EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ
VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD
VID AKADEMIN FÖR VÅRD, ARBETSLIV OCH VÄLFÄRD
2016:40

Palliativ vård
Patienters upplevelse av att vara i ett palliativt skede

Maimun Ali
Ansaree Chaimoon

Examensarbetets
titel:

Palliativ vård - Patienters upplevelse av att vara i palliativt skede

Författare:

Maimun Ali
Ansaree Chaimoon

Huvudområde:

Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad

Nivå och poäng:

Kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Utbildning:

Sjuksköterskeutbildning. GSJUK13h

Handledare:

Jonasson, Lise-Lotte

Examinator:

Lena Nordholm

Sammanfattning
Syftet med den palliativa vården är att öka livskvalitén för patienter i ett palliativt skede
genom att lindra det fysiska, psykiska, sociala och existentiella/andliga lidandet hos
patienten. Förutom att behandla patienten syftar även den palliativa vården till att ge stöd
och hjälp till den sjuka patientens anhöriga och närstående. Grundinställningen i den
palliativa vården är att alla människor är lika värda och vård ska erbjudas oavsett ålder
eller bakomliggande sjukdomsdiagnos. Syftet med studien är att beskriva patientens
upplevelse av att vara i ett palliativt skede. Uppsatsen är en litteraturstudie som baseras
på tio kvalitativa artiklar och analyseras med hjälp av Axelssons analysmetod. Utifrån
fem olika huvudteman med tillhörande undertema presenteras studiens resultat, se tabell
3. Huvudteman är kommunikationsbehov, olika dimensioner av lidande, förändrad
självbild, hopp i olika dimensioner och platsens betydelse. Resultat visar att en god
kommunikation mellan vårdaren och den palliativa patienten ökar patientens förtroende
för vårdaren och bidrar till att patienterna känner trygghet och delaktighet. Resultatet visar
även att patienten upplever lidande, det vill säga psykologiskt, fysiologiskt, socialt samt
existentiellt/andligt lidande. Vidare visar resultatet att miljön som patienten vårdas i har
betydelse för hur patienten upplever det palliativa skedet. I diskussionen belyses vikten
av att sjuksköterskan har ett etiskt förhållningssätt i den palliativa vården. Att ha ett etiskt
förhållningssätt innebär att vara öppen, lyhörd, uppmärksam och att respektera patienten
som en värdig individ. Vilket är en förutsättning för att kunna tillgodose och förstå
patientens behov och önskemål. Diskussionen behandlar även förutsättningar för att
säkerställa en hög kvalité och utveckla den palliativa vården. En grundläggande
förutsättning är att vården är evidensbaserad och att vården genomförs utifrån
sjuksköterskans helhetssyn.
Nyckelord: Palliativ vård, Palliativt skede, Patienters upplevelser, Lidande,
välbefinnande
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INLEDNING
Enligt Socialstyrelsen (2006, s. 7) avlider ca 90 000 personer varje år i Sverige. En siffra som
har varit så gott som oförändrad de senaste tio åren. Ungefär 60 procent av de avlidna är över
80 år och den vanligaste dödsorsaken är sjukdomar av olika slag.
Sjukdom, biologiskt åldrande och döden är en naturlig och oundviklig del av livet. Att vara
svårt sjuk och befinna sig i slutfasen av sitt liv kan skapa mängder av upplevelser hos den
enskilda individen exempelvis rädsla för lidande och smärtsamma tillstånd. Individer med
obotliga sjukdomar eller ohälsa på grund av åldersförändring som leder till döden, kan
erbjudas palliativ vård. När patienter ska få palliativ vård är inte syftet att bota sjukdom utan
att lindra symtom och lidandet som sjukdom och åldersförändringarna medför.
Vi har fått olika perspektiv av den palliativa vården genom personliga erfarenheter men också
via verksamhetsförlagda utbildningar under utbildningens gång. Därför vill vi fördjupa oss i
hur patienten upplever det palliativa skedet och därmed öka förståelsen för denna
patientgrupp. Genom att få förståelse för patientens upplevelser av det palliativa skedet ökar
våra möjligheter att kunna stödja och ge en god vård. Detta kan bidra till att patienterna kan
få en känsla av värdighet i sin sista tid av livet.
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BAKGRUND
I bakgrunden beskrivs den palliativa vårdens innehåll, dess syfte och förhållningssätt.
Sjuksköterskans roll och samarbete mellan patienten och andra yrkesprofessioner i den
palliativa vården tydliggörs. Även orsaker till ett palliativt skede och palliativ vård ur ett
vårdvetenskapligt perspektiv behandlas.
I uppsatsen används olika begrepp såsom patient, individ och människan vilka har samma
betydelse och beskriver en person som befinner sig i det palliativa skedet. Likaså används
begreppen sjukvårdspersonal, vårdpersonal, vårdare, sjuksköterska och läkare vilket syftar på
olika yrkesprofessioner inom hälso- och sjukvården.

Palliativ vård
Begreppet palliativ vård grundar sig på det latinska ordet pallium, som betyder mantel och
symboliserar den goda vården och omsorgen till den döende individen. En annan definition
av den palliativa vården kan vara ett förhållningssätt där målet är att förbättra livskvalitén för
den döende individen och dess närstående (Melin-Johansson 2010, s. 176).
Enligt Socialstyrelsen (2013, s. 16) karakteriseras den palliativa vården av en helhetssyn på
den enskilda individen där stöd och hjälp ges oberoende av bakomliggande sjukdom eller
ålder. Detta stöd ska resultera i ett ökat välbefinnande och att människan får leva som en
värdig person den sista tiden av sitt liv.
Olika faser av palliativ vård
Behov av vård vid ett palliativt skede skiljer sig från person till person och vilken vård
individen erbjuds beror på tillståndet. Palliativa vården delas därför upp i en tidig och en sen
fas (Erlingson 2016). Den tidiga palliativa fasen är oftast längre än den sena fasen som
vanligtvis varar ett par veckor. När patienten övergår från den tidiga fasen till den sena fasen
ska brytpunktssamtal äga rum, vilket innebär att det inte längre föreligger någon möjlighet att
bota sjukdomen och inte heller att förlänga livet. Detta kräver ett vårdande möte med patienten
och dess närstående där sjukvårdspersonal klargör att behandlingen inte kommer att ge någon
effekt. Likaså är det viktigt att berätta för patienten och närstående att vårdandets syfte är att
lindra lidande. Brytpunktssamtal innebär också förberedelse av vården som patienten ska få i
sista tiden av sitt liv och därför är det viktigt att dokumentera samt planera allt som sker runt
om patienten (Melin-Johansson 2010, s. 175).
Diagnoser vid palliativ vård
Svårt sjuka patienter bör erbjudas palliativ vård oavsett ålder eller den bakomliggande
sjukdomen. Historiskt har den palliativa vården erbjudits till patienter med livshotande
cancersjukdomar. I dag är fortfarande patienter med cancersjukdomar den största gruppen som
får palliativ vård i Sverige men vården erbjuds även till andra patientkategorier. Kroniskt
obstruktiv lungsjukdom (KOL), hjärtinsufficiens, aids, njurinsufficiens, neurologiska
diagnoser såsom Parkinsons sjukdom och multipel skleros är andra sjukdomstillstånd där ett
palliativ vårdbehov kan förekomma (Socialstyrelsen, 2013. s. 21).
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Sjuksköterskan i den palliativa vården
När patienten befinner sig i ett palliativt skede, kan patienten gå igenom ett plågsamt och
krävande tillstånd där patientens hela existens påverkas. Syftet med den palliativa vården är
att lindra lidandet som patienten kan uppleva. För att kunna uppfylla målet med den palliativa
vården krävs det att den vårdande personalen upptäcker patientens fysiska, psykiska, sociala
samt existentiella problematik i ett tidigt skede och behandlar detta. En annan viktig del av
den palliativa vården är att stödja patientens närstående under det palliativa skedet och efter
patientens bortgång (Regionalt cancercentrum 2012, s. 19).
Enligt Melin-Johansson (2010, s. 176) ska den palliativa vården främja välbefinnandet och
livskvalitén hos patienten genom att erbjuda smärtlindring och stöd som möjliggör ett gott liv
tills döden kommer. Det är även av betydelse att sjukvårdspersonalen ser döendet som en
naturlig del av livet där döden varken påskyndas eller fördröjs.
Den palliativa vården består av fyra olika hörnstenar. Första hörnstenen innebär
symtomlindring av både fysiska och psykiska symtom, men även tillfredsställelse av de
sociala och existentiella behoven. Det är viktigt att ha kontroll över symtomen såsom ångest,
smärta och oro. Likaså är det betydelsefullt att respektera individens integritet och
självbestämmande. Den andra hörnstenen beskriver vikten av samverkan i ett tvärfunktionellt
vårdteam för att kunna lindra den enskilda patientens lidande. Kommunikation och en god
vårdrelation mellan patienten, närstående och vårdpersonal är den tredje hörnstenen som
syftar till att öka livskvalitén hos patienten. Den fjärde hörnstenen beskriver vikten av stöd
och hjälp till närstående både före och efter att patienten har avlidit (Melin-Johansson 2010,
s. 178; Socialstyrelsen 2013, s. 17).
Svensk sjuksköterskeförening (2014, ss. 3-6) skriver att sjuksköterskan har fyra
grundläggande ansvarsområden i vården, vilka innefattar att främja hälsa, förebygga sjukdom,
återställa hälsa och lindra lidande. Alla individer ska behandlas likvärdigt och omvårdnaden
ska genomföras med respekt för mänskliga rättigheter, autonomi, värdighet, rätten till liv och
respektfullt bemötande. Vården ska ges oberoende av individens kön, ålder, hudfärg, tro,
kulturell bakgrund, funktionsnedsättning eller sjukdom, nationell tillhörighet, politisk
ideologi, sexuell läggning eller social status. Sjuksköterskan bör ha ett professionellt
förhållningssätt som visas genom respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och
integritet. Enligt socialstyrelsen (2005, s. 10) består sjuksköterskans profession av några
grundläggande arbetsområden såsom omvårdnadens teori och praktik, forskning, utveckling,
utbildning samt ledarskap. Områdena bör präglas av en helhetssyn och ett etiskt
förhållningssätt.

Samverkan mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patient
Enligt socialstyrelsen (2013, ss. 32-34) är en god palliativ vård inte bara baserad på en
helhetssyn på människan utan även på samverkan som består av insatser från olika
yrkesprofessioner och från olika huvudmän.
Det är viktigt att de olika vårdgivarna har en gemensam uppfattning om patientens
vårdprocess. För att detta ska uppnås är en gemensam vårdplanering och
informationsöverföring nödvändig. Palliativ vård ska ges med patientens samtycke och
omvårdnaden ska vara individuellt utformad. Patienten och närstående ska informeras om
möjligheterna till de olika undersökningarna och behandlingarna som finns. Det kan till
exempel vara information om möjlighet till smärtlindring. Informationen ska vara särskilt
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anpassad till patientens hälsotillstånd och underlätta för patienten och närstående att kunna
samråda om vårdens innehåll. Det är viktigt att lyssna och vara öppen för patientens behov
och önskemål. Trots att vården ska ges i samråd med patienten, har inte patienten möjlighet
att bestämma vilken typ av behandling som ska ges. Däremot har patienten rätt till att avstå
från den behandlingen som erbjuds (Socialstyrelsen 2013, s. 37). Doumit, Abu-Saad Huijer
och Kelley (2007) skriver att kommunikation och självbestämmanderätten är viktiga principer
för patienterna eftersom det är starkt kopplad till förbättring av livskvalitén.

Patienten i den palliativa vården ur ett vårdvetenskapligt perspektiv
Under detta avsnitt kommer begreppen hälsa, lidande, livsvärldsperspektiv, tro, hopp och
kärlek beskrivas utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv.
Att känna hälsa
Upplevelsen av hälsa hos patienten i det palliativa skedet påverkas dels av den förändrade
livssituationen och dels av obotliga sjukdomar. Dahlberg och Segesten (2010, ss.47- 49)
menar att hälsotillstånd, sundhet, känsla av välbefinnande och friskhet är synonymer till
begreppet hälsa. Hälsa kan beskrivas som att befinna sig i ett tillstånd där individen upplever
fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Hälsa är även ett tillstånd som berör hela
människan och känslan av att vara i balans i sin tillvaro. Begreppet hälsa är mångdimensionellt
och upplevelsen av hälsa är individuell eftersom varje individ är unik. Upplevelsen av hälsa
är även relaterad till människans liv och de situationer som han eller hon går igenom.
Sjukdom och allvarlig ohälsa drabbar inte enbart ett organ utan patientens hela existens
påverkas och leder till att patienten upplever sig främmande och hemlös i sin tillvaro.
Sjukdomen förändrar patientens livsvärld vilket bidrar till obehag- och overklighetskänslor.
Detta försvårar i sin tur individens strävan efter ett gott liv och att uppleva hälsa. Då risk
föreligger att patientens existens hotas av sjukdom och ohälsa, ska vården sträva efter att
stärka hälsoprocessen och öka välbefinnandet (Dahlberg och Segesten 2010, ss.61- 62).
Den vårdvetenskapliga bilden av hälsa fokuserar på patientens hälsa och lidande istället för
att bota sjukdom. Detta möjliggör att vårdaren ständig försöker förstå och utforska den
enskilda individens upplevelse av hälsa och lidande för att sedan lindra lidandet och därmed
öka upplevelsen av hälsa (Wiklund 2003, s.79).
Lidande
Lidande i olika dimensioner är ett stort problem som den palliativa patienten kan gå igenom.
Enligt (Wiklund 2003, s. 96) är lidande en inre process och beskrivs som att människan
upplever hot, förlust av kontroll och kränkning. Individen får skuldkänslor och en upplevelse
av att vara främmande för sina medmänniskor vilket i sin tur leder till isolering och att
patienten väljer att inte tala om sitt lidande.
När patienten inte tillåts att verbaliserar sitt lidande blir konsekvensen att vårdaren fokuserar
på det konkreta och att lindra symtom istället för att stödja den palliativa patienten. Därför
ställer vården krav på vårdaren att införskaffa sig kunskaper genom vårdutbildningar, för att
kunna förstå hur lidandet kan upplevas av den enskilda patienten och därmed lindra lidandet
(Wiklund 2003, s. 97).
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Enligt Wiklund (2003, s. 101) går lidande och påverkan på den personliga identiteten hand i
hand. Lidande uppstår då individens upplevelse av att vara en värdig och hel människa hotas.
Detta kan förekomma när individens sätt att leva förändras på grund av exempelvis sjukdom
eller kroppsliga skador. Den personliga identiteten är förenad med vad den enskilda individen
presterar men också kroppens utseende och funktion. Sjukdom och annan kroppslig skada
som resulterar i att den enskilde patienten inte kan prestera på samma sätt som förut kan leda
till att den personliga identiteten påverkas negativt.
Lidande är en upplevelse av att förlora målet med sitt liv och kan beskrivas utifrån olika
perspektiv såsom sjukdomslidande, vårdlidande samt livslidande (Wiklund 2003, ss. 102109).
Sjukdomslidande innebär problematik och symtom som uppstår till följd av sjukdomen som
i sin tur resulterar i begränsningar hos patienten och därmed skapar lidande (Wiklund 2003,
s. 102).
Vårdlidande kan beskrivas som det lidande som uppstår hos patienten då vård och behandling
inte kan tillfredsställa patientens behov. Denna form av lidande kan även innebära förlust av
kontroll och en kränkande upplevelse hos individen. Brist på att organisera och genomföra
vård och behandlingar kan äventyra hälsan och orsaka vårdlidande (Wiklund 2003, s. 104).
Livslidande är något som rör hela patientens livssituation och hur hon förhåller sig till sig
själv och sin verklighet. Livslidande är starkt kopplad till patientens hela existens och visar
sig tydligt då sjukdom uppstår. På grund av de begränsningar som sjukdomen framkallar, kan
frågor om liv och död väckas. Rädsla att inte prestera lika bra som innan och nedsatt funktion
i sociala sammanhang kan leda till att patientens syn på sig själv förändras (Wiklund 2003, s.
108). Enligt Beng, Guan, Seang, Pathmawathi, Ming och Loong (2014) upplever palliativa
patienter meningslöshet, ökat beroende av andra, förlorad kontroll av sitt liv och tendenser till
isolering. Ångest och rädsla inför både framtiden och döden förekommer som i sin tur leder
till en känsla av hemlöshet.
Livsvärldsperspektiv
Det sker stora förändringar i den palliativa patientens livsvärld på grund av sjukdom och
ohälsa. Enligt Wiklund (2003, s. 40) kan begreppet livsvärld beskrivas som världen så som
den erfars och är den verklighet som varje patient lever i. Livsvärlden kan även innebära hur
vi uppfattar verkligheten och upplevs genom våra egna kroppar. Då varje individ är unik kan
saker och ting upplevas olika och därmed erfars detta av varje patient på ett unikt och speciellt
sätt.
Birkler (2007, ss. 33-35) påstår att världen kan uppfattas på ett nytt sätt då världen betraktas
från den lidande patientens perspektiv. Detta för att varje människa är expert på sig själv men
också att livsvärlden är unik. Sjukdom kan innebära förändring i människans värld där
uppfattningen av att vara i sig själv påverkas. För att kunna ge en god vård och omsorg till
patienter krävs det att som vårdare kunna närma sig och skapa förståelse för individens
livsvärld. Bortsett från sjukdomen finns en människa som ska betraktas som en egen unik
individ med mänskligt värde. Dahlberg och Segesten (2010, ss.126-128) skriver att
livsvärldsperspektivet möjliggör att vårdaren eftersträvar att förstå den enskilda patientens
värld och hur hälsa, lidande, sjukdom samt vårdandet upplevs. Vårdaren strävar även efter att
skaffa sig kunskaper om hur dessa påverkar människans kontext i livet för att sedan kunna
5

stödja och stärka hälsoprocessen. Ett vårdande med livsvärld som grund återställer livskraften
och underlättar att individen finner sitt sammanhang i livet samt ger en känsla av jämvikt.
Hopp, tro och kärlek
Upplevelsen av tillfredsställelse, tilltro och välmående både kroppsligt och andligt
upprätthåller hälsoprocessen och kan skapas genom en anda av att ansa, leka och lära. För att
möjliggöra detta krävs det att vårdandet sker med avsikt att skapa tro, hopp och kärlek som i
sin tur främjar upplevelsen av hälsa (Wiklund, 2003, s. 149).
Wiklund (2003, s. 152) påstår att ett gott vårdande kan uppstå då ansning, lekande och lärande
sker genom en anda av tro, hopp och kärlek. Med detta menar Wiklund att vårdaren har en
kärleksfull inställning och därigenom förmedlar tro, hopp och kärlek till sina patienter. Tro
hänger inte enbart ihop med religion utan kan vara tron på sin egen förmåga till självläkande,
en behandlingsmetod eller något annat som främjar den egna hälsan. Författaren tar upp vikten
av trons betydelse för tillfrisknandet och att den ger trygghet och livskraft. Likaså är det viktigt
att respektera då patienten uttrycker sig religiöst och att ta detta som en resurs. Hopp innebär
det som individen upplever som meningsfullt och växer genom den tron som patienten har.
Denna meningsfulla känsla leder till att individen får livsvilja men också kraft att kunna gå
vidare trots sjukdom och ohälsa. Att patienten kan drömma och hoppas möjliggör för patienten
att känna mod till att tala om sitt lidande vilket underlättar att försoning med lidandet uppstår.
Begreppet kärlek innebär att ha kärlek och omtanke till sina medmänniskor. Vårdaren lägger
all fokus på att göra allt för den enskilda patientens bästa och strävar efter att tillfredsställa
och bekräfta dessa individer. Sammanflätning av begreppen tro, hopp och kärlek resulterar i
en upplevelse av värdighet där sammanhang och mening med livet uppstår, som i sin tur
lindrar lidandet (Wiklund, 2003, s. 153). Enligt Benzein, Norberg och Saveman (2001) anses
hopp vara en viktig hållning för patienter som får palliativ vård då hoppet bidrar till hantering
av sjukdomar och dess negativa konsekvenser. Det ger en känsla av att ha kontroll över sitt
eget liv och att patienten vågar drömma om framtiden.
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PROBLEMFORMULERING
Palliativa vårdens mål är att förebygga och lindra lidande som kan upplevas av patienten i det
palliativa skedet. Döden är en naturlig del av livet som är oundviklig och det kommer därför
alltid att finnas ett behov av palliativ vård. Den palliativa vården handlar om att i det palliativa
skedet hjälpa och stödja patienten till att få ett värdigt liv och uppnå bästa möjliga
välbefinnande, oberoende av ålder och sjukdomsdiagnos. För att uppnå ett värdigt liv och
välbefinnande krävs det att sjuksköterskan ser de fysiska, psykiska, sociala samt
existentiella/andliga behoven hos den palliativa patienten. I patientens palliativa fas kan
smärtsamma tillstånd erfaras som i sin tur kan väcka mängder av upplevelser och funderingar.
För att omvårdnaden ska bli vårdande krävs av vårdaren att vara öppen och lyhörd för den
enskilde patientens livsvärld och ta del av dennes upplevelser. Det är viktigt att ha kunskap
om hur den svårt sjuka patienten upplever det palliativa tillståndet och därmed kunna
identifiera dennes vårdbehov. En hel del forskning har gjorts om den palliativa vården främst
med utgångspunkt från sjuksköterskans och närståendes perspektiv. Det finns därför mer
behov av att undersöka patientens upplevelse av hur det är att vara i ett palliativt skede.

SYFTE
Syftet är att beskriva patienters upplevelse av att vara i ett palliativt skede.

METOD
Vi har valt att genomföra en litteraturstudie som är baserad på data från kvalitativa
vetenskapliga artiklar. En litteraturstudie innebär en sammanställning av tidigare gjord
forskning inom ett relevant område. Data insamlas från redan publicerade rapporter och
vetenskapliga artiklar (Axelsson 2012, s. 203).

Datainsamling
Enligt Axelsson (2012, ss. 209-210) är det lämpligt att använda sig av flera sökmotorer för att
öka möjligheten till avgränsning av det aktuella ämnesområdet. Vid sökning av material till
studien är det av betydelse att dess innehåll svarar mot syftet.
Artiklarna som användes i studien söktes fram via databasen Cihnal och Medline med
sökorderna “Patient”, “Patients”, “Palliative care”, “Patient perspective”, “lived experiences”,
“home Health care”, “End of life care” och “Quality of life” i olika kombinationer. Vid
sökningarna gjordes begränsningar på publiceringsår där artiklar som var äldre än 2000 valdes
bort, detta för att försäkra artiklarnas tillförlitlighet och aktualitet. Andra kriterier var att
artiklarna skulle vara vetenskapliga, skrivna på engelska eller svenska och att de var peerreviewed. Artiklarna som användes i studien valdes genom noggrann läsning av abstrakt, syfte
och resultat. Tio vetenskapliga artiklar som motsvarade syftet på denna föreliggande studie
valdes och redogörs i Tabell 1.
De valda artiklarna i studien baseras på forskning som har gjorts på palliativa patienter med
olika sjukdomar och ohälsa på grunda av åldersförändringar. Patienterna kunde ha olika
geografisk och kulturell bakgrund, ålder och kön. Inga avgränsningar gjordes angående miljön
som patienterna behandlades i och patienterna i urvalet kunde därför vara på sjukhus, hospice
eller i sitt eget hem. För att bredda studiens perspektiv valdes artiklar från olika delar av
världen.
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Tabell 1 Artikelsökning
Databas

Sökord

Cinahl

Sökningsdatum
10-03-16

Cinahl

15-03-16

Palliative care AND
patient perspective
AND experience

Medline

04-04-16

Experiences AND
Palliative Care AND
patients

Cinahl

05-03-16

Palliative care *
home Health care*
patient*

Cinahl

01-03-16

End of life care
AND Quality of life
AND
patients
experiences

Cinahl

01-03-16

End of life care
AND Quality of life
AND
patients*
experiences*

Palliative
AND
experience
patient

Begränsningar
care
lived
AND

Abstract
available,
Published:200020161,
Peer
Reviewed,
Evidence-Based
Practice,
English
Published 20002016, Abstract
available, Full
text available,
Peer Reviewed,
Evidence-Based
Practice English
Published 20002016, Abstract
available, Full
text available,
Peer Reviewed,
Evidence-Based
Practice English
Abstract
available,
Evidence-Based
Practice, Peer
Reviewed,
Published 20002016, English
Language
Abstract
available,
Published 200020016,
Peer
Reviewed
Abstract
available,
Published 200020016,
Peer
Reviewed
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Antal
träffar
24

Granskade
titlar
16

Lästa
abstract
10

Valda
artiklar
3
Benzein, et
al., (2001)
Doumit, et
al. (2007)
Mckechnie,
et
al.,
(2007)
0

115

35

15

432

40

20

2
Appelin, G.
& Berterö,
C. (2004),
Beng, et al.
(2014)

46

6

6

0

294

28

20

0

17

17

15

5
Andersson,
et
al.
(2008)
Adorno, et
al. (2014),
Bradley, et
al. (2010)
DzulChurch, et
al. (2010),
Gott, et al.
(2008)

Dataanalys
När materialet till den aktuella studien hade samlats in var det viktigt med en noggrann
granskning av artiklarna för att få en grundlig uppfattning. Därefter gjordes en
sammanställning av artiklarna där syfte, metod och resultat beskrevs, se Bilaga 1. Detta i
enlighet med analysmetoden i Axelsson (2012, s.212).
Artiklarna lästes vid flera tillfällen för att få en helhetsuppfattning. Vid läsningen gjordes
anteckningar av de mest förekommande termerna för att kunna bestämma vilka huvudtema
respektive undertema som skulle användas till studien. För att tydligt kunna se och plocka ut
användbara resultat i de olika artiklarna, användes överstrykningspennor i olika färger. För att
skapa en grundstruktur för resultatet och en översikt över artikelurvalet sammanställdes team
och undertema i en tabell, se Tabell 2.
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Tabell 2 Huvudtema och undertema
KOMMUNIKATIONSBEHOV

LIDANDE I OLIKA DIMIENSIONER

FÖRÄNDRAD SJÄLVBILD

HOPP I OLIKA DIMENSIONER

PLATSENSBETYDELSE

Artiklar

Fysiskt
lidande

Funktionella
förändringar

Hopp om
botemedel

Hemmiljö

Anderssona,
et al. (2008)
Sverige
Adorno, et
al. (2014)
USA
Appelin, G.
& Berterö,
C. (2004),
Sverige
Beng, et al.
(2014),
Malysia
Benzein, et
al., (2001),
Sverige
Bradley, et
al. (2010)
England
Doumit , et
al. (2007)
Libanon
Gott, et al.
(2008)
England
DzulChurch, et
al. (2010)
USA
Mckechnie,
et
al.,
(2007), Nya
Zealand

Brist
på
information

Behov av
vårdande
samtal

Psykiskt
lidande

Socialt
lidande

Existentiell
t lidande

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Hospicemiljö

Sjukhus
miljö

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Hopp om
att leva
ett normalt
liv

x

x

x

x

Hopp om
en framtid

x

x

x

Börda för
andra och
beroende
lidande
x

x

x

x

x

x

x

x

x
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RESULTAT
Resultaten kommer att beskrivas utifrån fem olika huvudteman med 14 underteman enligt
Tabell 3.
Tabell 3 Resultatöversikt

Huvudtema

Undertema

KOMMUNIKATIONSBEHOV

Brist på information
Behov av vårdande samtal

LIDANDE I OLIKA DIMENSIONER Fysiologiskt lidande
Psykologiskt lidande
Socialt lidande
FÖRÄNDRAD SJÄLVBILD

Existentiellt/andligt lidande
Funktionella förändringar
Börda för andra och beroende lidande

HOPP I OLIKA DIMENSIONER

Hopp om botemedel
Hopp om en framtid
Hopp om att leva ett normalt liv

PLATSENS BETYDELSE

Hemmiljö
Hospicemiljö
Sjukhusmiljö

Kommunikationsbehov
Kommunikation i vården är viktigt för att kunna ge information och ett omsorgsfullt stöd.
Behovet av att kommunicera blir allt större då individen är svårt sjuk och är nära döden (DzulChurch, et al., 2010).
I detta avsnitt behandlas brist på information och behoven av vårdande samtal mellan patient
och vårdpersonal.
Brist på information
De flesta patienter uttryckte sin tillfredsställelse och uppskattning mot läkare och
sjuksköterskor dock hade vissa patienter påpekat svagheter hos sjukvårdspersonalen.
Svagheterna var brist på information, bristfällig kommunikation och informationsutbyte
mellan olika professionella team och bristande kompetens i palliativa frågor (Beng, et al.,
2014; Dzul-Church, et al., 2010).
Mckechnie et al., (2007) menar att bristande information upplevs som en bristfällig faktor i
den palliativa vården. Palliativa patienter upplevde brist på information där en patient beskrev
att läkaren inte hade gett tillräckligt med information om sin diagnos. I studierna av Beng, et
al. (2014) och Gott, et al. (2008) upplevde en del av de palliativa patienterna att brist på
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information ledde till att de inte kände sig prioriterade av läkaren. Patienterna uttryckte att
läkaren alltid hade bråttom och inte hade gett tillräckligt med information om deras
hälsotillstånd. Adornos och Brownells (2014) studie visar att bristande kommunikation mellan
läkaren och patienten även kan påverka patientens förtroende för läkaren och därmed
patientens möjlighet att vara delaktig i sin vård.
Behov av vårdande samtal
I studien av Doumit et al., (2007) framkom det att en öppen kommunikation mellan patient,
familjemedlemmar och läkaren bidrog till en minskad ångest och stress hos patienterna.
Patienterna uppskattade att vårdpersonalen var öppen och autentisk gentemot patienterna,
även vid svåra besked. Å andra sidan, var det viktigt att tänka på ordval vid svåra besked
eftersom det kunde påverka den enskilda patientens upplevelse på ett negativt sätt. I studien
framkom det att vissa budskap som meddelats av läkare ledde till sorg och en påminnelse om
sjukdomstillståndet hos en del patienter.
Adornos och Brownells (2014) studie visar att behov av samtal var olika från individ till
individ. En del palliativa patienter hade en önskan om att få samtala om deras tillstånd och
sjukdom medan andra var tysta när det talas om prognosen eller döden.

Lidande i olika dimensioner
Lidande för palliativa patienter kan uppkomma i samband med plötslig förlust av
självständighet, försämring av hälsotillståndet, bristande stöd från familj, vänner,
vårdpersonal samt intensiv smärta och dålig miljövistelse (Beng, et al., 2014).
I denna del behandlas fyra olika lidande dimensioner; fysiologiskt lidande, psykologiskt
lidande, socialt lidande och existentiellt/andligt lidande.
Fysiologiskt lidande
Doumit et al., (2007) påstår att alla patienter i denna studie hade uttryckt en rädsla för
sjukdomsförloppet. Det visade sig som en oro hos patienterna och deras oförmåga att kunna
hantera vissa symtom som sjukdomen medförde och det var framför allt smärta. Rädslan för
smärta var i vissa fall större än rädslan att dö. En del av studiens deltagare hade en önskan att
dö i förtid istället för att lida av den fysiska smärtan som kunde förekomma. Oavsett kön, grät
de palliativa patienterna i denna studie vid diskussion om den fysiska smärtan. Gråtandet
beskrevs av patienterna som ett sätt att utrycka sig och visa sina känslor, och inte någon skam.
Smärtan upplevdes av de palliativa patienterna som något outhärdligt som skapade lidande
och bidrog till en ständig påminnelse om sjukdomen och deras utsatta livssituation. Alla
patienter uttryckte en önskan om att kunna leva ett liv utan smärta och lidande (Benzein et al.,
2001; Gott, et al. 2008)
De fysiska symptomen som uttrycktes av patienterna var bland annat smärta, andnöd,
kräkningar, diarré, förstoppning, trötthet, sömnlöshet, dåsighet, och kroppssvullnad.
Symptomen var starkt förknippade till sjukdomen eller behandlingar såsom kemoterapi,
strålbehandling, kirurgi och procedurer. De olika symptomen orsakade negativ inverkan på
patienternas livskvalitet genom nedsatt fysisk funktion, minskad sysselsättning och sociala
aktiviteter. Dessutom påverkade smärtan den kognitiva funktionen och sömnen på ett negativt
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sätt. Vissa av patienterna föredrog döden framför smärtan och hade därför en önskan att dö i
förtid för att slippa lidande (Adorno & Brownell, 2014; Appelin & Berterö, 2004; Beng, et al.,
2014; Dzul-Church, et al., 2010; Gott, et al. 2008).
Psykologiskt lidande
Känslomässigt lidande uppstod då patienterna befann sig vid livets slut. Chock, ilska, rädsla,
oro och sorg var vanliga känslomässiga reaktioner hos de palliativa patienterna. I början av
det palliativa skedet gick patienterna igenom ett chockartat tillstånd. Ilska och frustration
uppstod när patienterna inte kunde acceptera de förluster som sjukdomen medförde (Beng, et
al., 2014).
Patienterna upplevde meningslöshet och en känsla av nedsatt livskvalité i samband med en
obotlig sjukdom men också vid det palliativa skedet (Adorno & Brownell, 2014; Mckechnie,
Macleod & Keenlin 2007).
Vad patienterna kände inför döden var olika. Flera palliativa patienter mötte döden genom att
se det som att återförenas med sina avlidna anhöriga eller att minska bördan för de anhöriga
som tog hand om dem. Förnekelse av att döden var nära och att aldrig tänka på det hjälpte
patienterna att kunna glädjas av att leva i nuet. Vissa patienter upplevde att deras höga ålder
hade betydelse för bearbetningen inför döden. Det hjälpte dem att förstå sammanhanget. En
del kände att de inte vill dö även om de var sjuka och gamla. Att tänka på döden och döendet
gav en känsla av rädsla och depression (Gott, et al. 2008).
En cancersjuk patient upplevde depression, social isolering och förlust av vänskap på grund
av sitt tillstånd (Adorno & Brownell, 2014).
Socialt lidande
De palliativa patienterna berättade om sina bekymmer för familjemedlemmar och närstående.
Oron var relaterad till familjens aktuella situation men också framtiden, där patienterna ville
lugna sina familjemedlemmar eller närstående innan döden (Adorno & Brownell, 2014;
Doumit et al., 2007; Gott, et al. 2008).
Patienternas vardag och familjerutiner hade förändrats på grund av sjukdom. Förändringarna
bidrog till en stor sorg. Patienterna förklarade att deras tillstånd och oförmåga att inte längre
klara av sina roller inom familjen ledde till att de upplevde oro för familjens framtid. Det
underströks även en oro för att patienternas död skulle orsaka en ”lucka” i livet för deras
familjer (Adorno & Brownell, 2014; Doumit et al., 2007)
Det som patienten kände som mest besvärande var att patienten inte skulle få vara med om
syskonbarnens utveckling och andra upplevelser inom familjen. Istället för att dela sin sorg
med sina anhöriga hade patienten fokus på att förbereda familjen inför sin död och på så sätt
förberedde patienten sig själv (Adorno och Brownells 2014).
Att ha goda och bekräftande relationer med andra runtomkring sig (närstående, vänner,
medpatienter) var viktig för de palliativa patienterna. En god relation med sig själv
möjliggjorde en förmåga att upprätthålla en god relation med sina medmänniskor. Dock fanns
det svårigheter att ha en god relation med sig själv, då kropp och psykiska funktioner hade
ändrats på ett negativt sätt på grund av den obotliga sjukdomen (Benzein et al., 2001; DzulChurch, et al., 2010).
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Patienterna som hade gått igenom svåra händelser i livet och patienter som saknade familj
uttryckte en längtan efter mänskliga relationer och stöd från omgivningar för att kunna hantera
det palliativa skedet. De visade sorg över ensamheten och tendenser till isolering samt hade
önskan att få meningsfulla relationer. Det ”minimala” sociala stödet från omgivningen och
relationen med vårdgivare var uppmuntrande för många patienter. Patienterna upplevde även
att relationen till läkaren hade betydelse för hur de hanterar den sista tiden av sitt liv (DzulChurch, et al., 2010)
Unga palliativa patienter upplevde ett missnöje och sorg eftersom de inte hade hunnit göra
många saker i livet, såsom arbete, försörjning, giftermål, skaffa barn, och stödja deras
föräldrar (Beng, et al., 2014; Mckechnie et al., 2007).
Existentiellt/andligt lidande
Många palliativa patienter hanterar sin situation genom att jämföra den med tidigare
livshändelser och förlita sig på religion eller andlighet (Dzul-Church, et al., 2010).
Patienternas tillit och beroende av Gud var tydliga vid intervjuerna, där de beskrev sig vara
helt beroende av Gud. Det uttrycktes även av patienterna i studien att sjukdomen var skapad
av Gud och att det var Gud som hade befogenhet att ”stoppa” om det var hans vilja. Alla
deltagare hade i början av sjukdomen ställt sig frågan '' Varför just jag? '' i sin relation till Gud.
Men fick till slut en acceptans på sitt tillstånd. De palliativa patienternas relation med Gud
förknippades med optimism och hoppfullhet (Doumit et al., 2007; Dzul-Church, et al., 2010).
Tron på något andligt eller en religion bidrog till en positiv upplevelse i situationen hos vissa
patienter. Tro förmedlar en känsla av lugn, säkerhet och trygghet i situationen (Anderssona,
et al. 2008). Att ha en stark religiös tro minskar känslan av rädsla inför döden (Gott, et al.
2008)
För de flesta av patienterna var det viktigt att förbereda sig inför döden vilket gjordes på olika
sätt. Att ta hand om de praktiska sakerna såsom ekonomiska frågor i familjen samt
förberedelse av begravningar var viktigt. Tidigare livshistoria påverkade patienternas
acceptans av att livet gick mot sitt slut. Att de kunde reflektera över positiva erfarenheter och
framgångar och att de hade levt ett gott liv utan ånger kunde göra så att de fylldes av fina
minnen som gav en känsla av inre frid vilket hjälpte patienten att förbereda sig för att möta
döden (Adorno & Brownell, 2014; Anderssona, et al. 2008; Benzein et al., 2001; Gott, et al.
2008; Mckechnie et al., 2007).
Då sjukdomen inte längre kunde botas upplevde patienterna lidande. Att bli diagnostiserad
med en obotlig sjukdom var en chock för de flesta patienterna. De kunde inte acceptera
beskedet eftersom patienterna inte var förberedda för döden. Att få besked om sjukdomen och
dess komplikationer skapar lidande hos patienterna i det palliativa skedet. Patienterna uttalade
en rädsla för att dö, rädsla för lidande under döendet och rädsla för vad som kommer att hända
dem efter döden (Beng, et al., 2014; Dzul-Church, et al., 2010).
Beng, et al., (2014) skriver att om de andliga behoven inte var tillfredsställda vid livets slut,
upplevde de palliativa patienterna ett andligt lidande. Det väcktes mängder med frågor hos
patienterna såsom ”varför just jag?”. Det var även vanligt att sjukdom och ohälsa upplevdes
vara ett straff för någon synd från tidigare i livet. Patienterna upplevde ensamhet och en känsla
av att vara övergivna och orättvist behandlade.
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Förändrad självbild
Palliativt skede kan bidra till olika former av förluster, kroppens funktioner försämras och
utseendet förändras. Vilket gör att patienten riskerar att förlora självständighet och integritet
(Adorno & Brownell, 2014; Appelin & Berterö, 2004; Beng, et al., 2014).
Funktionella förändringar hos de palliativa patienterna och bördan för andra och
beroendelidande behandlas under detta avsnitt.
Funktionella förändringar
I det palliativa skedet uppstod lidande då patienten upplevde kroppsliga förändringar och
förlust av fysisk funktion som sjukdom och åldrandet hade medfört. Förlust av den fysiska
funktionen visade sig genom en oförmåga att utföra dagliga aktiviteter såsom laga mat, gå,
bilkörning, tvätta, handla och att ta hand om sina barn. Likaså uttryckte patienterna i studierna
en frustration över att vara sängliggande eftersom det medförde att patienten förlorade
självständighet, frihet och kontrollen över sig själv (Adorno & Brownell, 2014; Appelin &
Berterö, 2004; Beng, et al., 2014; Bradley, et al., 2010).
Från att ha ett normalt liv med förmågan att kunna utföra rutiner, sociala och andliga
aktiviteter hade allt förändrats till ett liv bestående av lidande på grund av förlusten av jobb,
inkomst och livskvalitet. Det palliativa skedet resulterade även i en förändrad
kroppsuppfattning framförallt för kvinnor med bröstcancer och gav en känsla av att vara
annorlunda som individ (Adorno & Brownell, 2014; Appelin & Berterö, 2004; Beng, et al.,
2014).
Vissa av patienterna uttryckte en skam över att visa sin kropp för sin partner och ville helst
vara singel. Då kroppen inte längre fungerade som den skulle, upplevde patienterna att de var
begränsade mot sin omgivning. På grund av förändringar i kroppen vid döendet upplevde
patienterna hot mot sin kroppsliga integritet, exempelvis vid behandling. Patienterna uttryckte
en önskan om att befrias från sin kropp snarare än att befrias från den bakomliggande
sjukdomen (Mckechnie et al., 2007).
Börda för andra och beroendelidande
Enligt studierna om palliativa patienters upplevelse av det palliativa skedet framkom det att
förlust av kontroll av sitt eget liv uppstod då patienterna upplevde att de var beroende av andra.
Beroendet och känslan av att vara en börda för andra ledde till att patienterna påmindes om
sitt tillstånd och sjukdomen. Detta ledde i sin tur till en känsla av maktlöshets hos patienterna
(Appelin & Berterö, 2004; Bradley et al., 2010; Doumit et al., 2007).
Beroendelidandet uppkom då patienterna upplevde att de var beroende av andra. Detta
orsakades av de olika funktionella begränsningar som det palliativa skedet medförde. I
hemmiljön fick patienterna stöd av sina närstående och på sjukhuset kände patienterna ett
behov av stöd och hjälp från vårdpersonalen. Beroendet av andra ledde till att individerna
kände sig som en belastning för andra. De kände även värdelöshet och fick nedsatt självkänsla
vilket bidrog att individerna kände stress. (Andersson, et al.2008; Appelin & Berterö, 2004;
Beng, et al., 2014).
De palliativa patienterna i studien som kände en rädsla för att bli beroende av andra föredrog
en plötslig död framför beroendet (Gott, et al. 2008).
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Hopp i olika dimensioner
Det var viktigt för de palliativa patienterna i studien att ha hoppet kvar. Hoppet hjälpte
patienterna att hantera sjukdomen och dess negativa konsekvenser. Det bidrog även till att
patienterna upplevde att de hade kontroll över sina liv och framtiden. (Benzein et al. 2001).
Här beskrivs palliativa patienters hopp om botemedel, framtiden och att leva ett normalt liv.
Hopp om botemedel
Att ha kvar hoppet och kunna drömma om ett bättre tillstånd trots en obotlig sjukdom hade
stor betydelse för de palliativa patienterna. Trots att patienterna var medvetna om sin dåliga
prognos kände de hopp om att ett mirakel kunde inträffa och att en ny medicin skulle tas fram.
Hoppet om att bli botad var starkt förknippat med den palliativa behandlingen som erbjöds.
Så länge patienterna fick någon form av behandling kände de fortfarande hop om att bli friska
(Adorno & Brownell, 2014; Appelin & Berterö, 2004; Benzein et al., 2001).
En palliativ patient uttryckte att hoppet om att få tillbaka sin hälsa var det enda sättet att
hantera den opåverkbara situationen (Dzul-Church, et al., 2010).
Hopp om framtid
Sjukdomar upplevdes vara ”förstörare” av patienternas långsiktiga planer. Vilket resulterade
i att lusten om att drömma om ett långt liv upphörde. Det palliativa skedet ledde till att
patienterna förlorade känslan av hopp, glädje, förtroende och livskraft då patienterna insåg
allvaret i hälsosituationen. Patienterna förlorade hoppet om en framtid trots en avancerad
behandling (Appelin & Berterö, 2004; Beng, et al., 2014).
Hopp om framtiden möjliggjorde för de palliativa patienterna i studien att kunna leva vidare
med den svåra sjukdomen. Det gjorde det även möjligt att inte tänka på döden och döendet
(Gott, et al. 2008).
Hopp om att leva ett normalt liv
Att kunna leva ett så normalt liv som möjligt uttrycktes vara viktig för de patienter som befann
sig i ett palliativ skede. Trots begränsningar som sjukdomen medförde och oförmågan att leva
det liv man hade haft tidigare hade de palliativa patienterna accepterat sin situation och var
glada över de små sakerna som de hade kvar i livet. För dessa patienter var det viktigt att
bevara de intressen man hade haft tidigare men också att sätta upp mål i livet. Dock visade
dessa patienter stor osäkerhet om hur långsiktiga mål kunde uppnås och de hade därför
kortsiktiga mål (Benzein et al., 2001). Trots att patienterna i det palliativa skedet upplevde
osäkerhet hade de förhoppningar och en önskan om att leva ett normalt liv så länge som
möjligt. När en behandling gav ett bra resultat stärktes den enskilda individens livslust och
det ledde till att patienten vågade göra upp planer för framtiden (Adorno & Brownell, 2014;
Appelin & Berterö, 2004)

Platsens betydelse
Att palliativa patienter får vara i den miljön där de känner sig hemma och upplever trygghet
har stor betydelse för patientens välbefinnande. Genom att känna sig älskad och behövd kan
patienten få mening och sammanhang i sin vardag (Appelin & Berterö, 2004; I Dzul-Church,
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et al., 2010). Olika patienter har olika önskemål om var de vill tillbringa sin sista tid i livet.
Under den här delen av resultaten beskrivs tre olika miljöer utifrån patientens perspektiv som
är hemmiljö, hospice och sjukhusmiljö.
Hemmiljö
Benzein et al., (2001) skriver att patienterna i deras studie uttryckte att det egna hemmet var
en säker och trygg miljö och en viktig faktor för upplevelsen av hopp. Att få möjligheten till
att bo sitt eget hem vid livets slut, möjliggjorde att patienterna kunde medverka vid
beslutsfattandet av sin vård men också sättet att hantera sitt dagliga liv. Det möjliggjorde även
att patienterna kunde slippa de oundvikliga sjukhusrutinerna.
Palliativa patienterna uttryckte en känsla av tillfredsställelse av att vara i sitt eget hem
eftersom familjens närvaro var av stort betydelse. Att kunna ha ett privatliv tillsammans med
familjen genom gemensamma minnen gav patienterna en känsla av samhörighet. En del av de
palliativa patienterna uttryckte att känslan av ensamhet upphörde när det fanns möjlighet att
bli kvar hemma. Det möjliggjorde att patienten kunde få lugn och ro och en effektivare sömn
nattetid. Att vara tillsammans med sina nära och kära skapade trygghet hos patienterna och
bidrog till att de kände sig älskade och behövda. Dessutom bidrog hemmet till bättre matlust
och möjlighet att äta när viljan fanns (Appelin & Berterö, 2004; Dzul-Church, et al., 2010).
Att dö hemma i sin egen säng var en önskan som flera patienter uttalade (Gott, et al. 2008).
Sängen beskrevs som en plats där patienten kände sig säker och tillfreds. En plats att vila i
och även en plats att dö i (Anderssona, et al.2008). Andra patienter berättade att de kände oro
inför att dö hemma då det kunde sätta för mycket press på sin familj (Gott, et al. 2008).
Hospicemiljö
Hospice upplevdes som en plats att vara på för att komma ifrån den vanliga sjukvården. Det
upplevdes även som en möjlighet till att få en paus från det medicinska systemet samtidigt
som personen tas om hand av andra. Miljön upplevdes av patienterna som en plats att dö på.
Patienterna uttalade att hospicemiljön avskärmade patienterna från omgivningen då
familjemedlemmarna inte behövde bevittna försämringen av patientens tillstånd. Hospice
upplevdes även som en plats där individen kunde få en andra chans. Genom att det gavs
möjlighet till att engagera sig i vardagliga aktiviteter utan att behöva sitta och vänta på döden.
För dessa patienter var det viktigt att deras identitet bevarades och att de skulle få dö på ett
värdigt sätt (Mckechnie et al., 2007).
Sjukhusmiljö
Vistelsen på sjukhuset framkallade starka känslor för alla palliativa patienter i studien. De
visade stark ovilja mot sjukhusvistelsen eftersom de uppfattade det som ett tecken på att deras
sjukdom försämrades. Sjukhuset jämfördes med en kyrkogård, ett fängelse och en tråkig plats.
En upplevelse av att bli instängd i tid, plats och i sjukdomsförlopp påbörjades då patienterna
vistades i sjukhusmiljön (Doumit et al., 2007). Enligt Benzein et al., (2001,) var det ingen av
de palliativa patienterna i studien som varken ville behandlas eller dö på sjukhuset.
Beng, et al., (2014) påstår att sjukhusvistelsen var ett lidande för många palliativa patienter.
Patienterna uttryckte missnöje över att stanna på sjukhuset på grund av benägenheten att bli
sängliggande. Sängliggandet kunde medföra en försämrad rörlighet vilket kunde leda till
begränsningar för patienten. Patienterna upplevde att aktiviteterna minskade på sjukhuset
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vilket gjorde att de kände ensamhet och tristes. Att behöva dela rum med en medpatient kunde
leda till sömnstörningar och obehagliga känslor om medpatienten avled.
I Dzul-Church, et al., (2010) studie uttryckte en av patienterna en önskan om att dö på en plats
som patienten kunde identifiera som hemma. Patienten kunde även acceptera att dö på
sjukhuset även om det skulle upplevas bättre att dö nära sin familj. De patienter som hade en
nära relation till sin familj kunde tänka sig att dö på sjukhuset för att minska belastning för
sina anhöriga och närstående. Patienterna i studien som inte hade några anhöriga uttryckte en
oro över vad som kommer att hända efter att de avlidit, de var oroliga för om deras kroppar
kommer att tas om hand och om det skulle begravas.
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DISKUSSION
Syftet med föreliggande studie var att beskriva patienters upplevelse av att vara i ett palliativt
skede. Resultatet visar att palliativa patienter uttrycker upplevelser såsom behov av
kommunikation, lidandet olika dimensioner, förändrad självbild, hopp i olika dimensioner och
platsens betydelse.
Diskussionen är uppdelad i en resultatdiskussion och en metoddiskussion.

Resultatdiskussion
Resultatdiskussion kommer att innehålla diskussioner av kommunikationsbehov, den lidande
patienten, platsens betydelse, etiskt förhållningssätt och hållbar utveckling.
Kommunikationsbehov
Enligt Melin-Johansson (2010, s. 187) har palliativa patienter ett stort behov av att samtala
om sina känslor eftersom det palliativa skedet innebär sorg, ångest och oro inför framtiden
och döden. Kommunikation kring sjukdom, behandling, symtomlindring och existentiella
frågor är viktigt för patienter i det palliativa skedet. Det skapar en känsla av att få ökad kontroll
av det egna livet. Även Fridegren och Lyckander (2009, s. 55) belyser att
kommunikationsbehovet hos svårt sjuka och palliativa patienter är stor.
Samtal med patienter som befinner sig i ett palliativt skede är en viktig faktor för att få
förståelse för patientens upplevelser. Resultatet i denna studie visar att patienter känner oro
och ångest om vårdpersonalen brister i kommunikationen med patienten. Likaså belyser
resultaten att vårdpersonalen har bristande kompetens gällande palliativa frågor. Beng, Guan,
Jane och Chin (2014) skriver i sin artikel att palliativa patienter uttrycker missnöje med
vårdpersonalen. Patienterna upplever att vårdpersonalen har ett dåligt förhållningssätt vid
samtalen med patienterna. Deltagarna i studien beskriver även bristande lyhördhet hos
vårdpersonalen vilket skapar oro. Dessutom uttrycker patienterna bristande empati hos
framförallt läkarna. Då patienterna känner att läkarna saknar förståelse för deras svåra
livssituation och deras känslor. Det framkom även att läkarna ger otillräcklig information om
behandlingen, biverkningar och om sjukdomsprognosen vilket skapar frustration hos
patienterna. Robinson, Gott och Ingleton (2014) skriver att patienterna upplever bristande
kompetens hos läkaren och sjuksköterskan när det gäller att ge svåra besked samt svårigheter
att tala om patienternas tillstånd.
För att kommunikationen mellan vårdaren och patienten ska bli så bra som möjligt krävs det
att vårdaren lyssnar, visar närhet och respekt för patientens integritet (Birgegård 2000, s. 101;
Fridegren & Lyckander 2009, s. 55). Wiklund (2003, s.171) menar att detta kan göras genom
ett vårdandet samtal som kännetecknas av att patienten får bekräftelse av att vara en unik och
värdig individ och att patienten känner sig sedd. Vidare menar Wiklund att detta bidrar till att
patienten får kraft att kunna prata om sitt lidande vilket i sin tur leder till livsglädje och ett
lindrat lidande. Melin-Johansson (2010, s. 191) menar att det krävs kunskap och kompetens
för att kunna bemöta patienter vid livets slutskede och dess närstående.
Vi anser att en fungerande kommunikation är en grundläggande förutsättning för en god vård.
Det möjliggör för vårdaren att få information om patientens livssituation och vårdbehov.
Risken för missförstånd och onödigt lidande hos patienten minskar då kommunikation mellan
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patient och vårdare är god. För att kommunikationen ska fungera och att vårdaren ska kunna
förvalta informationen på ett bra sätt är det viktigt att vårdaren har rätt kompetens. Dels för
att bristande kompetens hos vårdpersonalen leder till att patienten inte får den vård och
omsorgen som han/hon har rätt till vilket i sin tur ökar lidandet hos patienten. Dels kan
vårdpersonalen inte utan kunskap identifiera och tillfredsställa patientens behov. Enligt
Melin-Johansson (2010, s. 191) måste en utveckling av kompetens och kunskap gällande
palliativa frågor ske inom alla yrkeskategorier, för att öka livskvalitén hos dessa
patientkategorier. Vidare menar hon att det bör finnas en nationell plan som beskriver det
innehållet som utbildningar gällande palliativ vård ska ha.
Lidande
De vanligaste orsakerna till lidande hos palliativa patienter är upplevelsen av meningslöshet,
nedsatt självständighet, känslan av att vara en börda för andra och rädslan för döden. Trötthet,
andfåddhet, depression och ångest, är andra symtom som palliativa patienter lider av vilket i
sin tur bidrar till en maktlöshetskänsla. Existentiellt och socialt lidande uppkommer på grund
av nedsatt självständighet (Milberg, Atrang & Jokobsson, 20044; Morita, 2004). Detta
beskrivs även av Melin-Johansson (2010, s. 190) som menar att palliativa patienter kan
uppleva existentiellt lidande då de förlorar förmågan till att vara en självständig individ. Att
inte kunna planera sin egen framtid och uppleva försämring av sjukdomen och dess
komplikationer kan även orsaka ett lidande hos patienter i ett palliativt skede. Wiklund (2003,
s. 104) skriver att det väcks existentiella funderingar och frågor om döden då individen
upplever smärta och har vetskapen om att han/hon lider av en sjukdom.
I resultatet har det framkommit att goda relationer med sina medmänniskor har en bra inverkan
på patienternas välbefinnande. Melin-Johansson (2010, s. 189) belyser att socialt nätverk har
stor betydelse för palliativa patienters hälsa och deras förmåga att bevara välbefinnandet. Då
relationen med andra inte är god och bekräftande, kan detta skapa stress hos patienterna. Detta
bekräftar Wiklund (2003, s. 158) som menar att lidande kan uppstå då vårdaren inte är lyhörd
och inte respekterar patienten. Det ställs därför krav på vårdaren att relationen med patienten
utformas så att den skapar livskraft och bidrar till ett lindrat lidande hos patienten. Vidare
skriver Wiklund att en sådan relation byggs på lyhördhet för patientens livsvärld.
Platsens betydelse
Enligt resultatet upplever den palliativa patienten vistelsen på sjukhuset som en symbol för
försämring av sjukdomen och att individen är närmare döden. Resultatet visar även att en del
patienter upplever att sjukhuset är en olämplig plats att dö på. Robinson, et al., (2014)
beskriver sjukhuset som en bullrigt och olämplig plats att dö på. Sjukhusvistelsen kan bidra
till att patienten upplever inskränkning av integriteten när patienten inte får möjligheten att få
ha privata samtal med sina anhöriga och vårdpersonal utan att andra medpatienter närvarar.
Robinson, et al. (2014) beskriver även att patienter vid sjukhusvistelsen klagade på dålig
symtomkontroll och att smärtlindringen inte gav god effekten.
Resultat visar att palliativa patienter upplever att hospice är en tryggare plats som är mer
lämplig att avsluta sitt liv på än sjukhusmiljön. Hayle, Coventry, Gomm & Caress, (2013)
identifierar att patienters fysiska och psykiska symtom förbättrades under hospicevistelsen
och att hospice ökade patientens upplevelse av trygghet och fridfullhet.
I resultatet framkom vikten av att vara i sitt eget hem den sista tiden av sitt liv eftersom det
bidrar till en känsla av trygghet och gemenskap. Detta bekräftar även Melin-Johansson (2010,
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ss. 180-185) som skriver att palliativa patienter föredrar att få dö hemma trots att vården som
bedrivs i hemmet inte alltid är tillräcklig och kan behöva kompletteras med sjukhusvård. Vård
i hemmet bidrar till en förbättring av den fysiologiska och psykologiska hälsan samt en känsla
av välbefinnande och livskvalité. Hemmiljön kan även bidra till att lindra smärta, oro och
depression.
Hemmet har en stor betydelse för palliativa patienter och vi anser att det är en viktig kunskap
som all vårdpersonal bör ha. Då resultatet visade att de flesta patienterna hade en önskan om
att tillbringa sin sista tid av livet i hemmet kan en medvetenhet om detta öka möjligheten för
fler patienter att få sina behov tillgodosedda. Att respektera och förstå patientens behov kan
lindra lidandet hos de palliativa patienterna men också stödja dem att dö som en värdig och
unik person. Detta möjliggörs enligt Dahlberg och Segesten (2010, s. 184) genom att vårdaren
använder sin kompetens, kunskap och alla sina sinnen för att skaffa sig förståelse för
patientens livsvärld. Vidare menar författarna att det är viktigt att vårdaren är uppmärksam på
vad den enskilde patienten förmedlar eftersom det kan ge kunskap om dennes upplevelse av
hälsa, välbefinnande och sjukdom.
Etiskt förhållningssätt
Enligt resultatet är palliativa patienter en sårbar grupp då döden kommer närmare och kan
framkalla olika former av lidande såsom fysiologiskt, psykologiskt, socialt och
existentiellt/andligt lidande. Därför är det viktigt att denna sårbara patientgrupp får en adekvat
vård. Sjuksköterskan har en viktig roll i den palliativa vården då vården ska utföras med
omsorg för att tillgodose patientens och de anhörigas önskemål och behov och respektera
deras åsikter så långt det är möjligt (Gunnars, 2000, ss. 323-328). Att förverkliga patienters
och anhörigas behov och önskemål och kunna upprätthålla en god omvårdnad kan vara svårt
för sjuksköterskan om sjuksköterskan inte vet vad den sjuke har för problem och behov
(Fridegren & Lyckander, 2009, s 118).
I vårdkontexten kan det uppkomma frågor där vårdpersonalen ställs inför etiska dilemman.
Det etiska dilemmat kan handla om att patientens vilja att ta emot vård ställs mot behovet och
då är det viktigt att sjuksköterskan respekterar patientens självbestämmanderätt. Det kan även
förekomma funderingar om hur patientens önskemål kan förverkligas. Det är då viktigt att
sjuksköterskan handlar och agerar utifrån ett etiskt förhållningssätt. Att agera utifrån ett etiskt
förhållningssätt innebär enligt Socialstyrelsen (2005, s. 10) att vara öppen, lyhörd,
uppmärksam och respektera patientens levda erfarenhet. Att ha ett etiskt förhållningssätt ger
sjuksköterskan en ökad kunskap om patienten och dennes upplevelse av att vara i ett palliativt
skede. Att ha kunskapen kan underlätta för sjuksköterskan att göra en korrekt bedömning av
patientens personliga vårdbehov och kan bidra till ett minskat lidande. Det etiska
förhållningssättet ger även goda förutsättningar för ett ökat förtroende och tillit till
sjuksköterskan som kan leda till att patienten förmedlar sina känslor och berätta om sin
livsvärld. Detta förstärker Ahlner-Elmkvist (2001, s 388) och Dahlberg och Segesten (2010,
s 184) genom att belysa vikten av att ha förståelse för patientens livssituation och verklighet
för att kunna hjälpa och tillgodose patienters behov. Detta skriver även Wiklund (2003, ss.
235-236) som belyser betydelsen av att ha ett etiskt förhållningssätt och menar att patientens
välbefinnande och värdighet bevaras genom att vårdpersonal är öppen, lyssnar uppmärksamt
för vad patienten har att säga och att våga och orka bemöta det som händer och sker. Vidare
betonar Wiklund (2003, s. 236) och TranØy (2001, s. 140) vikten av att visa respekt och
bekräfta patientens verklighet även om det är motsägelsefullt mot egna värderingar eller är
allmänt avvikande.
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Studiens resultat visar att palliativa patienter som upplever kroppsliga förändringar som
förhindrar patienten att utföra vardagliga aktiviteter kan medföra ett psykosocialt och
existentiellt lidande. Det psykosociala och existentiella lidandet kan innefatta att patienterna
upplever förlust av integritet, självständighet, värdighet och frihet vilket ger stora hinder i den
egna tillvaron. Detta är något som kräver en stor omtanke och ett omsorgsfullt handlande hos
vårdpersonalen för att patientens inte ska utsättas för kränkning. Ekebergh (2009, ss. 23-24)
skriver att om vårdaren inte uppmärksammar eller ignorerar patentens värdighet kan patenten
känna sig kränkt. Enligt Fridegren och Lyckander (2009, s. 22) och Nationellt vårdprogram
för palliativ vård (2012–2014, ss. 17-18) ska all palliativ omvårdnad ges med respekt för
individens människovärde och integritet oberoende av hälsa. Detta innebär att individen ska
värderas som en egen unik person och ha rätt till respekt. En god palliativ vård uppnås då
patienten och anhöriga upplever meningsfullhet och värdighet och att patienten får leva ända
fram till sin död (Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012–2014, ss. 17-18). Palliativ
vård vid livets slut kräver många gånger etiska överväganden. Därför anser Socialstyrelsen
(2013, s. 69) att det är viktigt att vårdpersonal får kunskap och handledning om etiska
principer, förhållningssätt och bemötande och att det ges möjlighet till att samtala och
reflektera om etiska frågor.
Hållbar utveckling
Resultatet av denna studie visar att behoven skiljer sig mellan olika patienter och är därför
väldigt komplex. Vi anser därför att det krävs kontinuitet i vårdarbetet och ytterligare studier
där behoven identifieras för att säkerställa en hög kvalité och utveckla den palliativa vården.
Med kontinuitet menas att patienten ges möjlighet till regelbunden kontakt med vårdaren och
att bedömningar görs baserat på tidigare erfarenheter av patienten. Med kontinuitet menas
också att vården utförs av arbetslag med lång erfarenhet av att vårda palliativa patienter och
att hela vårdteamet är delaktigt. Vi menar att kontinuitet i vårdarbetet bidrar till en ökad
kunskap hos den vårdande personalen. Det är då viktigt att den vårdande personalen ständig
strävar efter ny kunskap. Westerberg (2000, s.314) skriver att bristande kontinuitet hos
vårdpersonalen kan leda till misstag och missförstånd då det tar tid att bygga en relation.
Westerberg (2000, s. 319) skriver även att kontinuitet är viktigt i den palliativ vården, speciellt
vid bedömning av patientens situation då tidigare erfarenheter av patienten vägs in vid senare
bedömningar.
För att kunna erbjuda en hög kvalité på vården och en hållbar utveckling är det enligt Anåker
och Elf (2014), Europarådet (2003, s. 13) och Fridegren och Lyckander (2009, s. 16)
grundläggande att vården är evidensbaserad. Anåker och Elf (2014) skriver även att ur ett
hållbarhetsperspektiv är det viktigt att sjuksköterskan har en helhetssyn i vårdandet.
En annan viktig förutsättning för att säkerställa en hög kvalité och utveckla den palliativa
vården är att dokumentera erfarenheter. Wiklund (2003, s.196) menar att dokumentation
säkerställer att erfarenheter som vårdarna besitter kan föras vidare och att kunskapen om
patienterna och deras behov ständigt byggs på. Det är även viktigt med kommunikation för att
se till att kunskapsutbyte sker mellan vårdarna.
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Metoddiskussion
I metoddiskussionen utvärderas den valda forskningsmetodiken.
Datainsamling
Studien är en litteraturstudie som byggs på tio kvalitativa artiklar. I början av
uppsatsskrivandet fanns det en tanke om att använda både kvalitativa och kvantitativa artiklar.
Det hade varit önskvärt att artiklar baserade på både kvantitativ och kvalitativ metod hade
inkluderats i studien. Kvalitativ metod inriktar sig på ett mindre antal individer och är
subjektiv medan den kvantitativa metoden har ett bredare urval och är objektiv (Lundman &
Hällgren-Graneheim 2012, ss. 188-189). Detta hade ökat möjligheten till att studera
problemområdet från olika perspektiv och således göra verkligheten mer begriplig. Vid slutet
av artikelsökningen ansåg vi att kvantitativa studier inte svarade på studiens syfte och
problemformulering lika bra som de kvalitativa studier då vi är ute efter upplevelser och
känslor.
Dataanalys
När det gäller datainsamlingen har olika sökmotorer använts vilket Axelsson (2012, s. 210)
menar att ger en ökad chans att avgränsa det aktuella området. Vid högt antal träffar ändrades
sökorden och mer begränsningar lades till. Cinhal och Medline användes vid datasökningen
eftersom de är viktiga databaser gällande omvårdnad. Artiklarna som används till resultat är
publicerade mellan 2000 till 2015 vilket kan vara en svaghet för metoden då nyare forskning
kan finnas tillgänglig.
Eftersom de valda artiklarna är skrivna på engelska, lades ett stort fokus på att översätta
artiklarna. Det var viktigt att läsa artiklarna noggrant för att feltolkningar inte skulle
förekomma. Men risken att förlora viktiga data föreligger alltid då en översättning sker.
Vid sökningen var det vanligt att vissa artiklar inte var tillgängliga i fulltext i de använda
databaserna. De flesta av artiklarnas sammanfattningar stämde in på studiens syfte och
problemformulering men på grund av tidsbrist valdes endast tillgängliga artiklar med fulltext.
Detta innebar att viktiga data kan ha missats.
I urvalet av artiklarna fanns det flera som hade utgångspunkt från anhörigas eller
vårdpersonalens perspektiv men de valdes bort då studien inriktar sig på den palliativa
patientens upplevelser. Det gjordes ingen avgränsning angående specifik patientgrupp eller
åldersgräns på forskningsdeltagarna för att inte missa viktig data. Artiklarna var från olika
världsdelar vilket gav en större överblick i hur palliativa patienters livssituation kan se ut över
hela världen. För att få ett större perspektiv av platsens betydelse gjordes inte någon
avgränsning på miljön där patienterna vårdades vid det palliativa skedet, vilket möjliggjorde
att viktig data om omgivningens betydelse kunde identifieras.
Vid analys av artiklarna användes Axelssons analysmetod som innebär en noggrann läsning
av data och användning av hjälpmedel som färgpennor. Alla tio artiklar lästes vid flera
tillfällen. Axelssons (2012) teori användes vilket är en styrkande fördel för metodvalet då det
skapar en struktur för arbetet och ger en ökad förståelse för uppbyggnaden för ett
examensarbete.
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SLUTSATS
Resultaten belyser patienternas behov av kommunikation då de inkluderande studierna visar
på bristande information och vårdande samtal från vårdpersonalens sida. Detta resulterar i att
palliativa patienter upplever frustration och otillfredsställelse med sin vård. Smärta, psykiska
besvär såsom ångest, depression och oro kring sociala relationer samt fruktan för döden är
faktorer som leder till lidande hos palliativa patienter. Likaså påvisar resultaten att den
enskilda patienten förlorar förmågan till självständighet som i sin tur leder till ett
beroendelidande där patienten upplever att de är en börda för sina medmänniskor. Trots att
palliativa patienter befinner sig i en svår situation, upplever en del patienter hopp om att bli
botad och leva ett långt liv utan lidande. Dessutom framkommer det i resultaten en motvilja
att vistas och dö i sjukhusmiljö där patienterna föredrar att vara och dö i hemmet eller på
hospice. Resultaten bidrar förhoppningsvis till en ökad förståelse hos sjukvårdspersonal för
palliativa patienters livssituation, vilket i sin tur möjliggör att vårdaren kan bemöta patienterna
så att deras lidande lindras. Likaså kan resultaten bidra till ett förbättrat vårdande som stödjer
patienterna att leva ett värdigt liv men också att de får dö på ett värdigt sätt.

Praktiska implikationer
För att den palliativa vården ska leda till att patienterna upplever att de får ett värdigt liv i sista
tiden av livet och får dö på ett värdigt sätt är det av betydelse att sjuksköterskan;









Skapar en vårdande relation genom att vara lyhörd, öppen och försöka förstå patienten
så att denne känner sig bekräftad och meningsfull.
Möjliggör ett vårdande samtal så att patienten kan uttrycka sitt lidande.
Uppmuntrar till sociala relationer.
Vårdar utifrån ett patientperspektiv.
Gör patienten delaktig i vårdprocessen.
Agerar utifrån ett etiskt förhållningssätt.
Har kontinuitet i vårdandet genom att patienten ges möjlighet till regelbundna samtal
där bedömningar görs utifrån tidigare möten och att involvera hela vårdteamet i
arbetet.
Strävar efter ny kunskap.
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BILAGA 1 ARTIKELÖVERSIKT
Författre, årtal,
land
Adorno, G &
Brownell,
G.
(2014) USA

Titel

Syfte

Metod, deltagare

Resultat

Understanding
Quality-ofLife
While
Living with
Late-Stage
Lung Cancer

Syftet med studien är att
undersöka livskvalitén ur
ett
psykosocialt
och
existentiellt perspektiv för
äldre.

I resultatet framkom tre huvudteman med fokus
på uppfattningar om livskvalité under sent
stadium av lungcancer; funktionalitet,
Viktiga relationer och kommunikation om
sjukdomen och döendet.

Andersson, et al.
(2008) Sverige

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

Syftet med studien är att
undersöka olika aspekter
av upplevelser som leder
till ett gott liv den sista
fasen av livet.

Appelin, G. &
Berterö, C. (2004),
Sverige

Patients’

Att få en uppfattning om
patienters upplevelser av
palliativ vård i hemmet
med
service
från
distriktssköterskor.

En kvalitativ undersökning
som
analyserar
intervjumaterial från äldre
veteraner med diagnosen
sent stadium av lungcancer.
Uppgifterna samlades in
genom
semistrukturerade
intervjuer som en del av en
större studie om livskvalitén
i livets slutskede och
avancerad lungcancer.
En kvalitativstudie:
Studien bygger på intervjuer
med äldre människor
i sin sista fas i livet.
Kriterierna för deltagande är
att personen 75 år eller äldre,
får hjälp och/eller vård från
kommunen,
med
en
livshotande sjukdom och/
eller får palliativ vård och att
deltagaren
kan
kommunicera muntligt och
delta i en intervju.
Kvalitativstudie
med
intervjuer. Sex patienter var
av tre är kvinnor och tre är
män i åldern mellan 54 till
85 år. Medelåren var 73 år.

Syftet är ta reda på
upplevelser av lidande hos
patienter som får palliativ
vård

Kvalitativstudie.
20 patienter intervjuades. 14
är kvinnor och 6 män i
åldrarna mellan 18-70 år.

Syftet med studien var att

Kvalitativstudie
med
berättande intervjuer. 11
patienter (fyra kvinnor och
sju män) mellan 54-83 år,
med medelålder 65 år deltog
studien.

10 huvudteman beskrevs i studien där olika typer
av lidande uttrycks av patienterna.
1. Lidande som uppstår vid förändring och
förslut av självbild
2. Beroende lidande
3. Lidande då närstående är oroliga och tycker
synd om patienten,
4. Lidande då sjukdomen är obotlig,
5. Lidande då vården inte är vårdande,
6. Miljö lidande som visar sig vid
sjukhusvistelse
7. Lidande vid smärta,
8. Känslomässigt lidande,
9. Kognitiv lidande som uppstår vid svårighet
att tänka klart, och
Lidande då existentiella behoven inte
tillfredsställs
Hopp om att leva ett gott och normalt liv, hopp
om att bli botad och önskan att få en värdig död
har identifierats i resultaten. God relation med
sina medmänniskor är viktigt för patienterna i
denna studie. Patienterna visade acceptans och
försoning med sina livssituation.

Kvalitativ design,
Semistrukturerade
intervjuer

Resultatet visar att patienter som får
specialiserad palliativ dagvård får hjälp med att
hantera stress genom att erbjuda en miljö för att

Experiences
of

Palliative

Care in

the

Home
Beng,
et
al.
(2014), Malysia

The
Experiences
of Suffering of
Palliative Care
Patients

in

Malaysia:

Benzein, et al.,
(2001), Sverige

Bradley, et al.
(2010) England

The meaning
of the lived
experience of
hope
in
patients with
cancer
in
palliative
home care
Coping with
Terminal
Illness: The
Experience

belysa innebörden av den
levda

erfarenheten

hopp

hos

patienter

av
i

palliativ hemsjukvård
Syftet är att undersöka
patienter med dödlig
sjukdom upplevelser av
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Resultatet visar att patienter som deltog i studien
att deras livssituation i sista fasen i livet kan
beskrivas av ett övergripande tema: Hitta sig
själv och känna sig till freds med sitt förflutna,
nuet och närma sig döden fångad i sina
hälsoproblem.

Resultaten visade fyra teman som är
1. Trygghet i hemmet och en känsla av
osäkerhet att klara sig själv
2. En känsla av maktlöshet
3.
Förändring av vardagen samt
4. Hopp och framtidstro.

of Attending
Specialist
Palliative Day
Care

specialiserad
dagvård.

palliativ

Tolv deltagare, sex män och
sex kvinnor, med en
genomsnittlig
ålder 75,5 (intervall , 63-88 )
intervjuades. En intervju
gick inte att analysera på
grund av dålig kvalitet på
inspelningen.
Kvalitativ design,
Semistrukturerade
intervjuer
med
observationsfältanteckninga
r. Sex kvinnor och fyra män,
med en medelålder på 54,4
år deltog studien.

öka självkänslan, tillhörigheten och skapa en
acceptans inför döden med fokus på livet.

Doumit , et al.
(2007) Libanon

The
lived
experience of
Lebanese
oncology
patients
receiving
palliative care

Syftet är att beskriva levda
erfarenheten
av
libanesiska onkologiska
patienter som får palliativ
vård.

Dzul-Church, et
al. (2010) USA

‘‘I’m Sitting
Here
By
Myself . . .’’:
Experiences
of Patients
with Serious
Illness at an
Urban Public
Hospital

Syftet är att beskriva
upplevelser av allvarlig
sjukdom hos patienter vid
livets slutskede som vådas
i slutenvårdsavdelning.

Kvalitativ
analys
med
intervjuer på en timma med
inneliggande patienter på ett
offentligt
sjukhus.
En
semistrukturerad
intervjuguide användes till
alla intervjuer.

Older people’s
views of a
good death in
heart failure:
Implications
for palliative
care provision

Syftet är att undersöka
behoven av palliativt vård
för äldre människor med
hjärtsvikt.

Kvalitativstudier.
Semistrukturerade
intervjuer genomfördes med
40 deltagare med svår
hjärtsvikt.

Facing
uncertainty:
The
lived
experience of
palliative care

Att samla berättelser om
den levda erfarenheten av
palliativ vården

Kvalitativstudie.
Tio
kvinnor i åldrarna mellan 51
och 65 intervjuades.

Svåra händelser i patienternas liv såsom
utanförskap, hemlöshet, missbruk,
och fängelsevistelser formade patienternas
inställning till allvarlig sjukdom .
Eftersom patienterna saknade socialt stöd
spelade vårdgivaren en viktig roll för vården vid
livets slutskede. Patienterna föredrog en plötslig
död framför en utdragen. Patienterna fruktade att
känna smärta, att dö på sjukhus och att känna sig
ovälkomna på sjukhuset. Patienterna hanterar
sin situation genom att förlita sig till det andliga
och religiösa. Patienterna som deltog i studien
förordade att vårdgivarna lyssnade på deras
problem och att de fick vårdas i hemmet.
Studiens resultat visar att äldres syn på en värdig
död skiljer sig från den som den palliativa vården
grundar sig på. Studien visade att för att förbättra
upplevelsen av livets slutskede för äldre så måste
vården mer vara riktad mot problematiken med
det biologiska åldrandet och att vara gammal i
det moderna samhället och samtidigt identifiera
hur de sociala och kulturella påverkar attityden
till döendet och döden.
Osäkerhet vid diagnostikprocessen och under
behandlingen.
Rädsla för smärta och en sviktande kroppslig
funktion samt trötthet leder till att patienterna
blir begränsade i sin omgivning. Kroppen
upplevs som begränsning av patienterna.
Resultaten påvisar att patienter inte är rädda för
att dö. Däremot har dem önskan att dö smärtfritt.

Gott, et al. (2008)
England

Mckechnie, et al.,
(2007),
Nya
Zealand
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Sex huvudteman har identifierades I denna
studie. Dessa är bland annat motvilja att vara
beroende, motvilja att andra ska tycka synd om
en, oro för familjen, motvilja mot sjukhusmiljö,
beroende av gud och önskan att vara en
produktiv individ.

