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Sammanfattning    
Bakgrund: Palliativa vårdens utgångspunkt är att erbjuda god vård och ett så bra liv 
som möjligt, till patienter som är i ett palliativt skede, trots en livshotande sjukdom. 
Samtidigt som sjukvården bibehåller patientens värdighet och lindrar lidande och 
symtom som uppkommer till följd av sjukdomen. Den palliativa vården strävar också 
efter att patienter i ett palliativt skede ska uppnå och känna ett välbefinnande samtidigt 
som sjuksköterskan ska främja patientens livskvalité så gott det går. Patienten ska ha 
utrymme till att vara delaktig i sin vård genom kommunikation med patienten. 
Syfte: Syftet var att belysa patienters upplevelse av att erhålla palliativ vård. 
Metod: Litteraturöversikt baserad på 12 artiklar som har granskats enligt Axelssons 
analysmodell 
Resultat: Resultatet presenteras utifrån tre huvudteman samt sju subteman. I resultatet 
beskrivs den förändrade livsvärlden och hur värdigheten kan upprätthållas och när den 
blir hotad samt vilka känslor som kan uppstå när patienten är i ett palliativt skede. God 
kommunikation leder till att patienten kan känna sig trygg i vården. Det beskrivs också 
att vikten av att ha ett självbestämmande och att vara delaktig samt patientens 
upplevelse av symtomlindring. 
Slutsats: God kommunikation ligger till grund för en bra vård. Bra kommunikation 
leder till att lidande och onödig oro minskar.   
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INLEDNING 

Under sjuksköterskeutbildningen var vårdvetenskapliga begrepp som livsvärld, 
personcentrerad vård, lidande och livskvalité i centrum. Under våra VFU, träffade vi 
palliativa patienter och identifierade brister i vården, som palliativa patienter erhåller. 
Därefter växte vårt intresse för palliativ vård. Sjuksköterskor vårdar palliativa patienter, 
oavsett vart de arbetar inom vården, därför är förståelsen och kunskapen kring palliativ 
vård betydelsefull.  
 
Palliativ vård är ett känsligt ämne som är svårt att prata om. Utifrån författarnas 
upplevelser inom vården, visar det sig att sjuksköterskor och övrig vårdpersonal inte 
alltid har verktyg för att bemöta patienter på ett tillfredsställande sätt. Patientens och 
sjuksköterskornas kontakt och ömsesidiga tillit till varandra lägger grunden för 
personcentrerad vård, brister detta kan det medföra en oro för patienten. Sjuksköterskor 
arbetar med fokus på att lindra den somatiska smärtan och den psykiska rädslan, för att 
patienten ska uppleva livskvalité och välbefinnande. 
 
 
BAKGRUND 

Palliativ vård 
Historia 
Definitionen av den palliativa vården är att lindra lidandet för patienten som befinner 
sig i ett palliativt stadie samt att patientens livskvalitet främjas. Det innebär också att en 
god och professionell vård ska bedrivas, där utvärdering sker utifrån en psykisk, fysisk, 
social samt existentiell dimension (Socialstyrelsen 2013, s. 16). Begreppet palliativ vård 
kommer ifrån det latinska ordet pallium samt palliatus som betyder ‘mantel’ samt 
‘bemantlad’. Där ‘manteln är en allegori för vård. Det finns andra definitioner på 
palliativ vård där exempelvis palliativ vård har för avsikt att främja livskvalité för 
patienter med livshotande sjukdom (Melin-Johansson 2017, s. 252). 
 
I Sverige hade den palliativa vården sin utgångspunkt i att behandla patienter med en 
cancerdiagnos som inte gick att bota. 1982 startades den första hospiceavdelningen i 
Göteborg. I mitten på 1990-talet började myndigheter att prioritera den palliativa 
vården. 1997 beslutade staten att en utredning skulle påbörjas angående hur 
livskvaliteten inom vården kunde bli bättre samt hur vården kunde få palliativa patienter 
att vara delaktiga i sin vård. Utredningen hade också som mål att kartlägga vilket 
utbildningsbehov samt forskningsbehov som fanns inom ämnet (Nationella Rådet för 
Palliativ Vård b). 
 
Palliativa vårdens mål  

Den palliativa vårdens mål är att erbjuda närstående/anhöriga hjälp med att hantera 
situationen kring deras anhörig som är i ett palliativt skede, både under sjukdomens 
gång samt efter. Smärtlindringen för palliativa patienter är ett centralt mål för att främja 
livskvalité (Melin-Johansson 2017, s. 252). Patienten övergår till att vara i ett palliativt 
skede när de får besked om att de lever med en allvarlig, obotlig sjukdom. Vårdens 
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ansvar är att lindra och förebygga symtom samt smärta. Detta gäller både den fysiska 
smärtan samt den psykiska smärtan. Detta görs genom att sjuksköterskor erbjuder 
socialt, psykologisk och existentiellt stöd (Nationella Rådet för Palliativ Vård a).  
 
Enligt Socialstyrelsen (2013, s. 17) har sjukvården fyra hörnstenar att utgå ifrån när 
sjuksköterskor vårdar palliativa patienter. De fyra hörnstenarna som har sin grund i 
World Health Organization, är symtomlindring, samarbete mellan olika professioner, 
kommunikation samt stöd till närstående. Med symtomlindring menas det att 
sjuksköterskor smärtlindrar patienten samtidigt som patientens självbestämmande 
beaktas. Symtomlindringen fokuserar inte enbart på den fysiska smärtan men också de 
sociala, psykiska samt existentiella behoven. Vidare menar Socialstyrelsen att utifrån 
kommunikations perspektivet, har sjukvården som mål att ge patienten bättre 
livskvalité. Detta betyder i praktiken att personalen har god kommunikation sinsemellan 
samt gentemot patienten och närstående. Anhörigstöd grundar sig i att sjukvården 
erbjuder den palliativa patientens närstående stöd samt utrymme till att vara delaktig i 
vården. Stödet som erbjuds, skall erbjudas både under sjukdomstid samt efter att 
patienten avlidit.  
 
Vidare menar Socialstyrelsen (2013, ss. 36-37) att samarbete mellan olika professioner 
måste finnas för att sjukvården ska ha möjlighet att erbjuda det stöd som patienten och 
dennes anhöriga behöver. De olika professionernas utgångspunkt baserar sig på att 
sjukvårdspersonalen utgår från behovet som patienten och anhöriga behöver. Det är 
viktigt att professionerna som består av läkare, sjuksköterska, arbetsterapeuter, 
fysioterapeuter, diakoner, sjukhuspräster, dietister samt kuratorer har den kompetens 
som behövs kring palliativa patienter. 

 

Värdighet  
Enligt Wiklund (2003, s.115) ligger människans värdighet i rätten att få vara en egen 
person och bli igenkänd som detta. Värdigheten som återfinns hos människan ger denne 
livskraft och livsmod till att vara en god medmänniska. Genom värdigheten och 
livsmodet, som möjliggör medmänskligheten, skapas förutsättningar att vårda andra 
men också vårda sig själv. Vidare menar Wiklund (2003, s. 63-64) att människans 
värdighet är förknippad med individens förmåga att vara mänsklig och hur denne väljer 
att vara. Människan äger också frihet i att utföra dagliga rutiner på sitt eget vis och få 
bekräftelse för detta.  
 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1992:567) har alla i Sverige rätt till en vård som 
respekterar allas lika värde samt att den sker i enlighet med patientens önskemål och 
värderingar. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1992:567) har vården också en 
skyldighet att erbjuda en vård med värdighet för patienten. 

 

Livsvärld och rätten till ett gott liv 

Människan är unik och så är också deras livsvärld, som består av människans levda 
erfarenheter och upplevelser. Genom våra levda erfarenheter kan vi tolka och förstå det 
som händer omkring oss på ett unikt sätt. När den friska människan blir patient och 
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söker sig till vården, förväntar patienten sig att vårdare ska erbjuda en god behandling 
och kvalitativ vård. Patienten förväntar sig också att sjuksköterskor ska förstå 
situationen och patientens upplevelse av ohälsa. Sjuksköterskor ska möta patientens 
livsvärld genom att vara lyhörd, genuin och öppensinnad. När sjuksköterskorna lyckas 
möta patientens livsvärld, kan sjuksköterskor få en djupare förståelse för patienten och 
dennes bakgrund. Detta för att kunna kartlägga vad som får patienten att uppleva 
välbefinnande och må bra (Ekebergh 2015, ss. 66-68). 
 
Att uppnå välbefinnande samt att ge en god symtomlindring är det mest centrala inom 
palliativ vård. God livskvalitet och välbefinnande uppnås genom att sjuksköterskorna 
tidigt ska upptäcka, förebygga samt behandla de symtom och oro den palliativa 
patienten upplever. Kunskapen kring patientens önskemål och behov ska vara i enighet 
med de evidensbaserade åtgärder som sätts in vid besvärande symtom. Åtgärderna som 
ges ska gynna patienten samtidigt som sjuksköterskor inte ska ge en behandling som 
inte leder till välbefinnande. Detta blir svårt eftersom sjuksköterskor inte kan avgöra hur 
lång tid patienten har kvar (Regionala cancercentrum 2016, ss. 73-74). 
 
Enligt Beck (2017, s. 516) är mötet med den palliativa patienten det centrala i 
omvårdnaden. När sjuksköterskor ser hela människan och stöttar patienten till att uppnå 
välbefinnande och värdighet, skapas det ett “varande”, där mötet med patienten är i 
fokus. När “görandet” hamnar i fokus, fokuserar sjuksköterskorna på 
omvårdnadsåtgärder där sjuksköterskor bedömer patientens komplexa behov och 
symtom samt att hon lindrar besvär och symtom. Genom mötet skapas ett 
välbefinnande.  
 

Kommunikation 
Sjuksköterskor möter patientens livsvärld genom att ha ett samtal där patienten får 
utrymme att samtala. Syftet med samtalet är att sjuksköterskor får möjlighet till att 
förstå patientens lidande för att kunna lindra detta samt att sjuksköterskor hjälper till 
med att främja patientens välbefinnande (Ekeberg & Dahlberg 2015, s. 129). 
 
På grund av brist på kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter skapas 
problem som grundar sig i att patienter inte får tillräckligt med information och blir då 
oroliga. Exempel på bristande kommunikation var beträffande familjens välbefinnande, 
biverkningar av behandlingar samt att sjuksköterskor inte bekräftar patientens oro. Detta 
genom att inte besvara patientens frågor och funderingar kring deras tillstånd. 
Sjuksköterskor kan upplevas empatilösa och känslokalla och att de har avsaknad av 
förståelse kring patienters tillstånd. Sjuksköterskor kan upplevas som emotionellt 
frånvarande och att de inte erbjuder emotionellt stöd. Det beskrivs en kompetensbrist 
inom den palliativa vården som tydliggörs genom inadekvat smärtlindring samt 
symtomlindring. Denna kompetensbrist leder till stort lidande för patienten (Beng, 
Guan, Jane & Chin, 2014a). 
 
En del patienter hävdar att de anser att framföra klagomål kring sina åkommor upplevs 
som onödigt och fruktlöst då de inte får den respons som de önskar. De ansvariga 
sjuksköterskorna upplevs ha en dålig syn på patienterna och lyssnar inte till deras 



 4 

önskemål eller känslor och behov. Detta skapar ett stressmoment för patient såväl som 
sjuksköterskor (Beng, Guan, Jane & Chin, 2014a). 
 

Patientens lidande  
Enligt Beck (2017, s 518-519) besväras palliativa patienter av olika typer av lidande. 
Det är viktigt att i tidigt skede upptäcka lidandet som besvärar patienten. För att 
sjuksköterskor ska kunna identifiera detta problem måste de vara lyhörda och de ska ha 
ett genuint intresse för patienten och patientens tillstånd. För att kunna kartlägga vad det 
är som orsakar besvär hos patienten behöver vårdpersonalens olika yrkeskategorier ha 
ett bra samarbete mellan varandra men också med patienten och dennes anhöriga.  
 
För att främja välbefinnandet hos den palliativa patienten måste lidandet minska. Detta 
görs genom att sjuksköterskor ger en adekvat symtomlindring. Det är av betydelse att 
patienten kan fortsätta behålla sin självbild och känslan av att ha kontroll av sitt liv. God 
omvårdnad förebygger lidande då patienten får känna sig vårdad och fräsch vilket är 
betydelsefullt för den palliativa patienten (Regionala Cancercentrum 2016, ss. 19-20). 

 
Lidande utifrån tre perspektiv 

Sjukdomslidande är det fysiska lidandet som uppstår till följd av en sjukdom och allt 
omkring sjukdomen som till exempel att bli begränsad i sitt vardagsliv. Det skapar en 
oförmåga att kunna leva sitt liv och patienten blir beroende av andra vilket leder till att 
patientens livskvalité minskar. De fysiska besvären som orsakar lidande kan 
sjuksköterskor dämpa med hjälp av medicinering. Vårdlidande är det lidande som 
uppstår till följd av vården i form av bristande eller ofullständiga behandlingar och vård. 
När patienten får utebliven eller fel behandling skapas det ett lidande hos patienten. 
Lidandet skapas också när sjuksköterskor inte lyssnar på patienten och dennes behov. 
Livslidande är det lidande som påverkar hela patientens liv. Livslidandet uttrycker sig 
under hela patientens liv men synliggörs mer när patienten är sjuk då lidandet hör ihop 
med de symtom som sjukdomen ger och de begränsningar patienten upplever. Denna 
typ av lidande har ett sammanhang med hela patientens existens och inte endast 
patientens sjukdom (Wiklund 2003, ss. 102-108).  
 
 

Sjuksköterskans roll och personcentrerad vård  
Enligt Socialstyrelsen (2018) ska sjuksköterskor ha ett palliativt förhållningssätt som 
grundar sig i att sjuksköterskor gör en bedömning som utgår från patientens önskemål 
och behov. Bedömningen som sjuksköterskor gör ska beakta patientens sociala, fysiska, 
existentiella och psykiska behov. För sjuksköterskor betyder detta att hon måste göra en 
bedömning gällande för- och nackdelar för vad som är bäst för patienten. Patienten ska 
få möjlighet att erhålla information kring sin sjukdom och sitt tillstånd. Patienten ska 
också få möjlighet att få ta del av sina vårdinsatser och påverka dem efter egna 
önskemål. 
 
Sjuksköterskornas arbetsuppgifter inom palliativ vård är bred. Det innefattar att leda ett 
team och organisera vård. Sjuksköterskor gör riskbedömningar och ser till patientens 
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delaktighet och självbestämmande. Sjuksköterskor är utöver detta ansvarig för att ge 
stöd till patienten genom patientnära arbete samt erbjuda vårdande samtal. I stöd kring 
patienten berör detta också anhöriga (Sektionen Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad, 
2008). 
 
Enligt Beck (2017, s 44) grundar personcentrerad vård sig i att sjuksköterskor är 
självsäkra i sin profession samt i sina yrkesvärderingar. Den personcentrerade vården 
har sin utgångspunkt i patientens värderingar, sjuksköterskornas lyhördhet samt att 
sjuksköterskor respekterar patientens självbestämmande och arbetar holistiskt.  

 
Patientens rätt till självbestämmande 

Självbestämmande betyder att patienten har rätt till att få bestämma över sig själv och 
sina val. Sjuksköterskor måste respektera patientens självbestämmande innan ett beslut 
ska tas och detta görs genom att patienten är med och fattar besluten som görs kring 
patientens vård. För att patienten ska ta beslut och medverka i sin vård ska 
sjuksköterskor informera patienten om sjukdomen som patienten har och vården som 
erbjuds. Sjuksköterskor ska skapa en förutsättning för att patienten ska vara delaktig och 
påverka sin vård. Kommunikationen som sker mellan patienten och sjuksköterskor ska 
vara anpassad efter bakgrund, situation, tillstånd samt personliga förutsättningar. Detta 
för att patienten ska vara så självbestämmande som möjligt (Birkler 2007, ss. 146-147). 
En god vård och bra livskvalité uppnås genom självbestämmande, symtomlindring, 
socialt nätverk samt delaktighet. (Socialstyrelsen, 2013 s. 7).  
 
En motsats till Självbestämmande är paternalism. Paternalism delas in i svag 
paternalism och stark paternalism. Stark paternalism görs tydligt när sjuksköterskor tar 
ett beslut å patientens vägnar trots att patienten i fråga kan fatta beslut för sig själv. 
Patienten blir då indirekt omyndigförklarad av sjuksköterskor. Svag paternalism 
exemplifieras genom att sjuksköterskor tar beslut åt en patient med nedsatt förmåga till 
självbestämmande och saknar förmåga att ta egna beslut (Ternstedt, Henoch, Österlind 
& Andershed, 2017 s.92). Att förlora sitt självbestämmande är en stor rädsla bland 
palliativa patienter. Patienten belyser vikten av att få vidmakthålla självbestämmandet 
och kontrollen över sitt liv och känna sig självständig (Gourdji, McVey & Purden, 
2009).  
 
 
 
PROBLEMFORMULERING 

När kommunikation och bemötande av palliativa patienter brister, orsakar det lidande 
hos patienten. Därför är det viktigt att förstå patientens upplevelse av att erhålla palliativ 
vård och identifiera vad som kan utvecklas inom vården för palliativa patienter. 
Palliativa patienter träffar sjuksköterskor på, oavsett vart de arbetar. En gemensam 
faktor för patienterna är att få uppleva välbefinnande och bli sedda för den individ de är. 
För att patienter ska uppleva välbefinnande, är det viktigt att sjuksköterskor har god 
kommunikationsförmåga. Det är också av betydelse för patienterna att vara 
självbestämmande i sin vård. För att detta ska uppnås är det betydelsefullt att 
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sjuksköterskor har verktyg för att bemöta varje patient och se deras livsvärld. 
Sjuksköterskornas roll i den palliativa vården är att ge tillfredsställande vård till 
patienterna så värdighet såväl välbefinnande kan främjas på bästa sätt. Om patienternas 
livsvärld inte bemöts kan personcentrerad vård inte bedrivas vilket skapar ett lidande för 
patienten.  
 
 
SYFTE 

Syftet var att belysa patienters upplevelse av att erhålla palliativ vård. 
 
METOD 

Vi har valt att göra en litteraturstudie med ett primärt fokus på kvalitativa artiklar men 
kvantitativa artiklar har också använts i arbetet. Kvalitativa artiklar har fokus på att lyfta 
fram hur vi bättre kan förstå saker på djupet. En litteraturstudie har för avsikt att 
sammanställa tidigare evidensbaserad forskning, för att få fram ny kunskap som kan 
tillämpas i praktiken (Axelsson 2012, s. 203). 
 

Datainsamling  
  
Enligt Axelsson (2012, ss. 208-210) bör en tydlig avgränsning göras inom det valda 
området, genom en begränsad mängd artiklar, då det annars inte går att kritiskt granska 
alla artiklar och då förloras kvalité. Sökningar bör vara preciserade nog för att få bort 
oönskade artiklar, när sökningen är för precis, riskeras det att sorteras bort artiklar som 
kan vara av intresse för uppsatsens syfte. Cinahl var den databasen som användes vid 
sökning av artiklar. Sökord som använts i olika kombinationer har varit: “Palliative 
care”, “Quality of Life”, “Autonomy”, “Suffering”, “Communication”, ”End of life care 
” samt “Patient Perspective”. Vi kombinerade även dessa ord med varandra och lade till 
”and” mellan orden. Sökhistoriken tydliggörs och presenteras i Bilaga 1. Artiklar 
hittades också genom manuell sökning genom referenslistan, där författarna påträffade 
artiklar från vårdvetenskapliga artiklar. Dessa artiklar hittades i källförteckningen. 
Artiklarna sammanställdes därefter i Bilaga 2. I artikelöversikten inkluderas syfte, 
metod och resultat, där vi utgår ifrån Axelssons analysmetod (Axelsson 2012, s. 212).    
 
Artiklarna valdes genom kritisk läsning av artiklarnas titel, abstrakt, syfte samt resultat. 
De artiklar som valts är tydligt kopplade till uppsatsens syfte och har sin utgångspunkt 
inom palliativ vård där patientens upplevelse är i fokus. Inklusionskriterier som 
användes i sökningarna var: peer-review, artiklarna ska varit skrivna under år 2008-
2019, artiklarna skulle vara skrivna på engelska, artiklarna skulle tydligt ha sin 
utgångspunkt ur patientens perspektiv. Patienterna som deltar i studierna skulle vara 
över 18 år samt att de skall erhålla palliativ vård. Arbetet utgår från 12 artiklar. 
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Dataanalys 

12 artiklar granskades enligt Axelssons analysmetod (Axelsson 2012, s. 212). En 
artikelöversikt gjordes där artiklarna sammanställdes, se Bilaga 2. Författarna läste alla 
artiklar var för sig och skrev ner alla meningsbärande enheter som återfanns i artiklarnas 
resultat. Sedan sammanställdes de meningsbärande enheterna i en tabell för att 
identifiera olika återkommande teman. Författarna läste allt material var för sig för att 
inte påverka varandras tolkning av de vårdvetenskapliga artiklarna. De meningsbärande 
begreppen som författarna tagit fram, diskuterades sedan mellan författarna och då 
identifierades teman. Utifrån dessa diskussioner skapades sedan teman och subteman 
som ingår i arbetets resultat och som besvarar syftet. 

 
 
RESULTAT 

Resultatet baseras på två kvantitativa artiklar samt 10 kvalitativa artiklar. Resultatet 
beskrivs utifrån tre huvudteman och sju subteman enligt tabell 1.  
 
Tabell 1. Huvudteman och subteman. 

HUVUDTEMA SUBTEMA 

 
 
 
Den förändrade vardagen 

- Värdighet kopplat till att upprätthålla 

dagliga rutiner 

- Att bli begränsad  

- Oro 

- Symtomlindring  

 
Dialog  

- Kunskap och information som ges  
- Kommunikationbrist  

 
Att vara delaktig  

- Positiva och negativa upplevelser  

       

Den förändrade vardagen 
Vardagen förändras för varje människa vid sjukdom. I detta avsnitt beskrivs palliativa 
patienters upplevelse av förändring i vardagen och anpassning till sjukdomen samt 
vilka känslor som kan uppstå när livsvärlden förändras.  

Värdighet kopplat till att upprätthålla dagliga rutiner  

Värdighet för palliativa patienter grundar sig i att kunna upprätthålla patientens vardag 
och deras dagliga rutiner på ett självständigt sätt, i den mån det går. Det är av betydelse 
för patienten att upprätthålla sina dagliga rutiner trots sjukdom för att kunna uppnå 
välbefinnande (Bylund-Grenklo, Werkander-Harstäde, Sandgren, Benzein & Östlund, 
2019; Gourdji, McVey & Purden, 2009; Håkansson & Öhlén, 2016). Palliativa patienter 
upplevde värdighet när de fick möjligheten till att följa nyheterna, titta på tv och andra 
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aktiviteter som de brukade utföra när de var friska. För att de dagliga rutinerna och för 
att värdigheten skulle kunna upprätthållas menade patienter att det var viktigt att 
sjuksköterskor anpassade dagliga aktiviteter till patientens hälsotillstånd och samtidigt 
utnyttjade möjligheterna till att aktivera patienten när denne inte hade ont eller hade ork 
och kraft till att utföra en aktivitet, vilket främjade patientens välbefinnande och 
värdighet (Andersson, Hallberg & Edberg, 2008; Håkansson & Öhlén, 2016). 
 
Ett liv med värdighet omfattar att kunna leva upp till den identitet och de värden som 
upprätthåller patienternas personliga identitet. Att leva en vardag som är så normal som 
möjligt med rutiner, trots en sjuk kropp, bevarar patientens känsla av värdighet och 
välbefinnande. En annan faktor som hjälpte patienterna att upprätthålla känslan av 
värdighet var att patienterna tänkte positivt och var optimistiska. Andra 
tillvägagångssätt var att inte ge upp, inte låta sig bli ett offer och att kämpa för 
framtiden, även om patienterna visste att livet kunde komma till ett plötsligt slut 
(Andersson, Hallberg & Edberg 2008; Bylund-Grenklo et al., 2019; Sand, Strang & 
Millberg, 2008). 
 
Bylund-Grenklo et.al. (2019) menar att funktionell förlust i form av dagliga aktiviteter, 
hotar patientens värdighet eftersom det påverkar deras förmåga att ta hand om deras 
kroppsfunktioner, bibehålla deras sociala roll och delta i händelser av intresse vilket kan 
upplevas som orättvist. Patienter menade att när de fastnade i känslor av orättvisa, 
upplevdes detta som hot mot deras värdighet. Andersson, Hallberg och Edberg (2008) 
och Sand, Strang och Millberg (2008) menar att upprätthålla värdighet enligt patienter, 
innebär att försöka göra så mycket som möjligt själv. Även om symtom påverkade 
patientens liv och värdighet, försökte de dölja det för andra. Kunskap om svårighetsgrad 
av sjukdomen höll patienterna för sig själva och kämpade med att inte visa hur sjuka de 
egentligen var. På detta sätt minskade risken att de skulle vara en börda för familjen och 
patientens värdighet upprätthölls. 
 

Att bli begränsad  
Patienternas kontinuerliga försämrande ledde till begränsningar i vardagen. Det ständiga 
försämrandet satte nya begränsningar för patienterna. De nya begränsningarna kunde 
innebära att patienten behövde ta hjälp av andra människor för att utföra de basala 
sysslorna. Patienterna upplevde att vara begränsad som frustrerande och de upplevde en 
känsla av värdelöshet samt maktlöshet. Patienter som tidigare hade varit självständiga 
upplevde att det var genant att be om hjälp av personal för att få hjälp att utföra det de 
behövde hjälp med. De kände att det var en uppoffring från deras sida att de behövde 
väcka en annan person, för att de skulle hjälpa dem. Men de gjorde det endast för att de 
kände att de var tvungna och saknade alternativ på grund av deras försämrade 
hälsotillstånd. Att vara beroende av andra för att klara av sin vardag gav känslor av 
underkastelse, ensamhet och gjorde att patienterna kände sig som en börda för personal 
och anhöriga (Lavoie, Blondeau & Picard-Morin 2011; Sand, Strang & Millberg, 
2008).  

Beng et al. (2014b) och Sand, Strang och Millberg (2008) menar att det uppstår ett 
lidande hos patienter när de förlorar sin förmåga att utföra dagliga aktiviteter. Detta 
skapar då en oro hos patienterna, att de inte kan äta själva, stå, förflytta sig, tvätta och ta 
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hand om deras barn. Patienterna kände också frustration över att vara sängliggande, 
vilket grundade sig i att de förlorade frihet och kontrollen av deras kroppar. 

Oro 

Palliativa patienter upplevde oro kring framtiden och döden. Känslor av ångest och oro 
uttrycktes av patienter då de ansåg att sjukdomens process var okänd för dem. De visste 
inte hur lång tid de hade kvar eller om processen skulle vara smärtfri eller smärtfull. 
Ovissheten skapade en stor oro. Palliativa patienter belyste också oron som uppkom när 
de fick nya symtom. De visste inte om det var sjukdomens process eller om det berodde 
på annat. Patienter upplevde att en känsla av sårbarhet uppstod när oron var konstant då 
de väntade på provresultat eller om de behövde få mer hjälp av sjukvården i form av att 
bli inlagd på sjukhuset på grund av försämring av deras hälsotillstånd (Ashlinder, 
Chakraborty & Selby, 2012; Beng et. al., 2014b & Philip et. al., 2018)  
 
Patienter upplevde oro och rädsla för att dö, de var oroliga över att de var en belastning 
för andra, oro för lidandet och smärtan som var återkommande. Ångest och sorg var 
kopplat till oro. Grunden till att patienter kände oro var att de var oroliga över 
sjukdomens progression samt när de kommer dö och vilken belastning deras död 
kommer att vara för anhöriga. Patienternas oro inkluderade också oron för familjen och 
hur de kommer må efter deras bortgång och oron av att leva med förlust av kontroll över 
deras kropp och att inte ha kontroll över sjukdomen (Ashlinder, Chakraborty & Selby 
2012; Beng et. al., 2014b; Gourdji, McVey & Purden, 2009). 
 
Symtomlindring  

Palliativa patienter upplevde ibland att de inte fick tillräckligt med symtomlindring eller 
någon symtomlindring alls. Utebliven symtomlindring leder till att patienter inte kan 
leva ett “normalt” liv då smärtan hindrar dem från att kunna utföra olika aktiviteter. 
Patienter upplever trötthet som följd av att de inte får lindring av deras symtom. Detta 
eftersom att de under dagen fokuserar och försöker lindra symtomen de upplever själva. 
Till följd av detta blev de begränsade av deras symtom och när de fick symtomlindring 
var de trötta på grund av att effekten av symtomen har tagit all kraft. Patienter upplevde 
att inadekvat symtomlindring skapade ett lidande som minskade patienternas 
livskvalitet. De upplevde att konsekvenserna av att inte få hjälp med deras symtom 
ledde till att de fick ökade smärtor och att deras sömn samt rörlighet påverkades 
(Ashlinder, Chakraborty & Selby 2012; Beng, et al. 2014b; Black, McGlinchey, 
Gambles, Ellershaw & Mayland, 2018;  Philip et al., 2018). Patienter som fick adekvat 
symtomlindring, upplevde att allt i livet underlättades och att de kunde fokusera på 
annat och gav också livskvalitet (Black et. al., 2018; Bylund-Grenklo et al. 2019; 
Gourdji, McVey & Purden, 2009). 
 

Dialog 
Kommunikation lägger grund för hur människan uppfattar informationen de får. I detta 
avsnitt beskriv palliativa patienters upplevelse och mening kring kommunikation med 
sjuksköterskor.  
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Kunskap och information som ges  

Patienter upplevde att kommunikation som utgick från patienten, var en faktor som 
bidrog till att vården de erhöll fick bättre kvalitet. Innehållet i informationen som gavs 
av sjuksköterskor, samt kommunikationsstilarna som användes, var betydande för 
patienten och dennes upplevelse av vården. När patienten var i fokus under samtal, 
upplevde patienterna att de var involverade i sin vård och kunde ta beslut kring deras 
vård tillsammans med sjuksköterskan. Patienten upplevde att när sjuksköterskor 
använde ett enkelt språk, för att förklara sjukdomens progress och provsvar, var det 
lättare att förstå sig på vården de erhöll och vad som hände i deras kropp. Patienterna 
värderade diskussioner som var transparenta, direkta och ärliga, särskilt i samband med 
komplexiteten kring sjukdomens progression. När sjuksköterskor inte kommunicerade 
med patienterna upplevde de att sjuksköterskorna undanhöll information från dem (Abu 
Al Hamayel et al., 2018;  Black et. al, 2018). 
 
Det uttrycktes ett behov för uppmärksammande av tjänster/stöd som erbjuds när 
patienten är palliativt sjuk. Exempelvis en broschyr som ger information om eventuella 
tjänster som finns tillgängliga. Patienterna ansåg att denna information ska ges muntligt. 
En del patienter vill dock ha skriftlig information som påfyllnad, där de helst såg att 
information kring framtidsplanering som mest önskvärt. Patientens stadiga försämrande 
kommer då således inte som en överraskning (Abu Al Hamayel et al., 2018; Tomlinson, 
Barker & Soden 2012). 
 
Kommunikationsbrist 

Brist på personal inom vården upplevs som något som påverkar kommunikationen 
mellan patienten och sjuksköterskor, enligt patienter. Korta sjukhusbesök och 
väntetiden för att få hjälp med att till exempel gå på toaletten upplevdes negativt av 
patienter. Patienter upplevde också att de var tvungna till att anpassa sig till den rådande 
situationen och ville inte be om mer hjälp då de fick minimal hjälp.  Dock var 
patienterna medvetna om personalbristen. Patienter uttryckte att de hade förståelse för 
sjuksköterskorna då de gjorde sitt bästa för att hinna med och vårda patienten. 
Patienterna menade dock att sjuksköterskor som skapade tid för patienten och pratade 
med dem och lyssnade på dem, ledde till att de kände sig mer uppskattade och fick 
bekräftelse på att sjuksköterskan såg dem (Andersson, Hallberg & Edberg 2008; 
Ashlinder, Chakraborty & Selby 2012; Beng et al. 2014b & Black et. al, 2018). 

Patienter upplevde, att när de var på sjukhuset kunde de bli bortglömda när de inte fick 
någon uppmärksamhet. När sjuksköterskor tittade in och hälsade och bekräftade att de 
såg patienten och kommunicerade med dem, skapade det en känsla av trygghet hos 
patienten. Många patienter framhävde vikten av regelbundna informationsuppdateringar 
från sjuksköterskor för att de inte skulle känna sig bortglömda. En förlust av kontinuitet 
i kommunikationen uppstod när patienter flyttades från en vårdenhet till en annan och 
bristen på överlämnande av information mellan sjuksköterskorna identifierades. Bristen 
identifierades genom att patienter berättade upprepade gånger, att de besvarade samma 
frågor som ställdes av olika sjuksköterskor, flera gånger och tillhandahöll information 
som de fått sedan innan (Beng et al., 2014b & Philip et al., 2018). 
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Att vara delaktig  
En god vård och bra livskvalité uppnås genom självbestämmande, socialt nätverk samt 
delaktighet. Därför är det av betydelse för patienten att vara självbestämmande. I detta 
avsnitt beskrivs palliativa patienters upplevelse av självbestämmande.  
 
Positiva och negativa upplevelser  

Patientens upplevelse av självbestämmande har en del vid vidmakthållandet av sin 
identitet och värdighet. Patienterna upplevde att självständigheten och förmågan till 
upprätthållen självbestämmande, gav en gynnsam effekt på självkänsla och värdighet. 
Värdigheten uppnås genom att patienten själv får bestämma över sin vardag samt klara 
sin vardag. Upplevelsen av att inte kunna ha kvar ett självbestämmande gav känslor 
som värdelöshet. Det visade det sig att upplevelsen av självbestämmande gav en 
nämnvärd positiv påverkan eftersom patienterna självständigt kunde ta hand om sina 
behov och bibehålla kontroll i deras vardag. Hälsovinsten i upplevelsen av 
självbestämmande var både fysiskt och psykisk. Självbestämmande var intimt 
förknippad med integritet samt värdighet och patienterna uttryckte att möjligheten av att 
kunna klara av någonting själv var något av stor betydelse (Bylund-Grenklo et al., 2019; 
Gourdji, McVey & Purden, 2009; Lavoie, Blondeau & Picard-Morin, 2011).  

Lavoie, Blondeau och Picard-Morin (2011) menar att sjukdomen hade en negativ 
inverkan på självbestämmandet då den successivt begränsade individen och det blev 
således svårare för patienten att röra sig fritt och ta hand om sig själv, vilket i sin tur 
minskade patientens förmåga till att vara självständig och självbestämmande. 

Patienter upplevde att de inte hade kontroll över sin egen hälsosituation när 
sjuksköterskor tog över för mycket men också när läkaren inte hade en direkt kontakt 
med patienten. Detta ledde till att patienter misstänkte att läkaren undanhöll information 
om till exempel svar på blodprover, vilket ledde till att patienterna inte hade någon 
inblick i sin vård och blev då inte involverad i sin vård (Andersson, Hallberg & Edberg 
2008). Patienterna betonade vikten av att bli informerad och utbildad kring vården de 
erhöll, av sjuksköterskor. När sjuksköterskorna utbildade sina patienter om deras vård, 
var patienterna mer informerade och kunde därefter fatta beslut kring deras vård och 
fick då ökat självbestämmande (Abu Al Hamayel et al., 2018).  

Patienter som fick hjälp av vården att klara av sin vardag, upplevde att de hade sitt liv i 
vårdens händer. Patienters upplevelse på exempelvis särskilt boende, var att de inte fick 
all information av läkaren utan allt gick genom sjuksköterskorna på boendet. Detta 
skapade en känsla av förlust av kontroll över deras liv (Andersson, Hallberg & Edberg, 
2008). Patienter med hjälp av sjuksköterskor och övrig vårdpersonal som fick ta del av 
information gällande deras sjukdom, upplevde självbestämmande och kontroll över 
deras liv eftersom att de kontinuerligt blev uppdaterade om deras vård (Lavoie, 
Blondeau & Picard-Morin 2011).  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Arbetets syfte var att beskriva patientens upplevelse av att palliativ vård. I arbetet 
används både kvalitativa och kvantitativa artiklar då Dahlberg Lyckhage (2017, s. 34) 
menar att forskning som utförs med kvantitativ metod  kan leda till att forskningen blir 
grundad i objektiva erfarenheter medan kvalitativ metod grundar sig i att öka förståelsen 
för de subjektiva erfarenheterna. Vi valde att ha med både kvantitativa och kvalitativa 
artiklar i arbetet då vi tycker att det är viktigt att ha ett evidensbaserad arbete samtidigt 
som patientens upplevelse hamnar i fokus vilket stärker arbetet. Majoriteten av 
artiklarna som används i arbetet är artiklar med kvalitativ forskning som grund, då det 
besvarar arbetets syftet då man får med patientens upplevelse och kan läsa intervjuerna 
som forskarna utfört med patienterna. Kvalitativa artiklar var baserade på siffror och var 
inte så djupgående i vad patienternas upplevelser egentligen var. Vi ville först utföra en 
empirisk studie eftersom att vi ansåg att forskning kring patienters upplevelser är få i 
jämförelse med forskning kring sjuksköterskan och anhörigas upplevelser men eftersom 
att varken resurs eller tid fanns, kunde detta inte utföras och valde därför göra en 
litteraturstudie. 
 
Författarna önskade skapa en tydlig bild av hur palliativa patienter upplever den 
palliativa vården. Inklusions- och exklusionskriterierna som författarna valde var att 
kraven var att de palliativa patienterna ska vara över 18 år samt att de erhåller palliativ 
vård och att artiklarna var skrivna på engelska. Detta ger studien en styrka då det ger en 
internationell bild av hur palliativa patienter i världen upplever den palliativa vården. 
Svagheten med att inkludera artiklar från olika delar av världen är att resultatet kan bli 
påverkade då vården inte ser likadan ut runt om i världen och det kan finnas stora 
skillnader mellan industriländer och utvecklingsländer, som påverkar hur patienten 
upplever vården. I arbetet presenteras dock resultat där författarna, oberoende av 
geografisk lokalisation, kom fram till samma slutsats kring hur patienter upplever den 
palliativa vården vilket stärker resultatet.  
 
Databasen Cinahl användes för att söka artiklar. Andra databaser som PubMED 
användes inte i sökningen eftersom att artiklar med medicinsk grund återfinns i första 
hand där medan Cinahl har artiklar med omvårdnadsvetenskap som grund. En annan 
anledning till att PubMED inte användes var för att vi inte hittade relevanta artiklar på 
grund av att det var svårt att söka i PubMEDs databas. Nackdelen med att inte använda 
andra databaser är att författarna kan ha missat relevanta artiklar som kan ha haft 
betydelse för arbetet vilket kan försvaga arbetets resultat.  
 
Årtalet som användes i sökandet var 2008-2019 då vi ville granska relevant och ny 
forskning. Anledningen till att årtal 2008 inkluderades var eftersom vi hittade två 
artiklar från 2008 som var relevant för studien. Alla artiklarna granskades enligt 
Axelssons analysmodell (Axelsson 2012, s. 212) och författarna kom fram till att 
informationen som återfinns i artiklarna var relevanta för studien och besvarade syftet 
och de kunde därmed inkluderas i arbetet. 
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Resultatdiskussion 
Kommunikationsbristens påverkan på vården 
I resultatet belyses patientens upplevelse av personalbrist, vilket ledde till att patienterna 
kände sig utelämnade. Patienterna var delvist medvetna om personalbrist och hade 
förståelse för detta men kände ändå att de kunde bli utelämnade inom vården. I en studie 
utförd av Reinke, Shannon, Engelberg, Dotolo, Silvestri och Curtis (2010) bekräftas 
kommunikationsbristen då sjuksköterskor uttryckte att sjuksköterskeutbildningen samt 
arbetsplatserna inte prioriterar kommunikationsfärdigheter tillräckligt. Sjuksköterskorna 
upplevde ett ökat behov för kunskap kring kommunikation i bemötande av palliativa 
patienter. En bidragande faktor till kommunikationsbristen inom den palliativa vården 
var personalbrist. Kvalitéten av den palliativa vården äventyras om vårdenheten är 
överansträngd. Om mängden patienter överstiger vad vårdenheten är bemannad för, blir 
resultatet inadekvat och otillfredsställande vård för de palliativa patienterna. Både 
Fridegren och Lyckander (2013, s. 55) och Thulesius (2019)  menar att en viktig del av 
omvårdnaden som sjuksköterskor erbjuder inom palliativ vård är kommunikation i form 
av att lyssna och samtala där bra kommunikation leder till att patienten får en inblick i 
sitt sjukdomstillstånd och kan påverka sin vård genom självbestämmande.  

Wiklund (2003, s.171) menar att för att lindra lidandet som uppstår av 
kommunikationsbrist ska sjuksköterskor använda sig av vårdande samtal när de 
samtalar med patienten då patienten genom detta samtal blir bekräftad och känner att de 
blir sedda. Detta stärks av Melin-Johansson (2017, s. 261) som menar att när 
sjuksköterskan skapat en relation med patienten och samtalen flyter på, leder det till ett 
lindrat lidande.  

Känslor som påverkar patientens vardagliga liv  

I resultatet framgick det att rädsla för vad sjukdomen för med sig och oron för att vara 
en börda för sina anhöriga uttrycktes tydligt bland patienterna. Psykisk och fysisk 
smärta var också något som patienter hade problem med, som skapade ett lidande. 
Arman (2016, s. 42) belyser sjukdomslidande, som innebär rädsla för sin sjukdom och 
det okända som sjukdomen för med sig. Livslidande och sjukdomslidande som uppstår 
hos patienterna menar Arman, är det lidande som berör patientens sjukdom och liv. Att 
patienten innan sin sjukdom varit frisk men nu är begränsad och smärtpåverkad, skapar 
ett lidande. Detta beskrivs också av Birkler (2007, s. 33-34) då han menar att patientens 
livsvärld förändras då en oro och ett lidande uppstår. Världen upplevs annorlunda för 
den sjuka patienten och begränsningar som sjukdomen medför, leder till att patienten 
känner sig förminskad. Att vara sängliggande och begränsad från omvärlden förändrar 
patientens livsupplevelse. 
 
Rädsla och oro inför döden är förekommande för palliativa patienter då de är rädda för 
döden och lidandet som sjukdomen medför framkom i resultatet. Krook (2012, ss. 46-
47) menar att oro och ångest hos palliativa patienter kan leda till existentiell smärta. 
Sorg uppstår när patienter inser att de är sjuka i en obotlig sjukdom och att livet snart är 
slut. En parallell kan dras mellan sorg och förlust då patienten förlorar sitt liv men också 
att kroppen successivt sviker dem. Wiklund (2003, s. 49) beskriver också att den 
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subjektiva kroppen förändras då vi blir sjuka. Kroppen upplevs som främmande då 
smärta och sjukdom tar över. Melin-Johansson (2017, s. 261-2622) menar att lyssna på 
patienten, har en central plats i vårdandet av den palliativa patienten. Att ge tid och 
utrymme till patienten för reflektion, är viktigt då patienter har en rädsla för döden och 
det sjukdomen medför.  
 
Upprätthållandet av patientens självbestämmande i vården 

I resultatet presenterades olika definitioner av självbestämmande. Beng et al. (2014b) 
menar att vid förlust av basala funktioner såsom: äta och förflyttning, bidrar det till 
reducerad självbestämmande. Lavoie et al. (2011) menar dock att självbestämmande 
kan upprätthållas och vara tillfredsställande med assistans från sjuksköterskor samt 
anhöriga. Vad som är självbestämmande för en patient är inte densamma för den andra. 
Schnell, Ozanne, Strang och Henoch (2019) menar att självbestämmande inom palliativ 
vård är kopplad till att bibehålla patientens självbestämmande. Genom att upprätthålla 
självbestämmande kan patienten vara personen han eller hon är, men när 
självbestämmande åsidosätts hotas patientens identitet och personlighet. Patientens egna 
förmågor och sjuksköterskors aktiva insatser stärker patientens självbestämmande och 
därmed upprätthåller sig själv, trots att patienten är beroende av andra. Enligt Birkler 
(2007, s. 146) upprätthålls patientens självbestämmande genom att sjuksköterskor ger 
information om patientens tillstånd och behandlingar vilket leder till att patienten lättare 
kan ta beslut kring sin livssituation, vilket upprätthåller patientens självbestämmande. 
Sjuksköterskor hjälper då till att upprätthålla patientens självbestämmande. 
 
 
Att beakta patientens värdighet 

I resultatet belyses det när patienten får hjälp med sitt dagliga liv och får sina dagliga 
aktiviteter anpassade efter behov, skapas det välbefinnande för patienten och patientens 
värdighet bibehålls. Iranmanesh, Axelsson, Sävenstedt, och Häggström (2010) menar att 
professionell vård för palliativa patienter innebär att sjuksköterskan delar utrymmet och 
tiden med de palliativa patienterna genom att skapa en nära relation till de och 
tillgodose deras behov. Sjuksköterskan är delaktig i patientens liv genom att hon hjälper 
patienten med allmän daglig livsföring. Sjuksköterskan bemöter patienten som den 
unika individ de är. Detta utförs genom att sjuksköterskan skapar en tillförlitlig och nära 
relation till patienten men också genom att lyssna på patienten och dess bekymmer och 
bli medveten om patientens önskemål vilket skapar trygghet och välbefinnande. 
Andreasson Devik, Hellzner och Enmarker (2015) menar att patienter känner sig 
bekräftade av sjuksköterskor när de visar ett genuint intresse för patienten. När 
sjuksköterskor kan skämta med patienten och ser patienten som en människa känner de 
välbefinnande. Thulesius (2019) menar att de grundläggande behoven ska tillgodoses 
samt att patientens omvårdnad ska ha sin grund i personcentrerad vård för att kunna 
främja välbefinnande. Dahlberg och Segesten (2010, s. 184) menar att när patientens 
livsvärld förstås av sjuksköterskor, genom att sjuksköterskorna är lyhörda och kan 
använda sin kompetens, främjas patientens välbefinnande då patientens hamnar i fokus i 
vårdandet.  
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Hållbar utveckling  

Agenda 2030 strävar efter att bibehålla jordens resurser kopplat till tre dimensioner som 
består av den sociala-, ekonomiska- samt ekologiskadimension. Sjukvårdens uppgift är 
att tidigt identifiera och behandla olika sjukdomar men arbetet fokuserar också på att 
förebygga för att hälsa ska uppnås (Regeringskansliet, 2016). Vårt arbete bidrar till 
hållbar utveckling då en utveckling inom palliativ vård kan ske. Detta sker genom att 
sjuksköterskan bättre kan förstå patienten men också hur patienten ska bemötas. Det är 
viktigt hur sjukvården kommunicerar och informerar patienten om deras situation då 
många inläggningar minskar men också att oro, rädsla och psykisk ohälsa kan 
förebyggas. Mindre inläggning och ett förebyggande arbete leder till att alla 
dimensioner påverkas genom att kostnader minskar, patientens lidande och sociala del 
främjas genom att anhöriga inte blir patienter och material på sjukhuset används inte i 
lika stor utsträckning.  
 

SLUTSATSER 

Kunskap och bristande kommunikation var ett återkommande tema i resultatet då 
studierna som användes, kom fram till att brist på kommunikation skapar ett onödigt 
lidande för patienten. Bristen på kommunikation kan leda till att patienten inte känner 
sig inkluderad i sin vård och inte upplever självbestämmande. Studien kom fram till att 
även om patienten är beroende av sjuksköterskor eller anhöriga, kan de fortfarande 
uppleva välbefinnande och självbestämmande. Självbestämmandet baseras då på att 
sjuksköterskor ska ge tydlig information till patienten om patientens vård så denne kan 
vara delaktig och ta ett beslut. Självbestämmande är ett komplicerat begrepp som är upp 
till individen själv att avgöra om patienten upplever tillfredsställande 
självbestämmande, trots sviktande hälsa och förlust av basala funktioner.  
 
En annan slutsats som drogs är att få möjligheten till att upprätthålla dagliga rutiner kan 
främja patientens välbefinnande och motverka lidande och oro, som kan uppstå av att 
känna sig begränsad i sitt dagliga liv på grund av sin sjukdom. Oron kan yttra sig på 
många olika sätt till exempel att patienten undanhåller information från sina anhöriga 
eller att patienten isolerar sig. Därför är det viktigt att sjuksköterskan är lyhörd och 
uppmärksammar förändringar i patientens dagliga liv och beteende samt stödjer 
patienten genom sjukdomens gång.  
 

Kliniska implikationer 
För att palliativa patienter ska få en så bra vård som möjligt där värdighet och 
livskvalité bibehålls, krävs det att följande punkter uppnås: 

• Tydlig och god kommunikation där sjukvården erbjuder muntlig samt skriftlig 
information till patienten.  

• Lyssna på patienten och låta dem vara så självbestämmande och delaktiga i sin 
vård som möjligt. 

• Kartlägga patientens oro och lindra utifrån de resurser som finns.  
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andra genom 
samhörighet 

• stöd av samhället i 
stort. 

Håkansson & 
Öhlén. 
 
 
American Journal 
of Hospice & 
Palliative Medicine 
 
 
 
 
 
 
2016/Sverige 

Connectedness 
at the End of 
Life Among 
People 
Admitted to 
Inpatient 
Palliative 
Care. 
 

Syftet med denna 
studie är att tolka 
betydelsen av 
samhörighet av 
personer som 
erhåller palliativ 
vård i Sverige. 

Kvalitativ studie. 
Nio patienter 
intervjuades 
varav fyra 
kvinnor och fem 
män i åldrarna 
mellan 57-76.  

I resultatet framgår det att 
patienter känner 
samhörighet med andra 
palliativa patienter. Studien 
understryker vikten av att 
känna samhörighet fram 
tills döden. Patienter kan 
samarbeta eller utmana 
varandras känsla av 
samhörighet genom 
symbolik av sjukdom och 
sjuka kroppar. Dessutom 
påverkas samhörighets 
förmågan av sjukdom, 
rumslighet, atmosfär, 
aktiviteter och resurser på 
vårdplatsen. 
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Gourdji, I., McVey, 
L. & Purden, M.  
 
 
Journal of Palliative 
Care 
 
 
 
 
2009/Canada 

A quality end 
of life from a 
palliative 
patient’s 
perspective 

Studiens syftet 
var  att undersöka 
innebörden av 
livskvalitet 
(QOL) ur 
perspektivet av 
patienter med 
palliativ vård, 
genom att 
undersöka deras 
upplevelser och 
deras 
uppfattningar om 
vad som bidrar 
till deras QOL. 

Kvalitativ studie 
med 
semistrukturerade 
intervjuer. 10 
deltagare.  

Resultaten belyser vikten 
av att förstå:  

• patientens 
inställning till liv, 
sjukdomsliv och 
idealisk livskvalitet  

• vad det betyder för 
patienter att få 
skräddarsydda 
insatser för att 
förbättra deras 
QOL. 

Lavoie, Blondeau & 
Picard-Morin 
 
 
Journal of Hospice 
& Palliative 
Nursing  
 
 
2011/Canada 

The 
Autonomy 
Experience of 
Patients in 
Palliative Care 

Studiens syfte är 
att beskriva 
upplevelsen av 
självständighet ur 
patienters 
synvinkel 
i palliativ vård. 

Kvalitativ studie 
med 
semistrukturerade 
intervjuer.  

I resultatet framgår det att 
även om autonomi är 
förknippad med personlig 
identitet och att vara 
oberoende, indikerar det 
också att det upplevs, 
paradoxalt, med mycket 
annat i livet. 

Sand, Strang & 
Millberg  
 
 
Supportive Care in 
Cancer  
 
 
 
2008/Sverige  

Dying cancer 
patients´ 
experiences of 
powerlessness 
and 
helplessness 

Studiens syfte är 
att utforska 
uppfattningen, 
erfarenheterna 
och betydelsen 
av maktlöshet 
och hjälplöshet 
samt studera 
utlösande 
faktorer och göra 
kvantifieringar. 

Kvantitativ 
studie. 103 
patienter deltog i 
en enkätstudie 
med en 
svarsfrekvens på 
58 %.  

I resultatet framgår det att 
pågående död, symtom, 
förlust av kontroll och 
autonomi, okunnighet, 
isolering och osäkerhet 
utgjorde grunden för 
maktlöshet och hjälplöshet.  

Tomlinson, Barker 
& Soden 
 
 
 
 
Palliative Medicine  
 
 
 
 
 

What are 
cancer 
patients’ 
experiences 
and 
preferences 
for the 
provision of 
written 
information in 
the palliative 
care setting? A 

Studiens syfte är 
att identifiera 
erfarenheter och 
önskemål hos 
patienter som 
vårdas palliativt. 

Kvalitativstudie.  
22 patienter 
intervjuades. Åtta 
är kvinnor och 13 
är mellan 52-90 
år.  

I resultatet framgår tre 
teman: 

• Patienters åsikt 
kring att erhålla 
skriftlig information  

• Patienters 
erfarenhet kring att 
erhålla skriftlig 
information i olika 
format  

• Patienters åsikter 
om vilken typ av 
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2012/United 
Kingdom  

focus group 
study. 

skriftlig information 
de skulle vilja 
erhålla  

Philip, Remedios, 
Breen, Weiland, 
Willenberg, 
Boughey, Mark, 
George, Lane, 
Marck och Weil 
 
 
 
 
Journal of Palliative 
Medicine 
 
 
 
 
 
2018/ 

The 
experiences of 
patients with 
advanced 
cancer and 
caregivers 
presenting to 
Emergency 
Departments: 
A qualitative 
study 

Syfte var att 
utforska 
erfarenheter och 
uppfattningar 
från 
akutavdelningar 
som innehas av 
patienter med 
avancerad cancer 
och deras 
informella 
vårdgivare. 

Kvalitativ 
tvärsnittsstudie 
med 
halvstrukturerade 
intervjuer med 
avancerade 
cancerpatienter 
och deras 
informella 
vårdgivare. 
Kvalitativ 
dataanalys 
grundades av ett 
fenomenologiskt 
tillvägagångssätt.  
19 patienter 
deltog i studien 

Erfarenheten från 
akutavdelningen beskrivs 
som en tid av ångest och 
osäkerhet med oro över 
kommunikation, den 
allmänna miljön och 
förseningar i 
symptomhanteringe. Lång 
väntetid var vanligt. Trots 
detta beskrev patienter 
lättnad vid vård.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


