades upp på ett separat papper och kom att kallas subteman. Antalet subteman som 

framkom blev nio stycken. Härefter lästes artiklarna än en gång igenom och information 

som kunde tillskrivas ett speciellt tema färglades med hjälp av överstrykningspennor, en 

unik färg användes för varje enskilt subtema. Subteman med liknande innebörd kom att 

indelas i fyra stycken övergripande huvudteman. Enligt Axelsson (2008) är subteman 

och huvudteman ett bra tillvägagångssätt att använda sig utav då det skapar en tydlig 

struktur i resultatet. Författarna har använt sig utav ett etiskt förhållningssätt då de 

endast valt artiklar som blivit etiskt prövade av respektive lands etiska kommittéer. 

Genom att endast använda sig utav information som framkommit i artiklarnas resultat 

kan författarna styrka sitt etiska förhållningssätt. Litteratursökningarna genomfördes 

under november och december 2012. 
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RESULTAT  

Syftet med studien är att belysa vad som kan främja välbefinnande hos vuxna patienter 

vid vård i livets slutskede. Resultatet av litteraturstudien sammanfattas i teman och 

subteman (se figur 1). 

 

Figur 1 

 

HUVUDTEMA SUBTEMA 

Självbildens roll för Känslan av att inte upplevas 

välbefinnandet som en börda. 

  Att ses som en individ. 

Relationer till närstående Betydelsen av relationer 

  till närstående. 

  Stöd att upprätthålla 

  relationer. 

Att vara i ett sammanhang Existentiellt välbefinnande. 

  Vikten av att upprätthålla 

  hoppet och det existentiella 

  stödet. 

Betydelsen av delaktighet God och tydlig information. 

  Goda vårdrelationer. 

  Att ges möjlighet att vara 

  delaktig i beslut. 

 

Självbildens roll för välbefinnandet 

Självbilden innefattar patientens verklighet, patientens upplevelse av sin situation och 

av sig själv, och är utgångspunkten för vården som ges. Självbilden utmanas ständigt 

när en person förändras och utvecklas i samspel med omgivningen. Det är viktigt för en 

persons självbild att man blir respekterad och sedd (Ternestedt et al., 2012). Detta tema 

belyser patientens upplevelse av att känna sig som en börda för andra i samband med 

den förändrade självbilden och vikten av att sjuksköterskan ser dem som individer. 

 

Känslan av att inte upplevas som en börda 

Prince-Paul (2008) beskriver i sin studie hur patienternas olika typer av dödliga 

sjukdomar resulterade i att de upplevde ett hot mot den sociala identiteten, 

förhoppningen om framtiden och känslan av ”rollförlust”, att patienten inte längre hade 

möjlighet att vara samma person som de alltid varit. Istället för att vara i rollen som 
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maka eller make, vän och förälder upplevde de istället att de blev en börda för vänner 

och näststående. De flesta patienterna beskrev hur deras roller förändrades inom ramen 

för sin sjukdom. Många patienter berättade hur de motvilligt var tvungna att ta en 

beroende roll. Patienterna hade en önskan om att behålla sin gamla roll i livet då detta 

gav en känsla av normalitet. Att patientens roll i livet förändrades gav ett minskat 

välbefinnande och en sämre livskvalitet (Prince-Paul, 2008). Daneault et al. (2006) 

beskriver att patienten är mycket mottaglig för att känna av den stress och tidspress som 

kan råda hos sjuksköterskan och i många fall vill patienten då inte ta upp 

sjuksköterskans tid. I vissa fall beskriver patienter att de inte ser någon annan möjlighet 

än inte klaga utan att hålla det som känns jobbigt inom sig. 

 

Att ses som en individ 

Patienternas självbild förändras på en sekund då patienterna på ett opersonligt vis 

överlämnas en ”dödsdom” i form utav palliativ vård som enda utvägen. Patienten är inte 

längre samma person som innan läkaren steg innanför dörren. Patienterna nämner att de 

upplevde ett stort välbefinnande genom att, utav vårdpersonal, få ses som individer, 

samtala om hobbys, intressen och annat som inte rör sjukdomen. Att vårdaren såg 

patienten som en helhet var direkt associerat med en känsla av trygghet och befrielse 

(Denault et al. 2006). Vidare väljer också Denault et al. att beskriva patienters 

upplevelse av att bli behandlade endast som sviktande organ och hur detta direkt leder 

till ökat lidande och känsla av ensamhet. Denna upplevelse infinner sig då vårdpersonal 

inte ansträngt sig att lära känna och intressera sig för hela patienten. Även Haeyland et 

al. (2006) har i sin studie poängterat patienters önskan av att få ses som en individ med 

unika behov och att därefter bli behandlad med värdighet. 

 

Relationer till närstående 

Att patienten ingår i ett socialt sammanhang och har möjlighet att ha vänner och 

närstående omkring sig är en stor del av patientens livskvalitet. Genom att symtom 

lindras vid livets slut ges möjlighet att upprätthålla, de för patienten, viktiga relationer 

(Ternestedt et al., 2012). Detta tema belyser betydelsen av relationer till närstående samt 

vikten av att som patient ges möjlighet att upprätthålla goda relationer och hur detta kan 

bidra till välbefinnande. 

 

Betydelsen av relationer till närstående 

I Prince-Paul (2008) beskrivs hur alla deltagare upplevde ett behov att uttrycka 

tacksamhet och kärlek genom kommunikativa handlingar och att det därmed var viktigt 

att upprätthålla nära personliga relationer. Oavsett hur sjuk patienten var vid livets slut 

fanns det ett behov att vara omgiven av vänner och familj samt att, så länge det är 

möjligt, delta i sociala aktiviteter. Att få dessa behov tillfredställda gav patienterna ett 

syfte och en anledning att ”leva” trots att patienterna visste att de var döende och detta 

bidrog till välbefinnande även i livets slutskede. Relationer som patienten haft tidigare 

dök upp under sjukdomstiden och gav en förnyad känsla av förståelse. En förståelse av 

vikten av relationer med andra som gjort personliga intryck. Dessa relationer var 

kopplade till en känsla av trygghet, inre lugn och tacksamhet. Prince-Paul nämner att 

majoriteten av patienterna kände ett behov av att finnas i ett sammanhang där möjlighet 
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fanns att berätta sin livshistoria. Patienterna kände sig välsignade att vakna upp ännu en 

dag. Det fanns ett behov av att tala om för andra hur viktigt det är att ta tillvara på nuet 

och ”leva” varje dag, att inte skjuta upp viktiga ting. Patienterna poängterade att det var 

viktigt att sjuksköterskan bidrog till möjlighet för reflektion och diskussion om det som 

en gång varit. 

 

I en studie av Peters och Sellick (2006) gjordes en jämförelse mellan patienter som 

vårdades i livets slutskede antingen i hemmet eller på ett sjukhus. De båda gruppernas 

erfarenhet var relativt lika varandra men skilde sig åt på ett par punkter. Det visade sig 

att patienter som fick palliativ vård i hemmet tenderade att ha bättre psykisk och fysisk 

hälsa och bättre livskvalitet samt minskad risk för depression. Det visade även att 

patienter som vårdades i hemmet upplevde färre biverkningar av sina symptom och 

hade bättre kontroll över sin vård och behandling. Patienterna som vårdades i hemmet 

upplevde att deras sociala nätverk var en del av deras liv i en större utsträckning än 

patienter som vårdades på sjukhus. Leung et al. (2010) beskriver i sin studie hur de 

fysiska symtomen hos en patient som vårdas i livets slutskede oundvikligen ökar mot 

slutet av levnadstiden. Patienterna i denna studie upplevde dock, på grund av den 

holistiska vård de fått under vårdtiden, att de hade en god livskvalitet under majoriteten 

av tiden. Genom omfattande vård, från så väl sjuksköterskor och andliga företrädare 

som läkare och kuratorer, fanns möjlighet att stärka banden till närstående som var av 

stor betydelse. Genom att få uppleva socialt stöd och andlighet kände patienterna att en 

god död kunde uppnås. 

 

Stöd att upprätthålla relationer 

Prince-Paul (2008) belyser att patienterna upplevde att kärlek var ett centralt inslag i 

deras liv vilket kopplar dem samman med signifikanta andra. Signifikanta andra kan 

vara allt från familj och vänner till präster, kuratorer och andra andliga företrädare, det 

vill säga alla personer som är betydelsefulla för patienten. Genom kommunikation med 

andra fanns möjlighet att uttrycka kärlek och uppleva samhörighet. Det var viktigt för 

patienternas välbefinnande att få stöd i detta, bland annat genom smärtlindring vilket 

gav dem ork och kraft att möta närstående och vänner. Även patienterna i studien av 

Haeyland et al. (2006) anser att det är viktigt att det ges möjligheter och stöd i att stärka 

eller i alla fall upprätthålla relationer med personer som betyder något. 

Symptomlindring sågs även här vara av stor vikt för att rent fysiskt orka upprätthålla en 

relation. 

 

Att vara i ett sammanhang 

Att patienten får fundera över livets mening och att få berätta om det liv som levts är en 

viktig del i den palliativa vården. En central del av välbefinnandet handlar om att skapa 

mening med livet och mening i livet och stöd bör ges för patientens behov att ”knyta 

ihop säcken” (Ternestedt et al., 2012). Detta tema belyser hur välbefinnande kan uppnås 

genom att finna hopp, tro och trygghet i sin andlighet, samt att patienten bekräftas och 

respekteras i detta. 
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Existentiellt välbefinnande 

Enligt Prince-Paul (2008) upplevde patienter som befinner sig i livets slutskede en 

känsla av att existentialismen förstärktes under sjukdomstiden. Trots att en relation med 

en högre makt eller Gud inte alltid varit central i patientens liv aktualiserades relationen 

i samband med den palliativa vården och tanken på meningen med livet uppstod. Denna 

upplevelse såg patienterna som något positivt för sin livskvalitet och som en trygghet i 

att möta det okända. Användningen av bönen beskrevs som centrala i relationen med 

Gud eller den högre makten och patienterna ansåg det viktigt att få möjlighet att 

upprätthålla relationen. En bekräftelse av styrkan av en högre makt var tydlig hos 

patienterna. Att de fick möjlighet att uppskatta livet och känna tacksamhet för varje dag 

ansågs betydelsefullt. Att finnas i ett sammanhang med inte bara mänskliga personer 

utan även med en högre makt ansågs kunna bidra till detta. 

 

Majoriteten av patienterna i en studie av Vallurupalli et al. (2012) anser sig lita på att 

deras religiösa tro eller andlighet kommer att hjälpa dem under återstoden av livet. 

Patienterna upplevde även att deras religiositet eller andlighet hade ett starkt samband 

med livskvalitet. Genom att få utöva sin religion eller andlighet fann de ett lugn och en 

inre trygghet. Att vara ”tillfreds med Gud” var en utav de viktigaste faktorerna för 

patienternas välbefinnande. Patienterna berättar att deras religiositet eller andlighet 

hörde samman med känslan av hopp. Kandasamy, Chaturvedi, och Desai (2011) 

beskriver i sin studie hur upplevelsen av andligt välbefinnande positivt korrelerar med 

både fysiska och psykiska upplevelser. Samtidigt uppmärksammas det negativa 

samband som andligt välbefinnande har till depression och ångest. Ökad trötthet, 

aptitlöshet och minnesproblematik har också uppmärksammats hos patienter med brister 

i det andliga välbefinnandet. Likaså påverkas humöret och relationer till andra negativt. 

 

Vikten av att upprätthålla hoppet och det existentiella stödet 

När patienten nås av beskedet att palliativ vård är det som återstår leder detta direkt till 

ett lidande. Enligt patienterna är behovet av att få stöd att upprätthålla hoppet det 

absolut viktigaste sjuksköterskan kan hjälpa till med då känslan av att faktiskt kämpa 

för livet ofta infinner sig. Även när framtidsutsikterna var mycket begränsade fanns det 

ett stort behov av att få stöd att hålla hopp och mod uppe (Denault et al., 2006). De 

flesta patienterna upplevde att det var en viktig del av deras vård att sjuksköterskan 

uppmärksammade deras religiösa behov. De patienter som fick sina behov 

uppmärksammade rapporterade en minskning av depressiva symtom. Detta kunde göras 

genom att sjuksköterskorna hjälpte patienten att komma i kontakt med en religiös eller 

andlig företrädare. Genom samtalet med företrädaren och genom andlig gemenskap 

ökar patientens välbefinnande då denne får vägledning till en meningsfullhet och 

möjlighet att få och ge förlåtelse (Vallurupalli et al., 2012). 

 

Betydelsen av delaktighet 

En förutsättning för att patienten skall få så en god vård som möjligt är att vården 

utformas i samverkan med patienten. En förutsättning för delaktigheten handlar även 

om att patienten fått klar och tydlig information på den nivå som patienten befinner sig 

på (Ternestedt et al., 2012). Detta tema belyser vikten av goda vårdrelationer för att 

patienten skall kunna vara delaktig i sin vård och utöva självbestämmande. 
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God och tydlig information 

Denault et al. (2006) beskriver patienters upplevelser då beskedet om palliativ vård 

överlämnas som mycket dramatiskt. Om överlämnandet av informationen att kurativ 

behandling är över sker utan goda relationer och stöttning upplever patienterna en 

mycket stor känsla av övergivenhet och kapitulation. Även Haeyland et al. (2006) 

beskriver vikten av att information överlämnas till patienten på ett tydligt och 

framförallt ärligt vis, där både risker och vinster av eventuell behandling diskuteras. 

Clayton, Butow och Tattersall (2005) poängterar även vikten av att som vårdpersonal 

vara medveten om att varje patient är unik i sitt sätt att önska ta emot information. Vissa 

patienter önskade enskilda samtal med sjuksköterska och läkare angående diskussioner 

kring vården vid livets slutskede. Patienterna önskade även att närstående skulle få 

informationen överlämnad under enskilda samtal men i samråd med patientens 

godkännande. En del utav patienterna önskade istället att ha familjen närvarande då 

informationen överlämnades för att ta del av deras stöd. 

 

Goda vårdrelationer 

För att bidra till att upprätthålla goda vårdrelationer poängterar Clayton et al. (2005) 

vikten av att både patienten och sjuksköterskan besitter enhetlig information. Detta 

bidrog till att de båda parterna tillsammans kunde prata mer öppet om framtiden 

(Clayton et al., 2005). Många patienter som tillslut blir erbjudna palliativ vård nämner 

att det till en början är ett stort fall mot uppgivenhet och att de står inför en tid av kamp. 

Behovet av stöd och goda relationer till sin sjuksköterska blir enormt betydelsefullt och 

brister i dessa relationer har direkt visat sig leda till ökat lidande för patienten. Likaså 

håller behovet utav goda relationer i sig under hela den palliativa fasen (Daneault et al., 

2006). Vidare beskriver Denault et al. att patienter upplever tacksamhet då deras 

sjuksköterska knutit band till dem genom att ta sig tid att personligen komma och hälsa 

på samt gett patienten tid att uttrycka sina tankar och känslor. Haeyland et al. (2006) har 

låtit patienter rangordna aktuella upplevelser vid vård i livets slutskede. Här rangordnas 

relationer till sina vårdgivare som mycket högt. Vikt läggs vid att ha tillit och förtroende 

till vårdpersonal och att erbjudas hälsovård som är respektfull och empatisk. 

 

Att ges möjlighet att vara delaktig i beslut 

Patienter i studien av Haeyland et al. (2006) lägger mycket stor vikt vid att själva få 

vara med och delta i beslut som fattas kring deras vård. Många belyser vikten av att 

själva få avgöra om fortsätt behandling med livsuppehållande insatser eller inte och hur 

den framtida vårdplanen skall se ut. Detta visar sig leda till en känsla av kontroll vilket i 

sig leder till ökat välbefinnande. Resultatet av studien genomförd utav Peters och 

Sellick (2006) visar att patienterna som vårdades i hemmet upplevde bättre kontroll 

över sin sjukdom och delaktighet i sin vård. Patienter som vårdades på sjukhus 

upplevde att vården var likriktad och att den enskilda individen inte uppmärksammades 

i tillräckligt stor utsträckning i vårdrelationen för att uppleva delaktighet. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Denna litteraturstudie bygger på åtta stycken artiklar. Författarna har använt sig utav 

både kvalitativa och kvantitativa artiklar vilka ansågs kompletterade varandra och gav 

studien ett bredare perspektiv. Författarna anser sig ha plockat ut de mest relevanta 

artiklarna som hittats, som också svarar på studiens syfte. Att artiklarna är publicerade 

under de senaste sju åren anses vara en styrka då de speglar relevant data. 

 

Valet av litteraturstudie blev naturligt då författarna ville sammanfatta redan befintlig 

kunskap till ett mer övergripande resultat. Enligt Axelsson (2008) kan detta vara ett 

tillvägagångssätt som kan utveckla studenters förmåga att söka och värdera vetenskaplig 

kunskap. Att utföra en litteraturstudie ses av författarna som en styrka då det gav ett 

stort och brett urval då data kunde samlas in från olika delar utav världen. Vad som kan 

anses tråkigt är att författarna inte hittade en enda relevant artikel med data insamlad 

från Sverige. Trots att Ternestedt et al. (2012) beskriver att svensk forskning om vård 

vid livets slut har eskalerat från två publicerade avhandlingar på 1980-talet till cirka 50 

avhandlingar mellan år 2000-2012 verkar få utav dessa fokusera på patientens 

upplevelse. Under den osystematiska sökningen söktes det fritt i databaserna Pubmed 

och Cinahl med sökorden qualitative, patient perspective, palliative care och sweden. 

Detta  resulterade dock endast i ett fåtal artiklar där fokus desutom låg på vården sett 

utifrån sjuksköterskans eller de närståendes perspektiv. Likaså verkar den största delen 

utav världens forskning inom ämnet fokusera på vårdpersonal och de närståendes 

perspektiv, i vissa fall i kombination med patienternas. En minoritet av materialet 

fokuserar enbart på patienten vilket inneburit att författarna vid ett par tillfällen fått 

plocka ut endast delar i artiklarna. I efterhand kan vi fundera över om det kan vara en 

utmaning att få patienter intresserade av att delta i studier då de befinner sig i livets 

slutskede. Uppenbarligen hade mer data kunnat analyseras om författarna istället valt att 

fokusera på sjuksköterskans eller de närståendes perspektiv. Författarna vill poängtera 

att de inte tror att upplevelsen man står inför vid livets slut skiljer sig något avsevärt åt 

mellan Sverige och de länder data för denna studie hämtats ifrån. 

 

Tankar fanns om att inhämta data genom en empirisk studie som kunnat utföras i 

författarnas närområde, vilket sannolikt resulterat i intressant information. Då tiden var 

knapp var valet av litteraturstudie ändå uppskattat. Om tiden funnits för en större studie 

hade det även varit intressant att se hur och om upplevelserna skiljer sig mellan i-länder 

och u-länder där de medicinska möjligheterna och kulturen skiljer sig åt. 

 

Resultatdiskussion 

Vad vuxna patienter upplever som välbefinnande vid vård i livets slutskede omfattar 

fyra huvudteman. I diskussionen startar författarna med att diskutera subtemat 

betydelsen av relationer till närstående och subtemat stöd att upprätthålla relationer, 

båda hämtade ur huvudtema två. Därefter följer en diskussion gällande subtemat att ses 

som en individ, från huvudtema ett, och diskussionen avslutas med tankar kring 

subtemat goda vårdrelationer, från huvudtema fyra. Författarna valde medvetet att 
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diskutera dessa subteman då de anser att dessa har störst påverkan på patientens 

upplevda välbefinnande. 

  

I resultatet framkommer vikten av goda relationer till närstående och hur dessa bidrar 

till upplevelsen av ökat välbefinnande. Att genom kommunikativa handlingar få 

uttrycka känslor tillsammans med närstående var ett viktigt kriterium för denna 

upplevelse (Prince-Paul, 2008). Det är viktigt att sjuksköterskan uppmärksammar 

patientens behov och önskningar att ha goda relationer med närstående och signifikanta 

andra då, vilket flertalet studier visat, detta har en positiv inverkan på patienten och ger 

ett ökat välbefinnande. Speciellt viktigt är detta i samband med vård i livets slutskede då 

patienterna uppvisar andra typer av behov än de patienter som har en sjukdom som går 

att bota. Även Peters och Sellick (2006) konstaterar i sin studie att patienter som har 

goda relationer till närstående uppvisat en högre nivå av välbefinnande än patienter med 

få eller dåliga relationer till sina närstående. Författarna anser att det stöd en 

sjuksköterska kan ge patienten i att upprätthålla sina relationer är av största vikt och bör 

vara fokus för sjuksköterskan i dennes omvårdnad av patienter i livets slutskede. Också 

Aspinal et al. (2005) påvisar ett samband där goda relationer positivt korrelerar med 

välbefinnande. För att ge detta stöd krävs att man som sjuksköterska tar sig tid att lyssna 

till patienten och höra sig för om dennes önskningar och prioriteringar gällande sina 

relationer. Denna tid bör läggas primärt under den första tiden efter beslut om palliativ 

vård men bör även aktualiseras med jämna mellanrum under vårdtiden samt utvärderas 

allt eftersom. Samtal med patienten och möten med andra måste ske utifrån patientens 

förutsättningar och behov. Författarna anser att det är viktigt med en acceptans 

vårdpersonal emellan för sjuksköterskan att ta sig den tid som krävs hos en patient och 

att hon kan förlita sig till att kollegor stöttar upp i övrig vårdverksamhet. 

 

I resultatet framkommer även att patienterna kan vara i behov av hjälp av 

sjuksköterskan och stöd att upprätthålla relationer med närstående. Prince-Paul (2008) 

nämner att majoriteten av patienterna kände ett behov av att finnas i ett sammanhang 

där de hade möjlighet att berätta sin livshistoria. Patienterna poängterade att det var 

viktigt att sjuksköterskan bidrog till möjlighet för reflektion och diskussion om det som 

en gång varit. Författarna anser att sjuksköterskan skall verka för att patienterna skall få 

möjlighet att göra detta, antingen genom att erbjuda samtal i stödgrupp eller med 

personer viktiga för patienterna. Widell (2003) bekräftar detta faktum och konstaterar 

att det är viktigt att vårdpersonalen hjälper och uppmuntrar patienten att upprätthålla 

sina relationer med närstående och signifikanta andra. Leung et al. (2010) beskriver i sin 

studie hur de fysiska symtomen hos en patient som vårdas i livets slutskede 

oundvikligen ökar mot slutet av levnadstiden. Idag ligger stort fokus i den palliativa 

vården att lindra den döendes symtom. Detta tycker författarna är bra men tror även att 

man ofta gör det enbart med tanken på att patienten skall slippa smärta. Vad studier 

även visat är att symptomlindring leder till att patienten har kraft och ork att möta sina 

närstående och upprätthålla dessa viktiga relationer (Prince-Paul, 2008). Förutom samtal 

med patienten om dennes relationer till sina närstående och signifikanta andra bör även 

fokus ligga på att rent praktiskt hjälpa patienten att få till möten med personer som är 

betydelsefulla för dem. Dessa kontakter kan man som sjuksköterska vara behjälplig med 

att förmedla samt boka in möten med (Prince-Paul, 2008). Författarna anser att 

tillsammans med patienten och utifrån dennes förutsättningar kan sjuksköterskan 
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komma fram till vid vilka tider och tillfällen det passar bäst för patienten att träffa dessa 

signifikanta andra eller närstående. 

 

I resultatet framkommer att patienter som vårdas i livets slutskede upplever ett starkt 

behov av att ses som en individ och att bli respekterade och bemötta som den unika 

människa de är. Patienten har ett behov att få uttrycka känslor och uppmuntras i att 

samtala om andra delar av livet, så som hobbys, intressen och livshistorier. Genom detta 

upplever människan sig bli betraktad så som den hela människan faktiskt befinner sig i 

sitt livssammanhang (Denault et al., 2006; Haeyland et al., 2006). Thomas et al. (2009) 

beskriver också vikten av att som sjuksköterska ta sig tid att lyssna på patientens 

berättelse för att på bästa sätt kunna ta del utav patientens unika livssituation. Vi vill här 

tillägga sjuksköterskans möjligheter att, då hon befinner sig i stressade situationer, vara 

förmedlare av kontakter som skulle kunna fungera som stöttning. Eriksson (1986) 

beskriver hur upplevelsen av att få känna sig som en helhet bidrar till en 

hälsoupplevelse i form utav upplevt välbefinnande. Upplevelsen beskrivs som att vara 

förankrad i den levda kroppen, man upplever en helhet och enhet vilket leder till en 

känsla av mening och sammanhang i livet. Här bör vi som sjuksköterskor acceptera 

patienten som den del av en helhet personen är. Att få ses som en individ kräver små 

medel som bör vara rimliga även under stressade perioder. Att som sjuksköterska ha 

förmåga att omprioritera sina insatser för att få möjlighet att visa intresse för patientens 

person tror vi kan leda till ett mycket högre välbefinnande hos patienten. Denne får då 

bekräftelse på att någon finns där och intresserar sig för vem människan på riktigt är. 

Vikten utav att vara trygg i sin identitet och att bemötas som en hel människa belyses 

även utav Wiklund (2008) som skriver att det är genom kroppen som vi förhåller oss till 

världen, på så vis blir kroppen mycket viktig för synen på ens identitet. En förändrad 

kropp kan därmed innebära att man upplever sig själv på ett förändrat sätt. Det kan 

också innebära att andra börjar se den förändrade människan på ett annorlunda vis. Här 

vill vi, som snart utexaminerade sjuksköterskor, poängtera hur viktig vår roll i denna 

identitetskamp är. Då patienten befinner sig i tvivel över sin förändrade kropp och 

identitet är det mycket viktigt att som sjuksköterska stödja patienten och hjälpa denne 

att bibehålla sina styrkor. Wiklund (2008) uppmärksammar det faktum att då 

människans kropp inte längre kan prestera det hon är van vid kommer identiteten att 

påverkas, vilket kan resultera i ett lidande. Därmed vill vi som författare lägga vikt vid 

att som sjuksköterska hjälpa patienten att acceptera sitt lidande och sin förändrade 

kropp. Att tillsammans med patienten komma underfund med hur dennes nya identitet 

utvecklas leder till att sjuksköterskan fortfarande kommer kunna bemöta patienten som 

den individ hon/han nu är och bekräfta människan i detta. Då människan blir bekräftad 

leder detta till ökad livskraft och mod (Wiklund, 2008). 

 
Det som skiljer palliativ vård från annan sjukvård är att man vet att någon ska dö. Jag 

ser ofta människor som blir bättre efter en vecka här. Det beror ibland på den 

medicinska behandlingen men godheten och omsorgen som de får gör att de snabbt 

känner sig trygga. De blir bekräftade som människor, inte patienter. (Nagel, 2006, s. 77) 

 

Denna littersturstudies resultat kan påvisa att patienter som slutligen endast kan 

erbjudas palliativ vård känner en stor uppgivenhet och ensamhet i överlämnandet av 

denna upplevda ”dödsdom” (Daneault et al., 2006). I samband med denna krissituation 

lägger patienterna stor vikt vid stödet av goda vårdrelationer (Haeyland et al., 2006). 

Som blivande sjuksköterskor vill vi belysa vad sjuksköterskan kan göra för att bidra till 
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att patienten upplever välbefinnande trots situationen denne befinner sig i. Härmed kan 

vi påstå att sjuksköterskan genom sin relation till sin patient kan påverka dennes 

upplevelse av välbefinnande. Utan en relation blir vårdandet lätt endast ett utförande 

samt mottagande utav insatser två subjekt emellan. Wiklund (2008) menar att goda 

vårdrelationer är grundläggande för en god vårdandeprocess. Wiklund poängterar även 

att vårdandet skall ske i respekt till patienten och att det i en optimal vårdrelation ska 

ges möjlighet för patienten att uttrycka såväl behov som begär. Eriksson (1987) 

beskriver hur vårdandet skall ske utifrån en grund utav tro, hopp och kärlek för att 

sträva mot ett för patienten upplevt välbefinnande. Sjuksköterskan bör här hjälpa 

patienten att finna en tro i något större, exempelvis av religiös art eller som en tro till en 

lindrande behandling, som i sig kan bidra till att hoppet upprätthålls i en påfrestande 

situation. Här menar Wiklund (2008) att lyssnandet kan vara en aktuell vårdaktivitet där 

patienten kan uppleva att någon finns där och vill väl. Wiklund menar vidare att en 

aktuell vårdaktivitet kan vara att hjälpa patienten att upptäcka nya perspektiv och 

möjligheter i den förändrade situationen. För att genomföra detta behöver det mellan 

sjuksköterska och patient finnas en kärlek till medmänniskan. När denna kärlek kommer 

till uttryck bekräftas patientens värdighet och identitet och välbefinnandet främjas likväl 

som upplevelsen av mening och sammanhang. 

 

Författarna vill belysa vikten av att genom god kommunikation, och genom att 

involvera patienten kring sin vård, bidra till att patienten upplever en delaktighet och en 

känsla av kontroll över sin livssituation är ett viktigt verktyg för en sjuksköterska att 

arbeta med. Detta bekräftas utav Beccaro et al. (2006) som också anser att det är viktigt 

att informera och involvera patienterna i sin egen vård och att god 

kommunikationsförmåga är en viktig grund för detta. Enligt Widell (2003) är det också 

viktigt att ge patienten möjlighet att reflektera över sitt liv genom samtal med 

sjuksköterskan. Patienten kan i dessa samtal också få möjlighet och hjälp att se vad som 

varit meningsfullt i dennes liv samt hjälp att lösa såväl inre konflikter som konflikter 

med andra (Widell, 2003). Vi vill härmed belysa vikten av att sjuksköterskan är trygg i 

sig själv och säker i sin tro till vårdandet. Man bör som sjuksköterska även tagit tid att 

reflektera över sin syn på döden för att vara förberedd om frågor kring detta dyker upp. 

Vi tror också att uppmuntran bör ske bland vårdpersonal sinsemellan att bekräfta samt 

få bekräftelse av de små insatser man i sin relation till sin patient gjort, som i sig kan ha 

lett till ett för patienten upplevt välbefinnande.  

 

SLUTSATS OCH KLINISKA IMPLIKATIONER 

Författarna anser att det resultat som har framkommit är av relevans för den kliniska 

verksamheten då rollen som sjuksköterska medför att man oundvikligen kommer att 

möta patienter som vårdas i livets slutskede. I resultatet har författarna belyst vad som 

kan främja välbefinnande hos patienter som vårdas i livets slutskede. Här framkom att 

det var av vikt att sjuksköterskan bidrar till och stöttar patienten i att upprätthålla 

relationer till närstående då dessa hade en stor positiv inverkan på patientens 

välbefinnande. Vidare framkom också vikten av att som sjuksköterska arbeta för att 

skapa en god relation till sin patient baserad på kärlek till sin medmänniska. 

Sjuksköterskan ska i denna relation även bekräfta patienten som den unika individ 

personen faktiskt är samt bjuda in patienten att vara delaktig i beslut kring dennes 

livssituation. Dessa faktorer har påvisats främja upplevelsen av välbefinnande. Likaså 
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bör patientens behov av andligt välbefinnande uppmärksammas och stöttas då detta kan 

användas av patienten för att finna livskraft i form utav hopp. Ett andligt välbefinnande 

ger även patienten möjlighet att bejaka livet och finna en mening i situationen. 

 

I tider av stress och pressade arbetsscheman är vi rädda att sjuksköterskan inte 

tillräckligt ofta blir påmind om att det är de små tingen som bidrar till de stora 

upplevelserna för patienten. Om sjuksköterskan däremot emellanåt blir påmind om hur 

hennes prioriteringar kan påverka patientens hälsoupplevelse är det självklart lättare att 

utföra dem. Vi tror att genom att ägna en minut till samtal med patienten kring annat än 

dennes sjukdomsupplevelse kan sjuksköterskan avlasta patienten från lidande under en 

längre tid än så. Detta samtal kan vara starten på en dagdröm för patienten där denne 

kan få sväva bort bland minnen och glada upplevelser. För att uppnå detta lägger vi vikt 

vid att skapa en god relation med patienten där denne känner sig trygg i att kunna 

slappna av för en stund. Sammanfattat kan välbefinnande uttryckas som ett tillstånd då 

upplevelsen av att bli bemött som en unik individ, upplevelse av att befinna sig i ett 

sammanhang med goda relationer och upplevelse av att vara delaktig i beslut kring sin 

egen livssituation samverkar på ett för individen tillfredsställande vis. Detta visar sig 

leda till upplevt välbefinnande. Vi vill härmed belysa vikten att som sjuksköterska, 

genom olika medel, hjälpa och stötta patienten under vården i livets slutskede att finna 

en trygghet och att upprätthålla hoppet i ett led i upplevelsen av välbefinnande. Vi 

önskar att arbetet ska fungera som vägvisare mot förbättrat palliativt vårdarbete. 

 

Vi anser att vidare forskning hade varit intressant att utföra där man jämför u-länder och 

i-länder för att se om det kan påvisas skillnader i upplevelsen av välbefinnande i länder 

där förutsättningarna och möjligheterna vid palliativt vårdarbete ser annorlunda ut.  Vi 

ser gärna att mer forskning sker där patienters upplevelser uppmärksammas, gärna i 

Sverige, för att bekräfta eller ifrågasätta det material vi haft att arbeta med. 

 
I mångt och mycket handlar det om att se att alla människor har levt väldigt olika liv 

och också olika långt. Att vi vill bli bemötta och behandlade på olika sätt. Som personal 

gäller det att vara lyhörd och fråga mycket, istället för att göra på ett visst sätt av bara 

farten. (Nagel, 2006, s.33)  
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Bilaga I 

Sökord/databas 

 
Sökord/Databas Pubmed Chinal 

(peer reviewed, 2002-2012)     

1. Quality of life 21143 7201 

2. Terminally ill 374 391 

3. Palliative care 1333 1918 

4. Values 66680 7614 

5. Ouality of health care 569577 968 

6. End of life 1363 1545 

7.Wellbeing 948 3346 

8. Experience 42516 14350 

9. Desire* 7392 2128 

10. Need* 149910 39464 

quality of life AND terminally ill AND 10 24 

palliative care     

quality of life AND experience AND 1497 55 

end of life     

quality of life AND palliative care 

AND 26 48 

experience     

palliative care AND experience AND  1 11 

wellbeing     

desire* AND terminally ill 18 4 

Palliative care OR terminally ill AND 44 1937 

values     
quality of life AND palliative care 

AND 261 2 

terminally ill AND quality of health 

care     

Granskade artiklar 12 10 

Utvalda artiklar för analys 4 4 
 



 

 

Bilaga II 

Författare           

Tidskrift Titel Problem/Syfte Perspektiv Metod/Urval Resultat 

Årtal           
 Clayton, J M.,  The needs of  Syftet med denna  Livsvärldsperspektiv.  Kvalitativ studie där 19 patienter deltog i 3  Huvudteman i studien: 

 Butow, P N. and  terminally ill cancer  studie är att    fokusgrupper med semistrukturerade  både patienter och 

 Tattersall, M H.  patients versus those  uppmärksamma om  Patient- och  intervjuer (14 deltagare) och 5 telefon-  vårdare önskade 

   of care givers for  olika informations-  vårdare perspektiv.  intervjuer. Patienterna var berättigade att  enhetlig information, 

 American Cancer  information regarding  behov finns hos    delta i studien om de var:  så att de båda hade 

 Society.  prognosis and  patienter jämfört med    1, över 18 år  samma uppfattning om 

   end of life issues.  vårdgivare när det    2, engelsktalande  vad som väntar. De 

 2005.    gäller prognos och    3, tillräckligt bra för att delta i en intervju  trodde detta gjorde det 

     frågor vid livets slut-    4, kunde ge informerat samtycke  lättare för dem att prata 

     skede.    5, var under palliativ vård med diagnosen  öppet om framtiden. 

         obotlig och progressiv sjukdom.   

           Vårdgivaren behöver  

         Lämpliga patienter valdes ut utav läkare och  mer detaljerad 

         sjuksköterskor från olika palliativa center.  information än 

         en snöbollseffektsteknik användes i vilken  patienten om den 

         de första deltagarna ombads att föreslå andra  döende processen.  

         deltagare som kunde vara villiga att delta.  Patienterna önskar mer 

           information om deras 

         fokusgrupperna och telefonintervjuerna var  prognos. 

         bandinspelade och transkriberade och   Öppen kommunikation 

         kategoriserades enligt grounded theory.  och konsekvent 

           information ansågs 

           viktigt. 

 



 

 

 

Författare           

Tidskrift Titel Problem/Syfte Perspektiv Metod/Urval Resultat 

Årtal           
 Daneault, S., Lussier,  Primum non nocere:  Denna studie var ut-  Livsvärldsperspektiv.  Kvalitativ intervjustudie från Canada.  Huvudteman i studien: 

 V., Mongeau, S.,  Could the heath care  formad för att doku-      god information och 

 Hudon, E., Paillé, P.,  System contribute to  mentera patienters  Patientperspektiv.  10 män och 16 kvinnor i åldrarna 33-91, som  kommunikation om 

 Dion, D and Yelle, L.  Suffering?  uppfattningar av sina    hade fått veta att de led av en obotlig cancer,  sjukdomsförloppet, 

     kontakter med deras    inkluderades genom stickprov för att maxi-  stöd från vårdgivarna 

 Canadian Family    vårdgivare.    mera variationen.  och hjälp att upprätt- 

 Physician          hålla hoppet. 

         Data samlades in från semistrukturerade   

 2006        djupintervjuer, anteckningar gjorda av  Att ej få tid att uttrycka 

         forskare efter intervjuerna och medicinska  känslor och tankar med 

         journaler. Intervjuerna bandinspelades och  sina vårdgivare och att 

         transkriberades ordagrant, kodades och  ej ses som individer 

         kategoriserades för att identifiera huvud-  leder till ökat lidande 

         teman. Data samlades in enligt grounded   samt en känsla av att 

         theory.  vara en börda. 

           

         Dataanalys med stöd utav NUD*IST   

         programvara.   

            

            

            

            

            

 



 

 

 

Författare           

Tidskrift Titel Problem/Syfte Perspektiv Metod/Urval Resultat 

Årtal           
 Haeyland, D K.,  What matters most in  Att beskriva vad inne-  Livsvärldsperspektiv.  Kvantitativ tvärsnittsstudie från Canada. 434  Punkter som belystes 

 Dodek, P., Rocker,  end of life care:  liggande allvarligt    patienter från 5 universitetssjukhus deltog i  viktiga för patienten 

 G., Groll, D., Gafni,  perceptions of  sjuka patienter och  Patient- och anhörig-  strukturerade intervjuer där ett frågeformulär  omfattade främst: 

 A., Pichora, D.,Shortt,  seriously ill patients  dess anhöriga anser  pespektiv.  med 28 punkter skulle rangordnas. Svars-  att ha förtroende för 

 S., Tranmer, J., Lazar,  and their family  viktigt vid vård i    alternativen rangordnades utifrån dess  läkaren, 

 N., Kutsogiannis, J  members.  livets slutskede.    betydelse i vård i livets slutskede.  att inte utsättas för 

 and Lam, M.          onödiga livsuppehåll- 

         Urvalskriterierna var:  ande åtgärder, 

 Canadian Medicine        1, palliativ sjukdom  ärlig kommunikation, 

 Association Journal        2, >50 år  att inte vara en börda 

         Exklutionskriterierna var språk eller  för andra, 

 2006        kognitiva svårigheter.  symtomlindring och 

           att upprätthålla 

         Pearson´s analysmodell användes för under-  relationer med de 

         sökning av viktiga skillnader mellan mycket  personer som är 

         och mindre betydelsefulla punkter.  viktiga för patienten. 

            

            

            

            

            

            

            

 



 

 

 

Författare           

Tidskrift Titel Problem/Syfte Perspektiv Metod/Urval Resultat 

Årtal           
 Peters, L and  Quality of life in  Studiens syfte var att:  Livsvärldsperspektiv.  Kvantitativ studie från Australien.  Studien visade att 

 Sellick, K.  cancer patients  1, jämföra symtom,      patienter med mindre 

   receiving inpatient  fysisk och psykisk  Patientperspektiv.  32 inneliggande patienter och 26 patienter  symtom och bättre 

 Journal of and home-based  hälsostatus, nivå av     som fick vård i hemmet rekryterades från ett  självkontroll hade en 

 Advanced Nursing.  palliative care.  personlig kontroll    större palliativt centra. Ett strukturerat fråge-  bättre livskvalitet. 

     över sjukdomen och    frågeformulär, för att få medicinska upp-   

 2006    livskvalitet,    gifter och mått på symtom, fysisk och   Patienter som bodde 

     2, identifiera faktorer    psykisk hälsa, personlig kontroll och livs-  hemma tenderade att 

     som förutsäger livs-    kvalitet, besvarades i samband med en  ha en bättre livskvalitet 

     kvalitet för döende    intervju. Kriterier för studien var att de skulle  vilket relateras till deras 

     cancerpatienter.    ha en cancerdiagnos med en prognos om   sociala stöd från vänner 

         minst 2 månader, vara över 18 år och kunna  och familj samt 

         tala och förstå engelska.  förmågan att fort- 

           farande vara kapabla 

         Enkätsvar och medicinska detaljer kodades  till att utföra aktiviteter 

         och analyserades med hjälp av SPSS för  i det egna hemmet. 

         Windows.   

            

            

            

            

            

            

 



 

 

 

Författare           

Tidskrift Titel Problem/Syfte Perspektiv Metod/Urval Resultat 

Årtal           
 Prince-Paul, M.  Understanding the  Att främja förståelsen  Livsvärldsperspektiv.  En kvalitativ intervjustudie från USA.  De viktigaste teman 

   meaning of social  för välbefinnande, en      som framkom var: 

 Oncology Nursing  well-being at the end  dimension av  Patientperspektiv.  Patienter som bodde hemma, men som var  betydelsen av goda 

 Forum.  of life.  livskvalitet, ur en    knutna till ett hospiceprogram, rekryterades  relationer med familj, 

     döende individs    till studien. Nya patienter fortsattes att  vänner och arbets- 

 2008    perspektiv.    rekryteras tills inga ytterligare teman fram-  kamrater, betydelsen 

         kom i intervjuerna. Totalt deltog 8 patienter  av en gemenskap med 

         i studien.  Gud eller en högre 

           makt, den förändrade 

         Djupgående, bandinspelade, semi-  rollen i livet, kärlekens 

         strukturerade intervjuer genomfördes. Efter   betydelse och tack- 

         intervjun tillfrågades patienterna om de var  samhet för varje dag. 

         villiga att intervjuas igen en vecka senare.   

         Syftet med detta var att validera tidigare  Genom att som sjuk- 

         konversation och ge patienterna möjlighet  sköterska spendera tid 

         att göra ytterligare tillägg.  med patienten ges 

           Möjligheten att stötta 

         Alla intervjuer transkriberades och en analys  patienten i dennes rela- 

         enligt Georgis fem stegs metod genomfördes.  tioner för en förbättrad 

         Ur materialet framkom teman och tro-  livskvalitet. 

         värdighet uppnåddes bland annat genom   

         kodning.   
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 Liu, W-J., Chiu, T-Y.,  achieved for patients  ändringen av livs-  Patientperspektiv.    av livet men trots detta 
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 C-Y.  in a palliative care  mellan patienter med    december 2003, var inskrivna på en palliativ  livskvaliteten kan 

   unit?  lång och kort över-    vårdavdelning inkluderades till studien.  förbättras genom goda- 

 Journal of Palliative    levnad på en palliativ    Patienter som inte kunde kommunicera, som  vårdrelationer. 

 Medicine.    vårdenhet.    var för sjuka för att genomföra en intervju  Patienterna ansåg att 

         eller som dog inom 1 vecka efter inskrivning  detta uppnåddes 

 2010        exkluderades.  genom en holistisk vård 

           av ett multidiciplinärt 

         Livskvalitetsmått bedömdes dagligen efter  vårdteam 

         antagningen. Instrumentet innehåll 4 stycken  Genom att se mer än 

         dimensioner med olika antal frågor inom  bara fysiska symtom 

         varje dimension. Frågorna besvarades  får patienterna en 

         genom att betygsättning på en skala.  möjlighet att uppleva 

           en god livskvalitet i 

         Alla data analyserades genom användning av  livets slut. 

         SPSS 11.0 för Windows.   
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 Indian Journal of  advanced cancer.  ångest och depression    hospice, medelålder 50 år, båda könen  1, depression och 

 Cancer.    hos patieter med    representerades, förmåga att kommunicera  ångest 

     avancerad cancer.    vid intervjuer och som led utav framskriden  2, trötthet, ångest, 

 2011    Man har också    cancer där ingen ytterligare botande behand-  minnesstörning, aptit- 

     studerat påverkan av    ling var möjlig. Patienter med tidigare alko-  löshet, dåsighet, mun- 

     andlighet på andra    hol eller andra substansberoende uteslöts,  torrhet och sorg. 

     dimensioner av    likaså patienter med kognitiv störning.  3, humör, relationer 

     livskvalitet.      och livsnjutning. 

         Deltagarna intervjuades och bedömdes med   

         skattningsverktyg för smärta och symtom,  Positivt samband till 

         depression och ångest, andlighet och livs-  andligt välbefinnande: 

         kvalitet. Man studerade sambanden mellan  1, palliativt 

         andligt välbefinnande och insamlade  välbefinnande 

         variabler utifrån dessa skalor.  2, emotionellt 

           välbefinnande 

         Beräkning av medelvärden gjordes.  3, fysiskt välbefinnande 

         Oberoende t-test för jämförelse av  4, socialt välbefinnande 

         kontinuerliga variabler. Korrelationer  5, familjeärt 

         bedömdes med hjälp av Pearsons korrelation.  välbefinnande. 
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   radiation therapy.  vård inom cancer-    engelska eller spanska, äldre än 21 år och    

 The Journal of    vården.    vara kapabla att genomföra en intervju på  De flesta patienterna  

 Support Oncology.        45 min. Exkluderades gjord de som upp-  ansåg det viktigt att 

         fyllde kriterier för delirium eller demens.  läkaren erkände deras 

 2012        Patienterna behövde inte vara religiösa eller  andlighet och lika 

         andliga för att delta i studien.  många ansåg att det 

           var viktigt att sjuk-. 

         Beskrivande statistik användes för att  sköterskan gjorde det 

         numeriskt beskriva patienternas religiositet  samma. 

         och andlighet. Multivariabla regressions-  Patienterna ansåg att 

         modeller användes därefter för att mäta  den existentiella vården 

         patienternas poäng i förhållande till deras  var viktig för deras 

         livskvalitet.  livskvalitet. 

            

            

            

 


