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Sammanfattning   

Palliativ vård är en helhetsvård av patienten och dennes familj. Fler människor önskar 

att få dö i det egna hemmet och olika hemsjukvårdsformer har vuxit fram. 

Hemsjukvården är en form som har ökat och målet är att ett stort antal personer med 

sjukvårds- och omvårdnadsbehov ska kunna bo kvar i det egna hemmet. Det 

vårdvetenskapliga perspektivet beskriver att målet med vårdandet av den palliativa 

patienten är att förhindra eller lindra lidandet och skapa villkor för välbefinnande. Det är 

också viktigt att stödja patienten och dennes familj så att de upplever en så bra 

livskvalitet som möjligt, något som den tidigare forskningen visar. För att som 

sjuksköterska kunna ge god omvårdnad är det viktigt att ha förståelse för patientens 

behov. Syftet med studien är att beskriva palliativa patienters upplevelse av att bli 

vårdade i hemmet. Som metod har vi valt att granska kvalitativa artiklar med bas i 

Evans (2003) analysmodell. Resultatet presenteras i tre teman med subteman: Det känns 

oftast gott att vara hemma, Livet är begränsat - jag försöker få kontroll och Att leva i 

dödens närhet kan vara både tryggt och otryggt. Vi ser att det är viktigt att ta del av 

patienternas upplevelser för att kunna ge dem en god vård och en ökad livskvalité. 

Oavsett "vem" som knackar på patientens dörr måste vi hjälpa dem att bevara 

hemkänslan, minnena och deras "hjärta". 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: palliative care, home care, home health care, qualitive, quality of life, 
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INLEDNING 

Vi som arbetar inom vård och omsorg utgår ofta från att vi skall göra människor friska, 

men en del av vårt arbete innebär också att vi arbetar med människor som har en obotlig 

sjukdom och människor i livets slutskede. Socialstyrelsen (2008) skriver att ca 90 000 

människor dör varje år i Sverige och ca 63 procent av personer över 65 år dör utanför 

sjukhus. Hemsjukvården har sedan i mitten på 90-talet utvecklat sin vård och fler 

människor avlider i hemmet. Den palliativa vården i hemmet är en vårdform som ökar. 

Flera studier visar också på att det är i hemmet som många vill vara när de dör. 

Sjuksköterskor i kommunal hemsjukvård vårdar ofta palliativa patienter. När de kliver 

över patientens tröskel ses de som gäster i patientens hem. Att arbeta i ett hem kräver 

stor lyhördhet och flexibilitet men är också meningsfullt och tillfredställande. Den 

palliativa vården är en helhetsvård och ser till hela människan men vet vi egentligen hur 

patienten själv upplever vården i hemmet? För att få en ökad förståelse valde vi att 

skriva om palliativa patienters upplevelse av vård i hemmet. 

 

BAKGRUND 

Palliativ vård 

Världshälsoorganisationen (WHO) fastställde 1990 den definition om palliativ vård som 

används idag:  

 

Palliativ vård är en helhetsvård av den sjuke och familjen genom ett 

tvärfackligt sammansatt vårdlag vid en tidpunkt när förväntningarna inte 

längre är att bota och när målet med vården inte längre är att förlänga 

livet. Målet för palliativ vård är att ge högsta möjliga livskvalitet åt både 

patienten och de närstående. Palliativ vård skall tillgodose fysiska, 

psykiska, sociala och andliga behov. Den ska också kunna ge anhöriga  

         stöd i sorgearbetet (Beck-Friis & Strang, 2005, s.14). 

 

Fridegren och Lyckander (2003) skriver att ordet palliativ kommer från latinets 

”pallium” vilket betyder kappa eller mantel. Tanken är att vården i livets slutskede skall 

vara som en mantel, ett skydd som omsluter den hjälpbehövande människan.  

 

Människor har i alla tider tagit hand om sina döende och döda. Redan under medeltiden 

blev klostren hospice (härbärge), där man tog hand om vandrare som blev sjuka. På 

1900-talets början byggdes ett hospice för tbc-sjuka män i London, där arbetade Cicely 

Saunders som senare utbildade sig till läkare. Hon blev på 1960-talet förgrundsgestalt 

för den moderna hospicerörelsen som är en vårdfilosofi och som idag ligger till grund 

för den palliativ vården (Fridegren & Lyckander, 2003).  

 

Statens offentliga utredning (2000) skriver att palliativ vård omfattar alla patienter 

oavsett livshotande diagnos och var de vårdats. Grunden i palliativ vård består av fyra 

hörnstenar: symtomkontroll genom att lindra smärta och andra svåra symtom, samarbete 

med ett mångprofessionellt arbetslag, kommunikation och relation samt ett fungerande 

stöd till närstående under sjukdomen och efter dödsfallet. (Statens offentliga utredning, 

2000) 

Kännetecknet för palliativ vård är när vården övergår från att ha varit kurativ, botande 

till att bli palliativ, lindrande och stödjande (Widell, 2003).  
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Den palliativa vården delas in i en tidig och en sen fas. Den tidiga fasen kan pågå från 

månader till år och målet är att livet förlängs med största möjliga kvalitet. I den sena 

fasen är döden förväntad inom en kort tid, veckor till någon månad. Målet i den sena 

fasen är att skapa villkor för livskvalitet trots svår sjukdom, varken förlänga eller 

förkorta livet (Beck-Friis & Strang, 2005). Historiskt sett har patienter i den sena fasen 

vårdats på sjukhus eller annan institution men utvecklingen av den palliativa vården har 

ökat patienternas valmöjligheter (Statens offentliga utredningar, 2000). 

 

Att försöka hjälpa patienten att leva så fullvärdigt och så länge som möjligt trots sin 

sjukdom är innehållet och den övergripande uppgiften i den palliativa vården.  Några av 

uppgifterna är att inte överge patienten då det hos många patienter finns en rädsla för att 

bli övergivna. Vara lättillgänglig, ge snabb hjälp och ha hög medicinsk kompetens är 

viktiga uppgifter. Patienten ska känna sig trygg och veta vart hon eller han vänder sig.  

Det är också viktigt att ge patienten tillfälle för samtal (Beck-Friis & Strang, 2005). 

  

Hemsjukvård 

I Socialstyrelsen (2008) kartläggning, Hemsjukvård i förändring definieras hemsjukvård 

som ”hälso- och sjukvård i hemmet” och den ska vara ett alternativ inte ett komplement 

till sjukhusvård. 

 

Under flera århundraden har ansvaret för gamla och sjukas vård legat på familjen och 

släkten, därifrån till kollektivets i form av insatser från landsting och kommun skriver 

Beck- Friis och Strang (2005). Genom Ädelreformen 1992 (Svenska kommunförbundet, 

1992) fick kommunerna ett samlat ansvar för långvarig vård av äldre och personer med 

funktionsnedsättning. Ett av syftena med reformen var att samordna de insatser som ges 

enligt hälso- och sjukvården och socialtjänstlagen (Socialstyrelsen, 2008). Både 

hemsjukvården och sjukvården har genomgått stora förändringar och omorganisationer 

de senaste 15-20 åren. Institutionsplatserna har minskat, antal äldre ökat och de bor 

hemma längre, med detta blir det större vårdbehov. Hemtjänsten har utökats och olika 

hemsjukvårdsformer har vuxit fram som kommunalt, primärvårds, lasaretts eller sjukhus 

ansluten hemsjukvård (Beck-Friis & Strang, 2005). Idag består mestadels hemsjuk-

vården av äldre över 65 år men även yngre vårdas i hemmet (Socialstyrelsen, 2008). 

 

Ett av målen med hemsjukvård är att ett stort antal personer med sjukvårds- och 

omvårdnadsbehov skall kunna bo kvar i det egna hemmet med hjälp av kommunens 

hemtjänst och hemsjukvård (Haag & Karlsson, 2002). Hemsjukvård kan ges både i 

ordinärt som särskilt boende
1
 (Socialstyrelsen, 2008). Gaunt och Lantz (1996) skriver 

att begreppet hem har oftast en positiv ton, att känna sig hemma är positivt. Hemmet är 

privat och hör ihop med patientens historia och personlighet. Vårdpersonal måste 

anpassa vården så att patientens oberoende bibehålls, samtidigt behöver hemmet 

förvandlas till en lämplig vårdmiljö.  

I Socialstyrelsens rapport, Vård i livets slutskede (2006) skriver man att i Sverige är det 

brukligt att skilja på basal och avancerad hemsjukvård. Den basala hemsjukvården 

innehåller enklare vård- och omsorgsuppgifter medan den avancerade kan ha sin bas i 

primärvård eller landsting och ersätter sjukhusvård (medicinskt omfattande sjukvård). 

Enligt Beck-Friis och Strang (2005) fodrar de olika hemsjukvårdsformerna vissa 

kriterier för att ta hand om döende patienter i hemmiljö.  

                                                 
1
 Särskilt boende är ett alternativt boende för den som trots hjälp och bostadsanpassning har svårt att 

klarar sig i hemmet. Oftast finns personal dygnet runt. Borås stad  (2009). 
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Några viktiga kriterier är att patienten önskar att bli vårdad i hemmet, att vårdteamet har 

hög kompetens samt att patienten erbjuds kvalificerad medicinsk hjälp dygnet runt. 

 

Tidigare forskning 

Den palliativa vården har utvecklats och förbättras under de senaste åren. Tidigare 

forskning har presenterats via vetenskapliga publikationer, avhandlingar och statliga 

utredningar. Palliativ vård har bl.a. lyfts fram på nationell nivå och i Sverige finns sen 

1997 en professur i palliativ medicin. Forskningen har också haft stor betydelse för 

kunskapsutvecklingen inom det vårdvetenskapliga ämnet. För att öka kunskapen om 

vad döendet kunde innebära genomförde Feigenberg (1977) och Qvarnström (1978) 

interjuver med döende personer. Deras resultat visar att döden är komplex och att svårt 

sjuka personer pendlar mellan olika känslor som tex. förnekande och insikt, hopp och 

förtvivlan, viljan att leva och önskan att dö. Komplexiteten innebär att en person kan ha 

flera känslor samtidigt (Socialstyrelsen, 2007). Senare studier beskriver på liknade sätt 

hur patienterna känslomässigt pendlar mellan olika känslor (Appelin & Berterö, 2004). 

Forskning som gjorts visar att allt fler vill dö hemma och att vården riktar sig till 

patienten. Flera studier har belyst den palliativa vården i hemsjukvård utifrån 

sjuksköterskans eller närståendes perspektiv och deras upplevelser. Närståendes behov 

och medverkan har stor betydelse och en god kontakt med vårdarna är viktig där 

anhöriga känner att de kan dela ansvaret för vården (Millberg & Strang, 2007).  

 

Vårdvetenskapligt perspektiv  

För de palliativa patienterna har begreppet livskvalitet många dimensioner och har olika 

innebörd. Döende människors bedömning av den egna livskvalitén förändrar sig över 

tid och är svår att mäta (Statens offentliga utredningar, 2000). Enligt Beck-Friis och 

Strang (2005) kan begreppet livskvalitet betyda flera olika saker men relateras oftast till 

välbefinnande och tillfredställelse i livet, det återger det värde en palliativ patient själv 

sätter på sin tillvaro. FoU 53 (1998) skriver i "Livet pågår" att livskvalitet är ett svårt 

begrepp eftersom det ofta utan att definieras, används i många olika sammanhang. 

Livskvalitet, när det gäller vården i livets slutskede, kan sägas fylla en dubbel funktion, 

dels betonar den att livet pågår trots att döden närmar sig och döden och döendet är en 

del av livet, inte ett medicinskt misslyckande. Begreppet livskvalitet uppmanar oss att 

stödja patienten och dennes familj i att leva ett liv så bra som möjligt den tid de har kvar 

tillsammans (Ibid.). I Socialstyrelsens kunskapsöversikt God vård i livets slut (2004) 

står det att viktiga områden för livskvalitet är att uppnå ett fysiskt välbefinnande genom 

lindring av symtom, uppnå emotionellt välbefinnande, få behålla värdighet och 

självbild, få leva i en känsla av att ha kontroll och autonomi, ha tillgång till ett socialt 

nätverk och möjlighet till kommunikation. Det sista området är att i den aktuella 

livssituationen och i närhet till döden finna eller skapa en mening. Det innefattar också 

att känna tillfredställelse med livet i sin helhet. 

Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) skriver att välbefinnandet 

är en subjektiv upplevelse, det är patienten själv som är expert på sitt lidande, sitt 

välbefinnande och sin livssituation. Målet med vårdandet är att förhindra eller lindra 

lidandet och skapa villkor för välbefinnandet. Hos varje patient ses lidandet och 

välbefinnandet som något unikt och båda kan förekomma samtidigt. Dahlberg et 

al.(2003) skriver också att man inte kan hos den enskilde patienten förstå lidandets eller 

välbefinnandets väsen fullt ut. Dahlberg et al.(2003) och Eriksson (1993) delar in 

lidandet i tre former: livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande.  
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För den palliativa patienten som är i behov av vård är varje form av lidande unikt. 

Livslidandet kopplas till patientens upplevelse av att inte finnas eller få finnas till i det 

levande livet. Det berör hela patientens liv, livshistoria och livssituation. I 

sjukdomslidandet förklarar patienten sitt lidande på grund av sjukdom eller 

sjukdomstillstånd i form av symtom. Sjukdomslidandet kan också vara djupare och 

upplevas som existentiell, patienten känner sig ensam och sårbar.  

I vårdlidandet förorsakas patienten ett lidande på grund av vårdandet eller brist på 

vårdande oftast på grund av bristande kunskap eller ett omedvetet handlande.  

Statens offentliga utredningar (2000) skriver att för den palliativa patienten är lidandet 

inte enbart smärta utan lidandet kopplas också till förlust av självständighet, fysisk 

försämring som förlust av olika kroppsfunktioner och psykisk nedgång som depression, 

ångest, aggressivitet, känsla av hopplöshet mm. 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Palliativa patienter har en valmöjlighet att välja var de vill vårdas i livets slut och 

palliativ vård kan idag erbjudas i olika organisatoriska former. Innan Ädelreformen 

1992 var sjukhuset den vanligaste platsen att dö på men efter reformens genomförande 

väljer fler och fler människor att vårdas och dö i hemmet. Patientens situation i livets 

slutskede kan se mycket olika ut men vården ska ske på lika villkor och omfatta alla 

palliativa patienter oavsett diagnos och oavsett var de vårdas. I den palliativa vården ska 

vårdandet ske utifrån ett förhållningssätt som förbättrar livskvaliteten för patienten, 

tidigare forskning finns som visar på detta. Att vårda en annan människa i livets 

slutskede kräver stor kunskap. För att man som sjuksköterska ska kunna ge en god vård 

är det av stor vikt att ta del av tidigare forskning. För att få en djupare förståelse är det 

är också viktigt att ta reda på vilka faktorer som är viktiga för patienten. Om man som 

sjuksköterska tar del av dessa kunskaper kan det öka patientens välbefinnande och 

livskvalitet.  

 

SYFTE 

Att beskriva palliativa patienters upplevelse av att bli vårdade i hemmet. 
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METOD 

Vi har gjort en litteraturbaserad uppsats utifrån att analysera kvalitativa artiklar i syfte 

att beskriva palliativa patienters upplevelse av att bli vårdade i hemmet. Metoden är 

baserad på Fribergs (2006) modell evidensbaserad omvårdnad med grund av kvalitativ 

forskning. Kvalitativ forskning fördjupar förståelsen i det valda fenomenet som har med 

patienters upplevelser, erfarenheter, förväntningar och behov att göra.  

 

Litteratursökning 

Artiklarna har vi sökt i flera databaser såsom Cinahl, Medline, Pubmed, Nursing journal 

och Swemed+. Sökorden som användes var: palliative care, home care, home health 

care, qualitive, quality of life, patient experience, patient attitude och wellbeing i olika 

kombinationer. Som inklusionskriterier valdes att artiklarna skulle vara vetenskapligt 

granskade, skrivna ur ett patientperspektiv, i hemsjukvård och att de inte skulle vara 

äldre än tio år. Vi valde att exkludera kvantitativa artiklar samt de som var gjorda ur ett 

anhörig/vårdarperspektiv. I Cinahl fick vi 3500 träffar på sökordet palliative care och 

2351 träffar på home care jämfört med Nursing journals där sökordet palliativ care gav 

378 träffar och home care 563. Vi tog först ut 18 artiklar efter att ha läst abstracten, vi 

läste igenom dem och valde bort de som inte stämde med vårt syfte och för att flera av 

artiklarna var kvantitativa och skrivna ur anhörig eller vårdarperspektiv. Urvalet blev 8 

artiklar som granskades närmare efter deras syfte, problemformulering, vetenskaplig 

granskning och för att se till innehållets kvalitet jämfört med vårt syfte. Ytterligare 3 

stycken togs bort som inte överensstämde med vårt syfte, då de var skrivna ur ett 

anhörig eller vårdarperspektiv. Efter det gjorde vi ytterligare en sökning i databaser med 

sökorden som användes tidigare, med tillägg end of life och fann ytterligare 2 

kvalitativa artiklar. Totalt används 7 stycken kvalitativa studier i vårat resultat. 

 

Dataanalys 

Analysen av artiklarna utgår från Evans (2003) analysmetod där helheten av artiklarnas 

resultat analyserats och man synliggör delarna som blir till en ny helhet.  

Analysen sker genom att läsa igenom studierna flera gånger och fokusera på studiernas 

resultat. Sen identifieras nyckelfynd i varje studies resultat och efter det görs en 

sammanställning. Sist relateras de olika studiernas resultat mot varandra och analysen 

presenteras i nya teman.  

 

Artiklarna lästes i sin helhet var för sig flera gånger. Efter det identifierades nyckelfynd 

genom att markera patienters upplevelser med färgpennor. Genom färgmarkeringarna 

såg vi likheter och olikheter i studierna. Efter det satte vi samman likartade 

nyckelfynden med färgade post-it-lappar under olika tänkta rubriker. Lapparna flyttades 

runt och man kunde identifiera genomgående teman i studierna. Slutligen tolkades och 

analyserades de olika resultaten av studierna mot varandra och för att fånga kärnan i de 

olika ämnena delades de upp i tre teman och subteman som beskriver patienternas 

upplevelser av att bli vårdade i hemmet.  
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RESULTAT 

Resultatet bygger på palliativa patienters upplevelse av att bli vårdad i hemmet och 

redovisas i tre teman och subteman. Det första temat det känns oftast gott att vara 

hemma beskriver patientens upplevelse av hem och hemmet, relationen med sina 

anhöriga och med vårdarna. Det andra temat livet är begränsat - jag försöker få kontroll 

beskriver patientens upplevelse i det dagliga livet. Det sista temat att leva i dödens 

närhet kan vara både tryggt och otryggt beskriver patienternas upplevelse av trygghet 

och hopp men också en känsla av maktlöshet samtidigt som de förbereder sig för döden.  

 

Det känns oftast gott att 

vara hemma 

Livet är begränsat – jag 

försöker få kontroll 

Att leva i dödens närhet 

kan vara både tryggt och 

otryggt 

-  Vara nära sina       

    närstående 

- Att ha symtomkontroll - Känna trygghet/otrygghet 

-  Att få  vård från  

    professionella vårdare 

- Att ha kontroll över  

   kroppen 

- Att ha hopp 

-  En känsla av att vara en      

    börda 

- Att vara beroende/ 

   oberoende 

- Förberedelse inför döden 

- Att känna sig isolerad 

 

- Att känna delaktighet  

 

 

Det känns oftast gott att vara hemma 

Det första huvudtemat beskriver patienternas upplevelse av att vara hemma och vad 

hemmet betyder. Att vara hemma beskrevs som en känsla av trygghet och säkerhet. 

Patienterna kände sig hemma i den miljön med sina personliga saker, minnen och 

närheten till familjen. Det gjorde det möjligt för dem att bevara sitt oberoende och 

upprätthålla en slags självständighet samtidigt gavs det också möjligheten att leva enligt 

vanliga rutiner och ha en känsla av att ”må bra” (Appelin & Berterö, 2004; Melin-

Johansson, Ödling, Axelsson & Danielsson, 2008). Patienterna berättar att det var 

underbart att bli vårdad i hemmet med stöd av anhöriga, omvårdnads- och 

specialistpersonal som möjliggjorde att lidandet lindrades och livskvaliteten och 

välbefinnandet ökade (Melin-Johansson, et al., 2008). I hemmet kunde patienten själv 

bestämma när och vad man ville äta om de inte hade aptit, det var också lättare att få 

lugn och ro om de t.ex. inte sovit så bra (Appelin & Berterö, 2004). ”… It´s easier to be 

unwell if I can stay at home…” (Appelin & Berterö, 2004, s. 67) 

 

Vara nära sina närstående 

Patienter upplevde en glädje över att ha en make/maka, barn och barnbarn omkring sig 

hemma, de kunde också bestämma om de ville ha besök eller inte (Melin-Johansson et 

al., 2008). De flesta patienter upplevde att hemmet var den bästa platsen för att få vård i 

livets slutskede men det fanns också en oro över att hemmet inte skulle vara lämpligt av 

praktiska skäl, vilket kunde innebära en trång toalett eller ett sovrum på övervåningen. 

Att få vara bland sina personliga saker upplevdes som viktigt.  

De som levt många år i samma hem och uppfostrat sin familj där såg hemmet som en 

synonym med alla minnen (Gott, Seymor, Bellamy, Clark & Ahmedzai, 2004).  
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En patient svarar när intervjuaren ställer frågan om vad det är med hemmet? ”It´s 

because your love´s there. Your love of your home and your family! (Gott, et al., 2004, 

s. 462) 

 

Att bli vårdad av familjen sågs som ett uttryck för kärlek, men om familjen inte fick 

uppbackning med vårdare och hjälpmedel var patienterna oroliga över att de inte skulle 

orka (Werkander-Harstäde & Andershed, 2004).  

Det fanns en medvetenhet om att vården krävde stora resurser och det fick patienterna 

att tänka på att familjen också skulle vårdas (Appelin & Berterö, 2004). Anhörigas vilja 

att hjälpa och ge vård kunde ibland bli för stor och patienten upplevde en känsla av 

hjälplöshet. Den döende patienten fick stödja sig på styrka och energi för att hantera de 

spänningar som kunde uppstå i vården. Att få hjälp av anhöriga upplevdes som mer 

naturligt än att få hjälp av vårdare. Det var lättare att tacka närstående genom att t ex 

bjuda på middag eller genom finansiell hjälp (Eriksson & Andershed, 2008).  

 

Några patienter gav sin anhöriga kärlek och omtanke i form av stöd och förståelse trots 

sin egen sorg, de förberedde också sina anhöriga att klara sig själva. En kvinna beskrev 

hur hon lärde sin man att bland annat använda e-post och hur han skulle sätta på 

tvättmaskinen (McWilliam, Ward-Griffin, Oudshoorn & Krestick, 2008).  

 

Att få vård från professionella vårdare 

 Patienterna hade olika lång erfarenhet av vård från professionella vårdare men de 

upplevde att alla skapade förutsättningar för att de skulle känna sig trygga i hemmet 

(Appelin & Berterö, 2004). Palliativa patienter upplevde att det palliativa stödet i 

hemmet gav en känsla av säkerhet (Melin-Johansson et al., 2008). Patienter satte värde 

på relationen och kontinuiteten med sjuksköterskan. När patienten blev försämrad var 

kontakten extra viktig (McWilliam et al., 2008).”…when she came and I had so much 

pain, and she held my hand after she gave me the needle, those things mean a lot, you 

know, the touch.” ( McWilliams et al., 2008, s. 338-349) 

 

En del patienter upplevde att vård av kvalitet inte kunde ges i hemmet och att 

professionella vårdare i hemmet skulle ses som ett intrång. Många ville inte ha hjälp 

med omvårdnad av främlingar och att det skulle upplevas som hemmet var mindre 

”hem”. Några patienter beskrev att hemmet omvandlades till en institutionell miljö med 

apparater och utrustning (Gott et al., 2008). Samhörighet och ömsesidig respekt mellan 

den döende patienten och personalen gjorde vården lättare, detta upplevdes genom en 

gemensam förståelse och öppenhet mot varandra (Eriksson & Andershed, 2008). 

 

En känsla av att vara en börda 

Ansvaret för den dagliga vården låg ofta på en närstående och det upplevde patienten 

som en känsla av skuld då de blivit en börda. Patienterna upplevde att ett ökat stöd till 

anhöriga skulle ge en minskad känsla av skuld (Appelin & Berterö, 2004). Flera 

patienter berättar att det fanns en oro över att dö hemma om det inte fanns en informell 

vårdare, de ville inte bli en börda för familjen och vännerna (Gott, et al., 2004).  

Det beskrivs också en oro över vad anhöriga skulle tycka om dem om de fick veta att de 

var rädda för att bli en last för dem (McWilliam, et al., 2008).  

”I mean I have no daughters I have just sons and me daughter in laws are fantastic but 

I wouldn´t (want to feel) as though I was a burden on them” (Gott et al. 2004, s. 463) 
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Att behöva hjälp av professionell vårdare gav en känsla av tacksamhet men även en 

rädsla att bli en börda. Patienterna upplevde att det uppstod en komplex situation där 

känslan av tacksamhet och skuld väckte en önskan att återgälda vårdarna.  

 

Att vara tacksam innebar en känsla av att ”betala tillbaka” eller göra en ”gentjänst”. 

Att återbetala vårdaren var svårt och det kunde oftast bestå i beröm, men ibland 

kvarstod känslan av tacksamhetsskuld ändå (Eriksson & Andershed, 2008). ”With the 

medical staff, I am not able to repay them. I fell indebted to them in some way” 

(Eriksson & Andershed, 2008, s. 227) 

 

Att vara beroende av hjälp och känslan av att vara en börda gjorde att patienterna kände 

oro för vad vårdarna skulle tycka om dem, det fanns också en oro för att vårdarna var 

tvungna att utföra svåra eller otrevliga arbetsuppgifter. De var också oroliga över att de 

skulle ses som lata eller bortskämda och att vårdarna inte trodde de behövde hjälp. 

Känslan av att vara en börda förstärktes när en patient som precis fått hjälp behövde det 

igen. Patienten försökte då göra det lättare för sig och vårdarna genom att vara positiv 

och skämta (Eriksson & Andershed, 2008). ” Well what a mess I am now. Do they 

(caregivers) have to come back to me whole time because I´m not well?” (Ibid.) 

 

Att känna sig isolerad 

Patienterna upplevde att när de vårdats hemma var sjukdom och lidande en bidragande 

orsak till en isolering, de upplevde att de blev avskurna från omvärlden. För att 

övervinna känslan av ensamhet strävade patienterna för att upprätthålla sina dagliga 

rutiner och pratade inte om sin sjukdom med familjen. Patienten upplevde också en 

oavsiktlig isolering om patienten inte medräknades i familjens framtidsplaner (Melin-

Johansson et al., 2008). Att vara stark inför familjen var en känsla patienterna upplevde, 

samtidigt fanns det också en medvetenhet att familjen led och var rädda att tappa 

kontakten med sina vänner (Appelin & Berterö, 2004). Patienterna upplevde en 

förståelse för sin egen dödlighet men också en sorg på grund av de förluster som döden 

skulle innebära. Livet upplevdes också som en nedåtgående spiral mot döden och 

patienterna kände sig ensamma då de inte kunde medverka i det dagliga livet. 

Patienterna upplevde också att de kände sig isolerade och ensamma för att de inte hade 

ork och energi för sina nära och kära. Den här känslan kunde också innefatta vårdarna 

(McWilliam et al., 2008). En patient berättar ” I don´t know who is going to come 

today. It dosen´t matter anymore, it dosen´t matter” (McWilliam et al., 2008, s. 338-

349) 

 

Trots att en del patienter upplevde en existentiell isolering i hemmet värderade de högt 

sina relationer med andra (McWilliam et al., 2008). En vänskaplig relation mellan 

vårdarna, patienten och dennes familj var avgörande för hur vården i hemmet skulle bli 

(Gott et al., 2004).  

Samhörigheten mellan en döende patient och en vårdare var viktigt för att minska 

känslan av vårdberoendet, det ökade känslan av att patienterna sågs som individer och 

inte som främlingar. Patienterna uppfattade sig själva som en del i ett sammanhang och 

i det pågående livet (Appelin & Berterö, 2008). Insikten av att dela vården i livets  

slutskede förstärkte känslan av samhörighet ytterligare (Eriksson & Andershed, 2008).   
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Livet är begränsat - jag försöker få kontroll 

Livet förändrade sig för den palliativa patienten, från att ha varit självständig till att ha 

blivit beroende av hjälp. Patienten upplevde ett stort lidande att ha blivit svag och sjuk 

på kort tid (Appelin & Berterö, 2004). 

 Patienterna levde livet genom att ta en dag i taget, de upplevde att de hade tur att få en 

möjlighet att leva lite längre och att få ha meningsfulla relationer (McWilliam, et al., 

2008). Förändringarna i vardagen gjorde livet svårare och mer tidskrävande. Dagen fick 

planeras utefter vårdpersonalens tillgänglighet. Flera patienter beskriver hur de undviker 

situationer där hjälp behövdes (Eriksson & Andershed, 2008). 

 

Att ha symtomkontroll 

Patienterna uppskattade behandlingen av symtomen som sjukdomen medförde från det 

palliativa teamet. Specialistkunskaper värdesattes högt, speciellt om det handlade om 

farmakologisk behandling (Conner, Allport, Dixon & Somerville, 2008). Perioder av 

effektiv symtomkontroll bidrog till många bra dagar för flera av patienterna, de kände 

sig gladare och led inte av någon fysisk smärta, sömnbesvär eller aptitlöshet.  

Patienterna beskrev att oväntade symtom eller andra komplikationer som var relaterade 

till sjukdomen eller behandlingen begränsade livskvaliteten (Melin-Johansson et al., 

2008). 

 

 You know there are many compli-complications. You know…You have 

cancer and that you do indeed have cancer but it is not only just cancer… 

There is one thing after the other. And just when you start to recover 

”Bang” you have another setback. And I have experienced this several 

times. So well yes- Of course things are difficult at times.”  (Melin-

Johansson et al., 2008, s. 234) 

 

Oro för obehagliga symtom gjorde att en del patienter trodde att de inte skulle kunna få 

hjälp i hemmet utan det var bättre att få vård på sjukhus (Gott et al., 2004). Några 

patienter som hade erfarenhet av smärta hade hört att om den blev outhärdlig var de 

tvungna att åka till sjukhus. Rädslan för smärta och att lida gjorde patienterna rädda att 

sjukdomen skulle bli utdragen och de hoppades att den sista fasen skulle bli kort 

(Appelin & Berterö, 2004).  

 

Att ha kontroll över kroppen 

Många kände sig fångade i sina kroppar på grund av att den fysiska förmågan var 

nedsatt. Det begränsade deras sociala liv och aktiviteter. De kunde inte lita på sin kropp 

och denna osäkerhet gjorde att de upplevde sig kontrollerade i sitt dagliga liv (Eriksson 

& Andershed, 2008). Patienterna berättar att de kunde ligga i sin säng och planera vad 

de ska göra under dagen för att i nästa minut inse att de inte har styrka att genomföra 

det. Patienterna upplever att leva i en sjuk kropp är som att leva med en dödsdom som 

kontrollerar hela ens liv. Att vara döende gör att man blir säker på livets existens för att 

man inte vet när döden kommer att inträffa (Melin-Johansson et al., 2008). Medan 

patienterna levde sitt liv medförde det en större erfarenhet om dess förlust.  

 

Trots de bästa insatser från alla involverade kände patienterna att de inte kunde vinna 

över den fysiska och psykiska nedgång som en terminal sjukdom medförde (McWilliam 

et al., 2008). 
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 When I can´t do that (go for a walk) it´s not a full day…I fell really stressed 

out, I fell like I´m already waiting to die…I sit around and I look at TV and I 

read my book And  what the hell am I doing? I want to get out of there, I 

want to do something!  (McWilliam et al., 2008, s.338-349) 

 

Vara beroende/oberoende 

Palliativa patienter upplever att bli beroende av vård i livets slut innebär en radikal 

förändring som påverkade relationen både med sig själv och med andra. Patienterna 

upplevde en förändrad attityd till att vara beroende av vård under sjukdomsförloppet. 

Attityden förändrades från tidig erfarenhet av att ha varit självständig till att inte kunna 

klara sig själv. Det var lättare att bli beroende av hjälp när patienterna behövde den 

konstant och hjälpbehovet inte varierade (Eriksson & Andershed, 2008). Beroendet av 

vård i livets slut upplevdes av patienterna som en resa där oberoendet värderades men 

det skulle alltid finnas stunder av acceptans och bekvämlighet att få vård av andra. Det 

upplevdes som en ständig kamp med ett ökat vårdberoende och det blev lättare med 

tiden. Resan var ansträngande, att ständigt pendla fram och tillbaka mellan svårigheten 

att vara beroende och stunder av frist från beroendet. I stunder av frist kunde patienterna 

uppleva lugn och ro från krav på sig själva och från andra. I fristen upplevde patienterna 

att de kunde tillåta sig att vara beroende samtidigt känna trygghet och förtroende från 

vårdarna som accepterade ett beroende och gav den hjälp som behövdes.  

Beroende av hjälp krävde att andra skulle vara mer tillgängliga vilket ofta påverkade det 

dagliga livet genom begränsad spontanitet, mindre frihet och begränsad möjlighet till att 

vara ensam. Livet i ens egna hem kunde bli svårare både praktiskt och känslomässigt 

(Ibid.). ”Life has become much, much more difficult from a practical perspective. It has 

been a hard blow for me; I think that I am so dependent upon other people. Well, had to 

dance to their tune, so to speak” (Eriksson & Andershed, 2008, s. 229) 

 

Flera patienter upplevde att tack vare hjälp och hjälpmedel som de fick minskade 

graden av beroende till andra. Andra patienter upplevde svårigheter eller förseningar 

med att få hjälp hemma (Conner at el., 2008). 

 

Att känna delaktighet 

Patienterna kände att det var viktigt att de var delaktiga och kunde ifrågasätta sin vård 

och behandling.  

Patienterna upplevde att de ville vara med och diskutera sin situation när den inte längre 

bidrog till livskvalitet. En god vård innebar trygghet, delaktighet och tillit för palliativa 

patienter (Werkander-Harstäde & Andershed, 2004).  

Palliativa patienter upplevde en känsla av maktlöshet som förknippades med att livet 

inte var det samma längre och de hade inte samma inflytande över sin livssituation. 

Osäkerheten över sjukdomen och prognosen bidrog till känslan av maktlöshet. Även om 

patienterna fått information upplevde de att de inte hade tillräckligt med kunskap 

(Appelin & Berterö, 2004). Sjukdomen ändrade ständigt villkoren för den döende 

patientens i det dagliga livet.  

Patienterna upplevde en önskan att få vård på sina egna villkor samtidigt en känsla av 

motvilja att behöva formulera sina behov eller önskemål om hjälp. De upplevde att de 

ville ha kontroll över vilken vård som gavs och om den var meningsfull, det var inte lätt 

att undvika vård som andra ansåg vara nödvändig. Patienterna upplevde att det var 

viktigt att de fick ”tala för sig själv”.  
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Att vara döende innebar att de ville bevara sin integritet, bli bemöta med respekt och få 

vara den person som de alltid varit (Eriksson & Andershed, 2008). Patienterna upplevde 

det positivt att bli erkänd och värderad som en enskild individ (Conner at el., 2008). 

 

Att leva i dödens närhet kan vara både tryggt och otryggt 

Den väsentliga innebörden av patienternas erfarenhet av palliativ vård i hemmet 

beskrivs som osäker trygghet och belyser patientens hela livssituation. Innebörden är 

individuell men gemensamt för palliativa patienter är att hemmet i sig upplevs som en 

trygg plats (Appelin & Berterö, 2004).  

 

Känna trygghet/otrygghet 

Patienterna upplevde ett stort behov av trygghet, känslan av trygghet stod i motpol till 

känslan av otrygghet. Otryggheten uppstod vid de tillfällen patienterna upplevde att de 

inte kunde förmedla eller kommunicera sina tankar till personalen. Kompetensen och 

kontinuiteten hos personalen var viktig, fanns inte den kände sig patienterna otrygga. 

Känslan av delaktighet och tillit påverkades också i samband med otryggheten. Kände 

sig patienterna trygga kunde de agera och delta mer i sin vård (Werkander-Harstäde & 

Andershed, 2004). Patienterna upplevde att distriktsköterskan med sin kompetens och 

professionalism skapade en trygghet och såg patienten som en medmänniska (Appelin 

& Berterö, 2004). 

 

Att ha hopp   

En viktig del av patienternas erfarenhet var hoppet, en positiv förändring som gjorde att 

de kunde stanna hemma lite längre. Hoppet stod också till framtiden i form av nya 

läkemedel eller behandling. Några patienter satte bara mål för en dag i taget.  

Även om patienterna kände sig osäkra hade de en förhoppning om att kunna leva så 

normalt som möjligt. Ofta visade patienterna känslor av hopplöshet och sorg på grund 

av sin situation och att de inte kunde påverka den. Allt är inte som det brukar men, det 

finns fortfarande tankar och förhoppningar av något slag ( Appelin & Berterö, 2004). 

 

 …well I…it feels pleasent and feel quite well here, so I am…satisfied…but I 

don´t want to be a burden if I get worse……if I get worse I have to go to 

hospital…I can´t stay at home…it is so… (Appelin & Berterö, 2004,s. 69) 

 

Om patienterna hade komplikationer i sin sjukdom och dessa minskade t.ex. efter en 

medicinsk behandling som bidragit till positiva resultat kom en känsla av hopp. I den 

här fasen upplevde patienterna ett långsamt tillfrisknande från sitt lidande. Att återfå 

hoppet upplevdes som lugnande och tryggt, det gav patienterna en möjlighet att 

reflektera över sin existens.  

Hoppet kunde också leda till tankar om att ett mirakel ska ske och att man blir frisk eller 

slutar att försämras i sin sjukdom. Känslan av hopp motiverade patienten till att leva 

även om framtiden var oviss (Melin-Johansson et al., 2008). 

 

Förberedelse inför döden 

Palliativa patienters medvetenhet och förståelse att sjukdomen var dödlig gjorde att de 

ville prata med sin familj.  
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Patienterna upplevde det viktigt att tala med hela familjen om gemensamma minnen och 

även om meningen med livet medan ännu tid fanns. Samtalen blev med tiden mer 

allvarligare och djupare(Appelin & Bertrö, 2004). 

Ett minskat lidande innebar att patienten kunde förbereda sig och sin familj om den 

framstående döden. Om processen av sjukdomen var långsam gav dem det tid att 

förbereda sig och släppa taget om livet. Att vara förbered innebar för patienten också att 

reflektera över sig själv som individ och prata om sina känslor. Patienterna upplevde att 

de tog initiativet till att tala med sin familj om begravningen. Att vara förbered 

upplevdes som en medvetenhet om att lämna nära och kära (Melin-Johanson at el., 

2008). 

 

 Then I don´t think things are so difficult for me at all. It´s much more 

difficult for those who will be left behind, who have to fix everything for me. 

It will most surely take a year or more for them to get over this. ( Melin-

Johansson at el., 2008,  s.235) 

 

Patienterna beskriver också den sociala aspekten av att dö, de ville inte orsaka besvär 

för sina medmänniskor eller att de ska känna sig obekväma i situationen. Patienterna 

upplever att de istället tystar ner sjukdomen för att göra det lättare för sina nära. De 

försöker själva hantera sin sjukdom, vilket innebär att de beskriver sin sjukdom som en 

personlig kamp (McWilliam et al., 2008). 

 

De döende patienterna upplevde den palliativa vården i hemmet som en resa, man levde 

medan man var döende och man var döende medan man levde. När patienterna 

accepterat att de ska dö medan de lever och accepterat livets omständigheter, kan de 

förbereda sig på döden. (McWilliam et al., 2008) 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

När vi har analyserat artiklarna, har vi utgått från att använda Evans analysmodell för att 

modellen var lämplig från vårt syfte och för en kvalitativ studie. Vi har utgått ifrån ett 

patientperspektiv och har därför valt bort artiklar som har skrivits utifrån vårdar/anhörig 

perspektiv. Under sökningens gång upptäcktes att artiklarna som var skrivna utifrån det 

här perspektivet var begränsade. Det kan bero på att det är problematiskt att bedriva 

forskning på dessa patienter. Dels kan patienterna ha svårt att orka delta, dels kan det bli 

så att patienten hinner avlida innan studien är slut. Vi hade också valt att enbart ha 

artiklar i hemsjukvård men såg att även här fanns det begränsningar. Vi har tagit del av 

en artikel med olika synsätt där patienterna både finns i hemsjukvård och 

sjukhus/hospicevård, där valde vi att inrikta oss på patienten i hemmet.  

Det kan vara så att patienterna blivit inlagda pga. försämring eller att det inte har 

fungerat i hemsjukvården. Vidare såg vi också att mycket av materialet kom från 

Sverige, vilket vi inte hade förväntat oss. Kanske kan det bero på att vi i Sverige anser 

att den palliativa vården har stor prioritet och att prioriteringspropositionen 1997 slog 

fast att palliativ vård i livet slut tillhörde prioriteringsgrupp 1 tillsammans med akut 

livshotande tillstånd (Waldau, 2001). När vi valde att titta på artiklar som varit max tio 

år gamla var det för att få fram så färskt material som möjligt. Detta pga. att det händer 

så mycket inom detta område. 
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Det fanns ett antal biografier inom detta område som kunde ha används i en narrativ 

metod, men utifrån vårat syfte så tror vi att det hade blivit för magert att analysera en 

eller två berättelser och stöta upp det med kvalitativt material som vi önskade att bygga 

våran studie på. Patientens upplevelser för palliativ vård i hemmet ligger ännu i sin 

linda och men det behövs mer forskning inom detta område. 

 

Vi har under arbetets gång kunnat diskutera och dela med oss av våra åsikter och 

erfarenheter. Detta har upplevts mycket positivt och att vara att vara två författare finner 

vi vara mycket berikande. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att palliativa patienter upplever är att ”det känns oftas gott att vara 

hemma” Enligt Appelin och Berterö (2004) så gjorde hemmiljön det möjligt för 

patienterna att bevara sitt oberoende och en känsla av att ”må bra”. Man beskriver också 

en känsla av trygghet och säkerhet, som grundades av att patienterna kände sig hemma i 

den miljön med sina personliga saker, minnen och närheten till familjen. Vi anser att det 

är av stor vikt att en palliativ patient erbjuds möjligheten att få vårdas i hemmet som det 

är möjligt och så länge som patienten önskar. Peters och Sellick (2006) visar i sin studie 

att patienter som vårdas i hemmet upplever mer livskvalitet än patienter som vårdas i 

slutenvård. Beck-Friis och Strang (2005) relaterar begreppet livskvalitet till 

välbefinnande och tillfredställelse med livet, vilket vi också kan se i vårt resultat. 

När palliativa patienter vårdas hemma visar vårt resultat att de hade ”en känsla av att 

vara en börda” och att patienten ofta kan känna en känsla av skuld. Resultatet beskriver 

att ett ökat anhörigstöd medförde en minskad känsla utav skuld.  

Enligt Werkander-Harstäde och Andershed (2004) så blev patienterna oroliga över att 

familjen inte skulle orka om de inte fick uppbackning utav personal i form av stöd och 

hjälpmedel. Att uppleva att man är en börda och står i skuld till någon kan vara en stor 

sak för en palliativ patient och kan vara svårt för andra att förstå. Vi anser att man måste 

kunna sätta sig in i hur en annan människa tänker och utifrån detta kunna vara objektiv. 

Flera av patienterna har berättat att de tycker att det är lättare när en vårdare erbjuder sin 

hjälp, än att behöva fråga efter den. Milberg och Strang (2004, 2007) skriver att 

uppbackningen direkt till patienten och närstående är viktigt men att personalen måste 

sätta familjen i centrum så att även deras tankar och frågor kommer fram. Familjen 

behöver också känna sig bekräftade i vårdsituationen, vi som personal måste även vårda 

och se familjen. Detta är något som Dahlberg et al. (2003) beskriver, att målet med 

vårdandet är att förhindra eller lindra lidandet och skapa villkor för välbefinnandet. 

 

Resultatet visar ” att få vård från professionella vårdare” gav en samhörighet och 

ömsesidig respekt mellan den döende patienten och vårdarna, vilket gjorde vården 

lättare och att känslan av samhörighet upplevdes genom en gemensam förståelse och 

öppenhet gentemot varandra. 

Med vår erfarenhet inom palliativ vård ser vi att ömsesidig respekt ökar förståelsen för 

varandra och då sprider sig detta sig som ringar på vattnet, genom dessa ringar så bidrar 

det till en känsla av samhörighet. En teamkänsla som i förlängningen ger en känsla utav 

säkerhet och trygghet.  

Vårt resultat visar också att patienterna kunde ”känna trygghet/otrygghet”. Patienter 

som hade olika lång erfarenhet ifrån disktriktsköterska och personal upplevde att man 

skapade förutsättningar för att de skulle känna sig trygga hemma. Tryggheten i hemmet 

är en förutsättning för att vården skall upplevas som säker i olika situationer.  
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Upplever inte patienten att personalen är kompetent och trygg i sitt arbete medför det en 

otrygghetskänsla. Detta är något som Eriksson (1993) beskriver i vårdlidandet på grund 

av bristande kunskaper eller omedvetet handlande hos den som vårdar.  

 

Gott et al. (2008) beskriver att några patienter tyckte att hemmiljön förvandlades till en 

institutionell miljö med apparater och utrustning. Detta är givetvis någonting som kan 

uppstå med dagens framskridna forskning och utveckling kring vård, behandling och 

teknik. Vi tycker att det är viktigt att kunna bryta igenom den här ”tekniska” miljön och 

skapa förutsättningar för den döende patienten att bli sedd och bekräftad som människa. 

Som sjuksköterskor får vi ofta hitta praktiska lösningar om patienten har mycket 

material som tar plats i hemmet. Ett tomt rum, en byrå eller garderob för materialet kan 

vara en bra lösning som hjälper både patienten och oss som personal.   

 

I resultatet uttrycker patienterna existentiella tankar som ensamhet, isolering och 

otrygghet. Detta kan upplevas som ett lidande för patienten. I resultatet upplevde 

patienterna att det oftast var gott att vara hemma och känslan över att få kontroll över 

sin situation var viktig. De ville känna trygghet i hemmet och i förberedelsen inför 

döden. Det är viktigt att som sjuksköterska att se detta för att kunna hjälpa patientens i 

sitt lidande och för att de ska kunna uppleva ett välbefinnande och en god livskvalitet.   

 

 

Praktiska implikationer 

Vi har i vår studie analyserat palliativa patienters upplevelse av att bli vårdade i 

hemmet. Vi har sett att patienterna oftast upplever ett välbefinnande med att vara 

hemma men att det även finns ett lidande och många tankar. För att ge en god palliativ 

vård i patientens hem kan vi som sjuksköterskor: 

 

- Utgå från patientens upplevelse för att möta dennes behov. 

- Aktivt lyssna på patienten. 

- Främja patientens hopp. 

- Skapa trygghet i lidandet genom god symtomlindring. 

- Ha ett professionellt förhållningssätt. 

- Stödja och lyssna på anhöriga. 

- Samverka mellan olika personalgrupper. 

- Bibehålla hemkänslan genom att avgränsa området där material och teknisk 

utrustning förvaras. 

-  Fortutbildas i palliativ vård. 

 

Konklusion  

I vårt resultat har vi fått en djupare förståelse för vad som är viktigt för palliativa 

patienters upplevelser av att bli vårdade i hemmet. I denna komplexa situation som 

dessa människor befinner sig är det viktigt att vi som sjuksköterskor känner till alla 

dessa aspekter som dessa vårdområden handlar om. För att uppnå en känsla av 

samhörighet och respekt, är det viktigt att man har en öppenhet och förståelse gentemot 

varandra. Det är viktigt att vi är tillgängliga dygnets alla timmar och med vår 

professionella kunskap skapar trygghet i det vardagliga livet för den palliativa patienten.  

Genom en kontinuerlig kontakt stärks relationen och det bidrar till att patienten kan 

uttala önskningar och behov i sin vård och behandling på ett mer naturligt sätt.  
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Det är också viktigt att kunna bemöta patienternas existentiella frågor och funderingar 

även om vi inte alltid har ett svar. För att förhindra att hemmiljön förvandlas till en 

institution och för att bevarar hemkänslan, är det viktigt att man avgränsar förvaringen 

av material. Ett av målen med sjuksköterskans arbete är att patienten ska kunna behålla 

sin självständighet och ha medbestämmande. Genom att samverka mellan olika 

personalgrupper kan detta uppnås och patienten kan erbjudas ett så normalt liv som 

möjligt i sin hemmiljö, det gör också att välbefinnande och livskvalitet kan upplevas av 

den palliativa patienten. Oavsett "vem" som knackar på patientens dörr måste vi hjälpa 

dem att bevara hemkänslan, deras minnen och deras ”hjärta”. 
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BILAGA 1   

ÖVERSIKT AV ANALYSERADE ARTIKLAR  

      

 

 

 
Perspektiv 
 

Problem och syfte Metod  Resultat 

Titel: Older 

people´s views 

about home as a 

place of care at 

the end of life. 

Författare: 
Gott, M., Sey-

mour, J., Bell-

amy, G., Clark, 

D., & 

Ahmedzai, S. 

Tidskrift: Palli-

ative Medicin 

Årtal: 2004 

Land: England 

 

Patient -

perspektiv 
 

 

 

 

Syftet var att 

belysa äldre 

människors in -

ställning till hem - 

met, som en plats 

att dö på. 
 

 

Kvalitativ 

studie i två 

faser med 

diskussions -

grupper med 32 

deltagare samt 

individuella 

interjuver med 

45 patienter. 
 

De som deltog i studien 

identifierade hemmet 

som en trivsam och 

familjär plats, där de 

kunde känna kärlek och 

tröst. Deltagarna 

upplevde att hemmet var 

den mest ideala platsen 

att få dö på. 

Titel: The mea-

ning of quality 

of life: 

Narrations by 

patients with 

incurable cancer 

in palliative 

home care. 

Författare: 

Melin-

Johansson, C., 

Ödling, G., 

Axelsson, B., & 

Danielson, E. 

Tidskrift: 

Palliative and 

Support care 

Årtal: 2008 

Land: Sverige 
 

Patient -

perspektiv 

 

 

Syftet med studien 

var att kartlägga 

livskvalitén för 

patienter med 

obotlig cancer i 

palliativ 

hemsjukvård. 

Kvalitativ 

studie med åtta 

deltagare som 

intervjuades 

med öppna 

frågor i 

hemmet. 

Resultatet beskrivs i tre 

huvudteman, "vara i ett 

lidande", andhämtnings-

paus i lidandet och ”att 

få vara hemma". 

Titel: Care 

dependence. A 

struggle towards 

moments of 

respite. 

Författare: 

Eriksson, M & 

Patient -

perspektiv 
 

 

 

 

Syftet med studien 

var att beskriva 

patienters erfaren -

het av att vara 

beroende av andra 

i livets slutskede. 

Fenomeno - 

logisk -  

Hermeneutisk 

metod med 

öppna inter-

juver med nio 

stycken del -

Resultatet beskrivs som 

en resa från oberoende 

till beroende av vård. 
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Andershed, B 

Tidskrift: 

Clinical Nursing 

Research 

Årtal: 2008 

Land: Sverige 

 

tagare som fick 

palliativ vård på 

sjukhus eller i 

hemmet. 
 

  

Titel: Patient 

perspective: 

what do 

palliative care 

patients think 

about their care? 

Författare: 

Conner, A., 

Allport, S., 

Dixon, J., & 

Sommerville, A-

M. 

Tidskrift:  

International 

Journal of 

Palliative 

Nursing 

Årtal: 2008 

Land: England 
 

Patient -

perspektiv 
 

 

Syftet med studien 

var att ta reda på 

palliativa 

patienters syn på 

sin vård på 

sjukhus eller i 

hemmet.  

Kvalitativ 

studie där tio 

stycken del -

tagare inter -

vjuades med 

öppna frågor. 

Tio stycken kategorier 

identifierades varav en 

del redan finns be -

skrivna i annan litteratur 

medan vissa har kommit 

fram under studiens 

gång som tex. främja 

oberoendet , symtom-

kontroll, kommunikation 

specialistkunskap och 

relation. Fynden kan 

hjälpa till i planeringen 

av den palliativa vården. 
 

Titel: Living 

while 

dying/dying 

while living: 

older clients’ 

sociocultural 

experience of 

home-based 

palliative care. 

Författare: 

McWilliam, C., 

Ward-Griffin, 

C., Oudshoorn, 

A., & Krestick, 

E. 

Tidskrift: 

Journal of 

Hospice and 

Palliative 

Nursing. 

Årtal: 2008 

Land: Canada 
 

Patient -

perspektiv 
 

 

Syftet med studien 

var att belysa hur 

palliativ vård och 

dess kultur upp -

levs i hemmet av 

patienter som är 

65 år eller äldre. 

Kvalitativ 

metod. Inter-

juver med 

öppna frågor av 

fyra stycken del 

-tagare under 

tiden 6-10 

månader vid 16 

tillfällen. 

Resultatet beskriver de 

palliativa patienternas 

dynamiska och för -

änderliga resa i döendet, 

"att leva medan man 

dör".  

Titel: Good Patient - Studiens syfte var Kvalitativ Resultatet beskrivs i tre 
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palliative care: 

how and where? 

The 

patients´opin-

ions. 

Författare: 

Werkander-

Harstäde, G., & 

Andershed, B 

Tidskrift: 

Journal of 

Hospice 

Palliative 

Nursing 

Årtal:2004 

Land: Sverige 

 

perspektiv att beskriva vad 

patienter, med 

cancer som be -

finner sig i livet 

slutskede, anser 

vara en god 

palliativ vård och 

vart den ska  

bedrivas. 

metod. 

Interjuver med 

öppna frågor 

där nio 

patienter deltog. 

Materialet ana -

lyserades med 

Grounded 

Theory. 
 

 

 

huvudteman och sju 

subteman.  De tre huvud-

temana, trygghet, 

förtroende och del -

tagande hörde samman 

med vart patienterna 

bäst trodde att vården 

skulle bedrivas.  

Titel: Patients´ 

experiences of 

palliative care in 

the home. 

Författare: 

Appelin, G., & 

Berterö, C. 

Tidskrift: 

Cancer Nursing 

Årtal: 2004 

Land: Sverige 

 

Patient -

perspektiv 

Att få en förståelse 

för patienternas 

upplevelse av 

palliativ vård i 

hemmet.  

Kvalitativ 

studie, där sex 

palliativa 

patienter  

intervjuades 

med öppna 

frågor och 

analyserades 

enligt Giorgio 

metoden. 

Resultatet visar att 

patienternas upplevelser 

av palliativ vård kan 

beskrivas som "osäker 

säkerhet", med teman 

"säker men osäker i 

hemmet", "en känsla av 

maktlöshet", "förändring 

i vardagen", "hopp och 

framtidstro". 

 

 

 

 

 

 

 

 


