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Abstrakt 

Att befinna sig i livets slutskede ökar risken för psykiskt lidande i form av oro 

och ångest. Syftet med denna studie var att sammanställa kunskap om 

interventioner för att lindra oro och ångest hos patienter som vårdas palliativt. 

Utifrån syftet formulerades tre frågeställningar om vad det finns för 

interventioner, vem som utför interventionerna samt vad interventionerna gav för 

effekt. En systematisk litteraturöversikt genomfördes där 19 studier valdes ut att 

bli granskade och analyserade. Resultatet visade tre huvudkategorier av 

interventioner, psykologiska-, sinnesstimulerande- och resursstärkande 

interventioner. Resultatet visade att dem som utförde interventionerna kunde 

variera mellan olika professioner. Resultatet påvisade också att 18 av 19 studier 

rapporterade en ångestlindrande effekt av interventionerna. Kunskapsöversikten 

bidrar till en ökad kunskap över vilka interventioner sjuksköterskor kan erbjuda 

eller med rätt utbildning utföra för att lindra oro och ångest hos patienter som 

vårdas palliativt. Kunskapsöversikten kan även användas som en guide till att 

välja rätt intervention utifrån patientens förutsättningar och önskad effekt. 

Resultatet av kunskapsöversikten visar att en ökad kunskap om de identifierade 

interventioner kan bidra till att bredda sjuksköterskans omvårdnadskompetens 

men även till en holistisk omvårdnad som lindrar lidande och ökar upplevelse av 

hälsa. 

Nyckelord: Palliativ vård, vård i livets slutskede, oro, ångest, interventioner, 

sjuksköterska, kunskapsöversikt.  
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Coventry, Grande, Richards, och Todd (2005) menar att när en livshotande sjukdom drabbar en 

person kan detta orsaka en enorm psykisk påfrestning hos den som blivit diagnostiserad samt 

dennes anhöriga. Diagnosen kan skapa en medvetenhet om döden som patienten bär med sig, 

detta i sin tur kan skapa negativa känslor som exempelvis oro och ångest (Coventry et al., 2005). 

Att bära runt på dessa känslor påverkar patientens psykiska hälsa och kan ha en stor inverkan på 

patientens upplevelse av livskvalitet (Thrall, Lip, Carroll, & Lane, 2007). 

 

Syftet med palliativ vård är att lindra lidande, tillgodose behov och skapa livskvalitet. Den 

palliativa vården innefattar att man som sjukvårdspersonal bör ha ett holistiskt synsätt och utgå 

från vårdfilosofin med att se människan som en helhet och genom det tillgodose emotionella och 

sociala behov (Kansas Nurse, 2004). Begreppet palliativ vård har under det tidiga 90-talet 

används för att beskriva och förklara hur och på vilket sätt man tar hand om den döende 

människan (Meghani, 2004). Meghani (2004) beskriver vidare att palliativ vård är ett dynamiskt 

begrepp som förändras över tid och innebörden av palliativ vård har fått en djupare mening och 

betydelse över tiden. Socialstyrelsen (2013) definierar palliativ vård som insatser för att lindra 

lidande och främja livskvalité, men poängterar även vikten av att se patientens behov ur ett 

holistiskt perspektiv. I den här uppsatsen definierar vi palliativ vård som insatser för att lindra 

lidande hos patienter med en livshotande eller potentiellt livshotande sjukdom där målet är att 

öka patienters upplevelse av livskvalitet. Meghani (2004); Socialstyrelsen (2013) menar att all 

palliativ vård inte behöver vara vård i det terminala stadiet utan kan insättas tidigt i 

sjukdomsförloppet. Chasen, Bhargava, Dalzell och Pereira (2015) har beskrivit att det finns 

studier som har visat på många fördelar med att tidigt i sjukdomsförloppet applicera palliativ 

vård. Fördelarna för patienten är att sjukdomen och symtomen på försämring blir lättare att 

hantera för patienten då den palliativa vården är specialiserad på hanteringsstrategier vid 

försämring av sjukdom (Chasen et al., 2015). Kansas Nurse (2004) beskriver att idag innebär 

palliativ vård att stödja patienter och anhöriga som genomlider en livshotande sjukdom, genom 

personcentrerat stöd och behandling.   

 

Oro och ångest är vanliga symtom hos patienter som vårdas palliativt (Linden, Vodermaier, 

MacKenzie och Greig, 2012). Stark och House (2000) beskriver att symtomen som patienten 

kan uppleva vid oro och ångest kan delas in i fysiska- och psykiska symtom. Fysiska symtom 

innefattar hjärtklappning, muskelspänningar, trötthet och svettningar medan psykiska symtom 

innefattar känslor som oro, bekymmer och skuld. Det innebär att patienter uppvisa oro och 

ångest genom affekt eller emotion (Stark & House, 2000). Delgado-Guay, Parsons, Li, Palmer 

och Bruera (2009) menar att patienter som vårdas palliativt uttrycker sin oro och ångest genom 

upprepade fysiska symtom med varierande intensitet. Symtomen som patienter upplever härleds 
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ofta till att grunda sig i rädslan inför döden och framtiden. Detta ses som ett normalt försvar av 

människan när man ställs inför stora livsförändringar som palliativ vård kan innebära (Delgado-

Guay et al., 2009). Karlsson, Milberg och Strang (2012) beskriver att studier har påvisat att oro 

och ångest kan skapat ett existentiellt lidande där tankar om döden tar över. Oro och ångest har 

påverkan på livskvaliteten och har också medfört att patienter har sett döden som en lätt och 

bekväm utväg för att bli av med sina tankar och känslor. Studier (Karlsson et al., 2012) har visat 

att oro och ångest hos patienter som vårdas palliativt är underdiagnostiserat, vilket kan leda till 

att åtgärder ej sätts in. 

 

Claxton-Oldfield, Crain och Claxton-Oldfield (2006) menar att dödsångest är en av dem 

vanligaste formerna av ångest som uppträder hos patienter som vårdas palliativt. Dödsångesten 

blir en följd av att patienten inte har strategier eller resurser till att hantera tankar om och inför 

den kommande döden. Claxton-Oldfield et al. (2006) definierar dödsångest som en negativ 

känslomässig reaktion som uppstår till följd av förväntan på ett tillstånd där jaget inte existerar. 

Patienter upplever dödsångest när dem tänker på att dem inte kommer existera inom en snar 

framtid. Patienter uttrycker sin ångest inför döden genom att ge fysiska och psykiska uttryck för 

känslor som ensamhet, oro och bekymmer (Claxton-Oldfield et al., 2006). I den här uppsatsen 

definierar vi oro och ångest som psykiska besvär som uttrycker sig genom fysiska- och psykiska 

symtom som uppkommit till följd av sjukdom, när patienten fått en palliativ diagnos och 

påbörjat palliativ behandling. Eftersom dödsångest är en av dem vanligaste formerna av ångest 

hos patienter som vårdas palliativ ingår även detta begrepp i vår definition. 

 

Bergström och Sjöberg (2013, s.266) beskriver att sjuksköterskan har omvårdnadsansvaret för 

patienten och detta kräver kunskap om olika omvårdnadsinterventioner för att kunna erbjuda och 

tillgodose patientens behov med icke-farmakologiska åtgärder. Sjuksköterskan bör kunna 

identifiera patientens behov, göra bedömningar, planera för åtgärder och utvärdera samt 

förebygga lidande (Bergström & Sjöberg, 2013, s.266).  

 

Nurcing intervention classification (Bulecheck et al, 2013) definierar en omvårdnadsintervention 

som en intervention sjuksköterskan utför. Interventionen kan ske i ett samarbete med andra eller 

där sjuksköterskan själv är utövaren av interventionen. Interventioner kan utgå från ett holistiskt 

synsätt där kropp och själ ses som sammankopplade med varandra. Interventioner är komplexa 

åtgärder som bör utgå från evidensbaserad kunskap men samtidigt även anpassas utifrån 

individen. Interventioner är ett verktyg för sjuksköterskan att använda och anpassa för att 

tillgodose patienters behov (Bulecheck et al, 2013). Thompson, Quinn, Paterson, Cooke, 

McQuigan och Butters (2008) menar att syftet med omvårdnadsåtgärder är att stödja och stärka 
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patienterna med anpassningsbara åtgärder. Studier har visat att användning av interventioner 

bidrar till att patienter får behålla sin självkänsla jämfört med om farmakologisk behandling 

skulle användas för att tillgodose behov (Thompson et al., 2008). I den här uppsatsen definierar 

vi interventioner som åtgärder för att utifrån en helhetssyn på människan tillgodose patienters 

behov utan farmakologisk behandling. Där alla åtgärderna kan utföras av sjuksköterskor med 

undantag för vissa åtgärder som kräver utbildning eller specialistkompetens hos 

sjuksköterskan.    

 

Oro och ångest är vanligt förekommande hos patienter som vårdas palliativt vilket skapar ett 

lidande för patienten. För att uppfylla syftet med palliativ vård behövs kunskap inom olika 

interventioner för att lindra det psykiska lidandet i form av oro och ångest. Syftet är att 

sammanställa kunskap om vilka interventioner det finns för att lindra oro och ångest hos 

patienter som vårdas palliativt. Utifrån syftet formulerades följande tre frågeställningar: 

1. Vilka interventioner finns för att lindra oro och ångest hos patienter som vårdas 

palliativt? 

2. Vem utför interventionerna?  

3. Vilken effekt gav interventionerna? 

 

Metod 

Utifrån syftet har en integrerad kunskapsöversikt genomförts med utgångspunkt i en metod av 

Whittmore och Knafl (2005). Vid integrerade kunskapsöversikter är det av stor vikt att syftet 

och frågeställningar är tydligt formulerade för att skapa fokus i forskningen. Integrerade 

kunskapsöversikter är den bredaste formen av litteraturöversikt som skapar en fullständig 

förståelse över fenomenet då en helhetssyn på ämnet presenteras (Whittmore & Knafl, 2005). 

 

Litteratursökning och urval 

Vi har använt oss av databasen CINAHL with full text och PsycINFO. CINAHL är en databas 

som är inriktad på omvårdnadsvetenskap där litteraturen utgörs av vetenskapliga artiklar som 

berör allt inom omvårdnad (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s.81). Polit och Beck (2017, 

s.92–93) anser att CINAHL är en viktig databas inom hälsa och medicin som innefattar en bredd 

av material. PsycINFO är en databas som har fokus på det psykiatriska området inom medicin 

och omvårdnad (Willman et al., 2011, s.84–85). Willman et al. (2011, s.85) anser att för att 

skapa förutsättningar för ett brett utbud av data bör sökning ske i olika databaser som har 

relevans för syftet för forskningen. 
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Sökorden som användes hittades genom sökning av relevanta sökord på Swedish MeSH. 

Sökningarna genomfördes i kluster. Kluster ett som var att vårdas palliativ där sökorden 

palliative care och end of life care ingick. Kluster två som var interventioner där sökorden 

intervention och strategy ingick. Det tredje klustret som var oro och ångest där sökordet anxiety 

ingick. Vid sökningen användes sökorden både som fri text samt som CINAHL- headings. 

Genom att använda sig av CINAHL- headings vid sökningen avgränsas sökningen på ett 

effektivt sätt genom att endast relevanta artiklar med rätt fokus väljs ut (Willman et al., 2011, 

s.75). Genom att kombinera CINAHL- headings och fri text i en sökning ger det en bredd på 

resultatet genom att så många relevanta studier som möjligt inkluderas. Detta skapar en bredd på 

resultatet av artiklar som är anpassat efter valda sökord (Willman et al., 2011, s.76). För att 

kombinera dem olika sökorden användes booleska operatorer, AND och OR. Booleska 

operatorer används för att expandera och begränsa sökningen för att få fram alla relevanta 

artiklar som existerar inom ramen för syftet med sökningen (Polit & Beck, 2017, s.91).     

  

Två liknande sökningar gjordes i databaserna CINAHL och PsycINFO. Först söktes palliative 

care och end of life care i fri text, för att sedan kombineras med “OR”. Sedan söktes ordet 

intervention och strategy i fri text, för att sedan kombineras med “OR”. Därefter anxiety som 

CINAHL- headings i databasen CINAHL och som fri text i databasen PsycINFO. Alla sökorden 

kombinerades sedan med “AND”. Begränsningarna vi använde för sökningarna var att artiklarna 

skulle vara vetenskapligt granskade, engelsk text och vara i full text. Vi inkulderade artiklar som 

vara skrivna från 2008–2018. I PsycINFO begränsades även sökningen till människor, temat 

palliative care och undertemat anxiety. Vid båda sökningarna exkluderades artiklar som 

handlade om barn under 18 år och farmakologiska interventioner samt farmakologiska 

interventioner eftersom vi ville fokusera på interventioner som kan lindra dem bakomliggande 

orsakerna till patientens ångest symptom. 

 

När vi utförde sökningen med alla begränsningar fick vi 71 träffar på databasen CINAHL samt 

sju träffar på databasen PsycINFO. Vi började urvalet genom att läsa artiklarnas titel om dessa 

hade relevans för vårt syfte. Efter första urvalet av artiklar påbörjades andra urvalet genom att 

läsa artiklarnas abstrakt. Om de fortfarande framkom relevans valdes dessa artiklar att bli 

överskådlig lästa och kvalitetsgranskade. Artiklarna som var av systematiska litteraturöversikter 

jämfördes med varandra samt dem övriga artiklar som valdes för att säkerställa att inte samma 

studier upprepades. Polit och Beck (2017, s.175) anser att fokus bör ligga på att identifiera 

artiklar som är meningsfulla, trovärdiga och som svarar mot syftet för forskningen. När vi var 

klara med urvalet hade vi totalt 19 artiklar där 17 artiklar hämtades från databasen CINAHL och 

två artiklar hämtades från databasen PsycINFO. 
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Tabell 1. Litteratursökning i CINAHL 

 

Syftet med sökning: Interventioner för att lindra oro och ångest hos patienter som vårdas 

palliativt 

CINAHL 2018-01-19 Begränsningar: Peer reviewed, full text, engelsk text, publicerings år 2008-2018.  

 

Söknr Sökord *) Antal träffar Antal valda 

S1 “Palliative care” FT 28 423  

S2 “end of life care” FT 6 098  

S3 S1 OR S2  31 753  

S4 intervention FT 222 510  

S5 strategy FT 132 317  

S6 S4 OR S5  328 614  

S7 anxiety CH 20 335  

S8 S3 AND S6 AND S7  110  

S9 S8 AND limiters  71 17 

*CH- sökt som CINAHL- headings, FT- sökt som fri text. 

 

Tabell 2. Litteratursökning i PsycINFO 

 

Syftet med sökning: Interventioner för att lindra oro och ångest hos patienter som vårdas 

palliativt 

PsycINFO 2018-01-19 Begränsningar: Peer reviewed, engelsk text, publicerings år 2008-2018, människor, 

palliative care, anxiety.  

  

Söknr Sökord *) Antal träffar Antal valda 

S1 “Palliative care” FT 15 602  

S2 “end of life care” FT 4 347  

S3 S1 OR S2  16 370  

S4 intervention FT 363 322  

S5 strategy FT 288 777  

S6 S4 OR S5  599 548  

S7  anxiety  FT 237 090  

S8 S3 AND S6 AND S7  373  

S9 S8 AND limiters   7 2 

*FT- sökt som fri text. 
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Kvalitetsgranskning 

Artiklarna kvalitetsgranskades genom SBU:s granskningsprotokoll som är anpassade utefter 

artiklarnas metod och syfte. Protokollen innehåller frågor med två till tre svarsalternativ som ger 

olika poängsättning, där svarsalternativen är “ja”, “nej” och “vet inte”. Svarsalternativet “ja” ger 

ett poäng och svarsalternativen “nej” och “vet inte” ger noll poäng (Willman et al., 2011, s.108). 

Granskningsportokollen skapar en systematisk granskning av artiklarna och ger ett procentuellt 

värde av deras vetenskapliga kvalitet. Utifrån varje artikels totala poäng görs en procentuell 

beräkning som ger en kvalitetsbedömning (Willman et al., 2011, s.108). 80–100% positiva svar 

innebar att artikeln har hög kvalitet, 70-79% innebar att artikeln har medel kvalitet och 60-69% 

innebar att artikeln har låg kvalitet. Kvalitetsgranskning genomförs för att få en uppfattning om 

studiens trovärdighet, detta påverkas av alla delar forskaren har bearbetat i sin studie (Willman 

et al., 2011, s.101). Vi har använt resultatet av kvalitetsgranskningen som ett stöd i 

beskrivningen av resultatet. Willman et al. (2011, s.108) anser att fördelen med att använda 

procenträkning vid kvalitetsgranskning ökar möjligheterna till att jämföra resultatet från olika 

studier med varandra. 

 

 Tabell 3. Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=19) 

 

 

 

 

 

Författare/ 

År/Land 

  

Typ av 

studie 

Deltagare Metod/ 

Datainsamling/ 

Dataanalys 

Huvudfynd Kvalitet 

Anderson, 

Watson & 

Davidson 

(2008) 

Irland 

 

Kvalitativ 

(Prospektiv 

studie) 

 

11 st Semi-strukturerade 

intervjuer 

Tio av de 11 patienterna tyckte 

att kognitivbeteendeterapi 

lindrade ångesten och åtta 

patienter upplevde en 

förbättring av ångestsymtom 

eller humör som ett resultat. 

Hög 

Archie, Bruera & 

Cohen  

(2013) 

USA 

 

Systematisk 

litteraturöver

sikt 

Framgår ej Systematisk sökning 

i 6 olika databaser 

med kvantitativa 

studier och 

neurobiologisk 

litteratur. 

Flera studier visar på mild till 

måttlig lindring av ångest vid 

musikbaserade interventioner.   

Medel 
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Tabell 3. Forts. Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=19) 

 

  

Författare/ 

År/Land 

  

Typ av 

studie 

Deltagare Metod/ 

Datainsamling/ 

Dataanalys 

Huvudfynd Kvalitet 

Brem & Kumar 

(2011) 

USA 

 

Litteraturöve

rsikt 

Framgår ej 74 studier Patienter som behandlades med 

kognitiv-existentiell gruppterapi 

och 

avkopplingsövningar rapportera

de lägre ångestnivå än 

kontrollgruppen. 

Kvinnor som fick behandling 

med kognitivbeteendeterapi 

rapporterade lägre ångestnivåer 

12 månader efter interventionen. 

Medel 

Chan, Richardson 

& Richardson 

(2011) 

Kina 

Randomisera

d 

kontrollerad 

studie 

140 st Framgår ej Psykoterapeutisk utbildning och 

coachning hade en signifikant 

lindring av ångest. 

Medel 

Galfin, Watkins 

& Harlow 

(2012) 

England 

Kvantitativ 34 st  

19 kvinnor 

15 män 

 

RCT 

Frågeformulär. 

Statisk analys 

 

CT- guidad självhjälp minskade 

oro och ångest men hade ingen 

signifikant inverkan på annan 

depression eller förbättrad 

livskvalitet.  

Hög 

Grossman, 

Brooker, Michael 

& Kissane 

(2018) 

Australien 

 

Systematisk 

litteraturöver

sikt 

Framgår ej Systematisk 

litteratursökning i 4 

olika databaser med 

kvalitativa och 

kvantitativa studier.  

Meningsbaserad terapi och 

värdighetsterapi som innebar 

diskussion och stöd för att 

hjälpa patienter hitta mening 

och styrka i livet, resulterade i 

minskad oro och dödsångest. 

Hög 

Horne-Thompson 

& Grocke  

(2008) 

Australien  

Kvantitativ 25 st 

11 kvinnor 

14 män 

 

RCT. 

Frågeformulär. 

 

Musikterapi hade en signifikant 

minskning av ångest redan efter 

en session, det visade också en 

förbättring av livskvaliteten. 

Hög 

Jane, Wilkie, 

Gallucci, Beaton 

& Huang  

(2009) 

Taiwan 

Experimente

ll studie 

(Icke-

randomisera

d) 

30 st 

19 kvinnor 

11 män 

 

Framgår ej Massage hade både en god 

långtids- och korttids lindring 

av ångesten hos patienterna. 

Medel 

Johnstone, 

Hutchinson, 

Rawson & 

Redley  

(2016) 

Australien 

Kvalitativ 

(Deskriptiv 

studie) 

 

22 st Intervjuer Sjuksköterskorna använde sig 

av tre huvudstrategier för att 

behandla dödsångest, erkänna-, 

avgränsa- och hantera 

dödsångesten. 

Hög 
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Tabell 3. Forts. Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=19) 

 

  

Författare/ 

År/Land 

  

Typ av 

studie 

Deltagare Metod/ 

Datainsamling/ 

Dataanalys 

Huvudfynd Kvalitet 

Jones & 

Browning  

(2009) 

England 

 

Kvalitativ 

(Fallstudie) 

2 st 

1 kvinna 

1 man 

 

Intervjuer En patient som med klinisk 

psykologi fick psykologisk 

utbildning och utmaningar 

lättade patientens ångest och 

förbättrade livskvaliteten, efter 

sex sessioner.  

En annan patient som fick sex 

sessioner av konstterapi 

upplevde ångesten som kraftigt 

minskad. Patienten kunde 

anpassa sitt liv till cancern. 

Låg 

Juliao, Barbosa, 

Oliveira, Nunes 

& Carneiro  

(2013) 

Portugal 

Kvantitativ 60 st 

33 kvinnor 

27 män 

 

RCT. 

Frågeformulär. 

Statisk analys 

 

Patienterna som fick 

värdighetsterapi hade en 

signifikant minskning av 

ångestnivåerna jämfört med 

kontrollgruppen. 

Hög 

Julião, Oliveira, 

Nunes, Vaz 

Carneiro & 

Barbosa  

(2014) 

Portugal 

Kvantitativ 80 st 

43 kvinnor 

37 män 

 

RCT. 

Frågeformulär 

 

Värdighetsterapi hade en 

långvarig effekt på att minska 

ångest och symtom på oro. 

Hög 

Kisvetrová, 

Klugar & 

Kabelka 

(2013) 

Tjeckien 

Kvantitativ  468 st Enkäter Andligt stöd lättar och 

förebygger dödsångest och oro 

inför förlorad värdighet. 

 

Medel 

Krishnaswamy & 

Nair  

(2016) 

Indien 

Kvantitativ 14 st 

8 kvinnor 

6 män 

Frågeformulär. 

Statisk analys 

Musikterapi visade ingen 

statistisk signifikant lindring av 

ångest hos cancerpatienter som 

vårdas palliativt. 

Medel 

Moorey, Cort, 

Kapari, Monroe, 

Hansford, 

Mannix & Hotopf 

(2009) 

England 

Randomisera

d 

kontrollerad 

studie 

80 st Statistisk analys Patienter som fick 

kognitivbeteende terapi hade 

lägre ångest nivåer över tid. 

Medel 

Plaskota, Lucas, 

Pizzoferro, Saini, 

Evans & Cook 

(2012) 

England 

Kvantitativ 11 st Frågeformulär.  

Deskriptiv analys 

Hypnoterapi minskade 

ångestnivåerna med 20% 

jämfört med innan 

interventionen. 

Medel 
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Tabell 3. Forts. Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=19) 

 

Analysprocessen  

Analysen började med att läsa igenom alla 19 artiklar. Artiklarna kodades genom att dem 

numrerades från ett till 19 i enlighet med Whittmore och Knafl (2005). Textenheter som svarade 

på frågeställningarna extraherades och placerades in i en tabell. I tabellen matades textenheter in 

från varje artikel som svarade på frågeställningarna, samt varje frågeställning numrerades från 

ett till tre. Vi översatte samtidigt textenheterna från engelska till svenska. Under översättningen 

var vi noggranna med att göra en likvärdig översättning, detta för att inte ändra på det slutliga 

resultatet. Genom att göra en tabell kan man se vilka textenheter som tillhör till vilken artikel, 

man får även en överblick över sitt resultat. Genom att placera de utvalda textenheterna in i 

undergrupper utifrån ett logiskt system menar Whittmore och Knafl (2005) att detta kommer 

underlätta analysen. När textenheterna matades in i tabellen kondenserades dem samtidigt för att 

endast behålla det viktigaste och relevanta. Vi identifiera olika kategorier där variabler från 

textenheterna skapade sin egna kategori. Genom att kategorisera textenheterna underlättas 

analysen, detta gör att mönster och relationer blir allt tydligare menar Whittmore och Knafl 

(2005), men även det slutliga resultatet. Vi började med att kategorisera de olika typerna av 

interventioner vi fann. Sex olika interventionsgrupper kunde identifieras. Dessa 

interventionsgrupper kategoriserades igen, vilket skapade tre huvudkategorier av 

interventionsgrupper med subkategorier. Därefter skapade vi en ny kategorisering över vilka 

Författare/ 

År/Land 

  

Typ av 

studie 

Deltagare Metod/ 

Datainsamling/ 

Dataanalys 

Huvudfynd Kvalitet 

Rudilla, Galiana, 

Oliver & Barreto 

(2016) 

Spanien  

Kvantitativ 70 st 

28 kvinnor 

42 män 

Randomiserad 

pilotstudie. 

Frågeformulär. 

Värdighetsterapi minskade 

ångest och ökade patientens 

känsla av värdighet och 

livskvalitet. 

Hög 

Rosenfeld, 

Saracino, Tobias, 

Masterson, 

Pessin, 

Applebaum & 

Breitbart 

(2017) 

USA 

Kvantitativ 12 st 

5 kvinnor 

7 män 

 

Pilotstudie med 

öppen design.  

Frågeformulär 

 

Meningscentrerad psykoterapi 

hade en positiv inverkan på 

patienternas sätt att hantera den 

mentala oron och ångesten. 

Medel 

Serfaty, 

Wilkinson, Freem

an, Mannix & 

King  

(2012) 

England 

Randomisera

d 

kontrollerad 

studie 

36 st 

31 kvinnor 

8 män 

 

Deskriptiv statistik En signifikant förbättring i 

ångestnivån hos patienterna som 

fick kognitiv beteendeterapi 

samt dem som fick aromaterapi 

massage. 

Hög 
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som utförde interventionerna där fyra huvudkategorier kunde identifieras. Detta gav en bild över 

olika professioner som kunde utföra dem olika interventionerna. 

 

Slutligen skapades en analystabell där färgkodning användes. Vi matade in alla numrerade 

artiklar tillsammans med utgivningsår, land och kvalitet. Sedan matades alla identifierade 

kategorier som svarade på frågeställningarna in. Exempelvis under frågeställning ett 

identifierade vi sex kategorier av interventioner, dessa interventioner kodades med olika färger 

som svarade för frågeställningens kategori. Samma procedur upprepades på övriga 

frågeställningar. Detta gav en överblick över hela analysen och samband kunde tydligt 

identifieras. Whittmore och Knafl (2005) menar att den framtagna data kan sorteras in i matriser 

för att göra det möjligt att jämföra artiklarnas resultat mellan varandra för att finna samband. 

Data som matas in i matrisen ska vara utefter de framtagna kategorierna. Matrisen underlättar 

det fortsatta arbetet under analysen och skapar en tydlig översikt över artiklarna (Whittmore & 

Knafl, 2005). Utifrån de identifierade kategorierna drogs en slutsats där huvud fynden från 

analyserade artiklar presenteras i resultatet. Detta presenteras med underrubriker samt med 

tillhörande brödtext. Whittmore och Knafl (2005) anser att resultatet ska presenteras genom att 

redovisa detaljer från primärkällan för att tydligt visa att resultatet och det framtagna materialet 

stämmer överens. 

 

Resultat 

Tabell 4. Översikt över kategorier 

Intervention Typ av intervention  Utförare  

Psykologiska 

interventioner 

Kognitiv beteendeterapi Annan profession 

Sjuksköterskor med vidareutbildning 

 Värdighetsterapi Annan profession 

Samarbete mellan sjuksköterskor och annan profession 

 Meningsbaserad terapi Annan profession 

 Hypnoterapi Annan profession 

 Terapeutisk rådgivning och 

coachning 

Sjuksköterskor med vidareutbildning 

Sinnesstimulerande 

interventioner 

Massage Sjuksköterskor med vidareutbildning 

 Aromaterapi Annan profession 

 Musik Sjuksköterskor med grundutbildning 

Resursstärkande 

interventioner 

Stöd Sjuksköterskor med grundutbildning  

 Självhjälp Sjuksköterskor med grundutbildning 
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Sammanfattande syntes 

Kunskapsöversikten visar att det finns ett brett spektrum av interventioner som lindrar oro och 

ångest hos patienter som vårdas palliativt. Resultatet av kunskapsöversikten visar även att 

majoriteten av interventioner hade en oro- och ångest sänkande effekt. Kunskapsöversikten 

beskriver tio olika interventioner för att lindra oro och ångest hos patienter som vårdas palliativt. 

Huvudtyper av interventioner var av psykologiska-, sinnesstimulerande- eller resursstärkande 

karaktär. Vem som utför interventionerna varierar beroende på interventionens karaktär. Fyra 

kategorier av interventions utövare identifierades: -, sjuksköterskor med grundutbildning, 

sjuksköterskor med vidareutbildning, annan profession och samarbete mellan sjuksköterskan och 

annan profession. Resultatet visar att alla interventioner lindrar oro och ångest hos patienter som 

vårdas palliativt. En del interventioner hade en korttidseffekt och lindrade den akuta ångesten 

medan andra interventioner hade en långtidseffekt och lindrade ångesten och förhindrade att den 

utvecklades djupare och slutligen övergick i en depression. Effekten kunde kopplas till typen av 

intervention, där till exempel psykologiska interventioner hade långtidsverkande effekt medan 

sinnesstimulerande interventioner hade korttidseffekt. 18 artiklar visade på en lindring av oro 

och ångest, endast en artikel visade på blandad effekt av interventionen.   

 

Psykologiska interventioner 

Kognitiv beteendeterapi 

I studier av Anderson, Watson, och Davidson (2008); Moorey et al. (2008) beskrivs att kognitiv 

beteendeterapi (KBT) kan lindra ångesten hos patienter, genom att förändra tankar och attityder. 

I studien av Anderson et al. (2008) fick patienterna tre till fyra sessioner av KBT som varade 

mellan 15–45 minuter per session. Sessionerna utgick från ett protokoll som baserades på 

rekommendationer från litteraturen för den specifika interventionen (Anderson et al., 2008). I en 

studie av Serfaty, Wilkinson, Freeman, Mannix och King (2012) beskrivs att KBT syftar till att 

förbättra känslomässigt välbefinnande genom att ändra tankar och beteenden. Patienterna 

erbjöds åtta sessioner på en timme utspridda över 10 veckor (Serfaty et al., 2012). I en 

litteraturöversikt av Brem och Kumar (2011) utfördes kognitiv existentiell gruppterapi 

tillsammans med avslappningsövningar. Denna intervention kombinerade KBT med 

muskelavslappnings övningar som patienterna fick under ett antal månader (Brem & Kumar, 

2011). 

 

Anderson et al. (2008); Moorey et al. (2008) beskriver att utfördes interventionen av 

sjuksköterskor som gick en fyra till fem dagars grundutbildning i KBT- teknik där en terapeut 

fanns närvarande för att övervaka. I den andra studien av Serfaty et al. (2012) utfördes 

intervention av en legitimerad terapeut, detta pågick i tre månader på en palliativ vårdavdelning. 
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Effekten mättes genom att patienterna svarade på ett frågeformulär (Serfaty et al., 2012). 

Interventionen i litteraturöversikten av Brem och Kumar (2011) utfördes av utbildade terapeuter.  

Resultatet av alla studierna visade att KBT gav en lindring av patienternas ångest där effekten 

varade under längre tidsperioder. Studierna belyser dock vikten av att patienterna skulle befinna 

sig i ett stadium där de kunde föra sin egen talan. Detta var av stor vikt för att uppnå den 

ångestlindrande effekten (Anderson et al., 2008; Brem & Kumar, 2011; Moorey et al., 2008; 

Serfaty et al., 2012). I en studie av Serfaty et al. (2012) nämns också att deltagarna upplevde en 

sänkt ångestnivå under en längre tid och förhindrade att ångesten blev djupare och övergick i en 

depression (Serfaty et al., 2012).  

 

Värdighetsterapi 

Resultatet av Grossman, Brooker, Michael och Kissane, (2018); Julião, Oliveira, Nunes, Vaz 

Carneiro och Barbosa, (2014); Julião, Oliveira, Nunes, Vaz Carneiro och Barbosa, (2013); 

Rudilla, Galiana, Oliver och Barreto, (2016) studier framgår det att värdighetsterapi är en 

intervention som utförs i syfte att stärka patientens känsla av mening och lindra existentiellt 

lidande som ger uttryck i form av ångestsymtom  I studierna beskrevs värdighetsterapi som en 

strukturerad psykologisk intervention där patienterna får möjlighet att reflektera över sin 

livssituation (Grossman et al., 2018; Julião et al., 2014; Julião et al., 2013; Rudilla et al., 2016). 

Grossman et al. (2018); Julião et al. (2014); Julião et al. (2013); Rudilla et al. (2016) menar att 

det var av stor betydelse för interventionens möjlighet att genomföras att patienterna kunde 

kommunicera självständigt. 

 

I en systematisk litteraturöversikt (Grossman et al., 2018) ansågs värdighetsterapin som en 

individanpassad intervention som fokuserade på patientens mening och självkänsla. I studier av 

Julião et al. (2013); Julião et al. (2014) genomfördes värdighetsterapi i sessioner om 30–60 

minuter tillsammans med patienten vid deras säng. Terapin utgick från ett formulär som innehöll 

10 punkter som var typiska för värdighetsterapi. Patienterna fick terapin under två till tre dagar 

(Julião et al., 2013; Julião et al., 2014). I en studie (Rudilla et al., 2016) genomfördes 

värdighetsterapi i patienternas hem under tre månader, där två till tre sessioner utfördes per 

vecka. Terapin utgick från riktlinjer för värdighetsterapi och ett protokoll som var skapat för 

terapiformen (Rudilla et al., 2016).   

 

I studien av Grossman et al. (2018) utfördes interventionen av en grundutbildad sjuksköterska 

som hade en psykolog som mentor under studien. I studien av Julião et al. (2014); Julião et al. 

(2013) utfördes interventionerna av en legitimerade terapeuter. I studien av Rudilla et al. (2016) 

utfördes interventionen av en psykolog. 
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I den systematiska litteraturöversikten av Grossman et al. (2018) visade resultatet på att 

interventionen hade en signifikant lindrande effekt på patienternas existentiella lidande i form av 

ångest. I studien av Julião et al. (2014) presenterar senare och långsiktiga resultat som utgick 

från interventionen som genomfördes i studien av Julião et al. (2013). Resultatet från studien 

visade på att värdighetsterapi lindrade patienternas ångest under hela studiens tid och effekten 

höll i sig under en längre tidsperiod (Julião et al., 2014). I studien av Rudilla et al. (2016) visade 

resultatet på att interventionen hade god effekt på att lindra symtomatisk ångest, existentiellt 

lidande och patienterna upplevde sinnesro. Utifrån vår analys kan vi se att resultatet av alla 

studier hade en lindrande effekt av dödsångest under en längre tid eftersom att detta blev en 

effektiv strategi för patienterna att hantera existentiell ångest (Grossman et al., 2018; Julião et 

al., 2014; Julião et al., 2013 & Rudilla et al., 2016). 

 

Meningsbaserad terapi 

I en systematisk litteraturöversikt av Grossman et al. (2018) beskrev fem studier som använde 

meningsbaserad terapi. Två av studierna utfördes i grupp mellan åtta personer och tre studier 

utfördes enskilt med patienten. I alla studier som ingick (Grossman et al., 2018) var terapin 

strukturerad och följde en detaljerad guide. Sessionerna innehöll diskussion, summering och 

assistering i att finna en positiv mening i patienternas liv. Sessionernas läng varierade, i en del 

studier fick patienterna delta i två sessioner under två till tre dagar och i andra studier fick 

patienterna delta i åtta sessioner under sex månader (Grossman et al., 2018). I en annan studie av 

Rosenfeld et al. (2017) var interventionen meningscentrerad psykoterapi där sessionerna 

fokuserade på att skapa och stärka mening i patienternas liv. Interventionen utfördes på patienter 

som vårdades palliativt och som befann sig i det terminala skedet, därför begränsades antalet 

sessioner till tre och varje session fokuserade på och tog tidigt upp det viktigaste. Första 

sessionen fokuserade på att diskutera meningsfulla ögonblick i patientens liv och i slutet av 

sessionen fick patienterna uppgiften att berätta om det som togs upp på sessionen för en 

närstående. Den andra sessionen fokuserade på patientens källa till mening där patienten i slutet 

av sessionen fick i uppgift att identifiera kreativa källor till mening i deras liv samt på vilket sätt 

det påverkade dem. Den tredje och sista sessionen fokuserade på att hitta mening genom mod 

och engagemang samt hitta en källa till frid. Sessionen avslutades med att sammanfatta allt och 

diskutera upplevelsen av terapin (Rosenfeld et al., 2017). 

 

I den systematisk litteraturöversikt av Grossman et al. (2018) framkom det att fyra studier 

utfördes interventionen av psykoterapeuter och en studie utfördes interventionen av en 
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sjuksköterska som fått utbildning inom meningsbaserad terapi. I studien av Rosenfeld et al. 

(2017) utfördes interventionen av psykologer som var tränade i meningscentrerad psykoterapi. 

 

Resultatet i den systematiska litteraturöversikten av Grossman et al. (2018) visade att 

patienternas akuta dödsångest lindrades. Resultatet i studien av Rosenfeld et al. (2017) var att 

patienterna upplevde en ökad känsla av meningsfullhet vilket resulterade i en sänkt ångestnivå. 

 

Hypnoterapi 

I en studie av Plaskota et al. (2012) av medel kvalitet utförde hypnoterapi som intervention för 

att lindra oro och ångest hos patienter som vårdades palliativt. Hypnoterapi beskrivs som en 

blandning mellan relaxation och psykoterapeutiska tekniker. Patienterna fick fyra sessioner av 

hypnoterapi terapeuten använde standardiserade hypnostekniker. Varje session började med att 

diskutera patienternas oro och ångest för att sedan tala om hur dem tror att hypnosen kommer 

hjälpa dem. Första sessionen fokuserade på självhypnos där terapeuten använde ögon fixering 

och avslappning. Andra sessionen handlade om att patienten skulle måla upp en bild av sina 

tankar. Tredje sessionen handlade om att patienten skulle förankra sina tankar i ett positivt 

mentalt tillstånd. Fjärde och sista sessionen handlade om att patienten skulle visualisera sitt 

immunsystem i syfte att dem skulle känna kontroll över sin sjukdom. I studie utfördes 

interventionen av en utbildad hypnoterapeut med åtta års erfarenhet. Resultatet mättes 

kontinuerligt som visade på att patienterna hade en signifikant lindring av ångesten redan efter 

andra sessionen, lindringen förbättrades i takt med att patienterna genomgick fler sessioner 

(Plaskota el al., 2012). 

 

Terapeutisk rådgivning och utbildning 

Analysen visar att tre studier använde terapi med olika fokusområden och specialiseringar i syfte 

att lindra oro och ångest hos patienter som vårdas palliativt (Chan, Richardson & Richardson, 

2011; Jones & Browning, 2009; Rudilla et al., 2016). I studien av Jones och Browning (2009) 

var interventionen att använda konst i kombination med terapi för att hjälpa patienterna att 

hantera deras sjukdom och ångest. I studien från Chan et al. (2011) handlade om psykoterapi i 

form av utbildning och coachning till patienterna, detta för att ge strategier att hantera ångesten. 

I en annan studie av Rudilla et al. (2016) handlade interventionen om rådgivning som 

terapiform. I studie av Chan et al. (2011) fick patienterna motta psykoterapeutisk utbildning och 

coachning under sex veckor med uppföljningssamtal. Interventionen genomfördes av 

grundutbildade sjuksköterskor som arbetat kliniskt under två år som fick en två dagars 

utbildning inom psykoterapi (Chan et al., 2011). I studien av Jones och Browning (2009) 
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utfördes interventionerna av terapeuter. I studien av Rudilla et al. (2016) utfördes interventionen 

av en psykolog som följde en detaljerad riktlinje för interventionens teori. 

 

Resultatet för alla tre studierna visade en reducering av oro och ångest samt en ökning av 

patienternas meningsfullhet och livskvalitet men den långsiktiga förbättringen var inte 

övertygande (Chan et al., 2011; Jones & Browning, 2009; Rudilla et al., 2016). 

 

Sinnesstimulerande interventioner 

Musik 

I en studie av Krishnaswamy och Nair (2016) fick patienterna lyssna på samma typ av musik i 

20 minuter genom hörlurar. I en annan studie av Horne-Thompson och Grocke (2008) fick 

patienter vid ett tillfälle lyssna på musik under 20–40 minuter. Musiken valdes i samråd mellan 

musikterapeuten och patienten där typen av musik valdes utefter patientens mående för dagen. 

Typen av musik som patienterna lyssnade på kunde exempelvis vara välkända sånger, lugn 

musik eller inspelad musik (Horne-Thompson & Grocke, 2008). I en systematisk 

litteraturöversikt av Archie, Bruera och Cohen (2013) fick en grupp av patienter lyssna på 

inspelad musik som sjuksköterskorna valde ut åt patienterna medan i andra gruppen blev 

patienterna erbjuda olika musikstilar att lyssna på. 

 

I studien av Krishnaswamy och Nair (2016) utfördes interventionen av sjuksköterskor med 

grundutbildning. I studien av Horne-Thompson och Grocke (2008) och i litteraturöversikten av 

Archie et al. (2013) utfördes interventionerna av musikterapeuter, men i båda studierna 

diskuterades att detta var en intervention som var fullt möjligt att utföras av sjuksköterskor med 

grundutbildning. 

 

I studien av Krishnaswamy och Nair (2016) blev resultatet av musiksessionerna att en del 

patienter upplevde en reducering av ångestnivåerna medan andra upplevde att interventionen 

inte hade någon signifikant effekt. I studien av Horne-Thompson och Grocke (2008) beskrev 

patienterna genom självrapportering att dem upplevde en signifikant lindring av ångesten redan 

efter en musiksession. Ur litteraturöversikten av Archie et al. (2013) framkom det att en 

övervägande del av dem studerade studierna stödjer den symtomlindrande effekten av ångest 

samt att musik kan minska patienternas behov av ångestdämpande läkemedel. 

 

Massage 

I en studie av Jane, Wilkie, Gallucci, Beaton och Huang (2009) genomfördes massage under 38–

50 minuter utefter ett protokoll för helkroppsmassage. Protokollen innehöll massagerörelser för 
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huvud, axlar, rygg, händer och fötter. Eftersom patienterna hade benmetastaser genomfördes 

massagen med lätt tryck eftersom patienterna hade en ökad risk för frakturer. Interventionen 

utfördes av ena forskaren som var utbildad sjuksköterska som genomgick en fyra månaders 

utbildning i massageterapi. Resultatet av interventionen var att patienternas ångestnivåer snabbt 

lindrades men effekten avtog efter ungefär 15 minuter. Interventionen hade ingen långvarig 

lindring av ångesten (Jane et al., 2009). 

 

Aromaterapi  

I en studie av Serfaty, Wilkinson, Freeman, Mannix och King (2012) utfördes aromaterapi, en 

massageteknik som genomförs med essentiella oljor. I studien utfördes aromaterapi utefter ett 

behandlingsprotokoll för massageformen. 20 essentiella oljor valdes ut för interventionen och 

behandlingen genomfördes i ett lugnt rum. Interventionen utfördes av en professionell 

aromaterapeut. Studien visade på att interventionen hade en relaxerande effekt vilket gav en 

omedelbar lindring av akut ångest. Studien visade på att effekten av aromaterapi gav en 

korttidseffekt av patienternas sänkta ångest nivåer (Serfaty et al., 2012). 

 

Resursstärkande interventioner 

Stöd 

I en studie av Kisvetrová, Klugar och Kabelka (2013) utförde sjuksköterskor andligt stöd 

tillsammans med patienten. Det andliga stödet utformades efter patientens behov och önskemål, 

till exempel att be tillsammans med patienten (Kisvetrová et al., 2013). I en annan studie av 

Johnstone, Hutchinson, Rawson och Redley (2016) var interventionen stöd från sjuksköterskan 

som utformades efter patientens behov eller önskemål. Det kunde exempelvis vara att 

sjuksköterskan visade återkommande och regelbunden närvaro (Johnstone et al., 2016). I båda 

studierna utfördes interventionen av sjuksköterskor med grundutbildning (Johnstone et al., 2016; 

Kisvetrová et al., 2013). 

 

Resultatet från studien av Kisvetrová et al. (2013) visade att det andliga stödet hade en 

ångestdämpande effekt och patienterna upplevde det som ett förebyggande verktyg för att 

hantera ångesten. Studien visade också att dem andliga aktiviteterna hjälpte patienterna att 

hantera verkligheten av den överhängande döden (Kisvetrová et al., 2013). Resultatet i studien 

av Johnstone et al. (2016) visade på att sjuksköterskorna användes sig av olika typer av 

strategier som sammanfattades till tre huvudstrategier för att lindra ångesten hos patienter som 

vårdades palliativt. Att bekräfta dödsångest, avgränsa dess dimensioner och initiera 

konventionella omvårdnadsbeteenden för att hjälpa till att hantera ångesten blev dem tre 

huvudstrategierna. Resultatet visade även att stöd från sjuksköterskor var en effektiv resurs för 
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patienterna att hantera och lindra ångesten, samt att dem kulturella likheterna blev framhävda 

som resultat (Johnstone et al., 2016). 

 

Självhjälp 

En studie av Galfin, Watkins, och Harlow (2012) använde självhjälp som utformades utifrån en 

guide. Självhjälp har som syfte att manipulera tankesättet genom att ersätta ogynnsamma tankar 

med positiva tankar. Interventionen innefattade fem steg där första steget var ett samtal mellan 

forskare och patient under cirka 30 minuter följt av tio minuter praktisk träning där 

interventionens grund presenterades. Steg två och steg tre innefattade att patienterna skulle 

utmana sitt minne genom att fokusera på att identifiera, memorera och utveckla sitt tänkande 

kring en specifik händelse eller ett minne. Steg fem innefattade att patienten och forskaren 

skapade en handlingsplan över hur patienten i sitt dagliga liv skulle utveckla sitt tänkande kring 

olika händelser i vardagen. Interventionen pågick i fyra veckor och i slutet av varje session fick 

patienterna en övning som dem skulle genomföra hemma till nästa session. Forskarna ringde 

patienterna varje vecka för att kontrollera att patienterna förstod och genomförde övningarna. 

Forskaren som genomförde interventionen följde en guide och det framkom i studien att det inte 

krävs någon specifik utbildning för att genomföra interventionen om guiden följs. Resultatet 

visade på att patienter som utförde interventionen upplevde lägre oro och ångestsymtom jämfört 

med kontrollgruppen. Interventionen reducerade också förekomsten av negativa upprepade 

tankesätt (Galfin et al., 2012). 

 

Diskussion 

Syftet med den integrerade kunskapsöversikten var att sammanställa kunskap om interventioner 

för att lindra oro och ångest hos patienter som vårdas palliativ. Resultatet visade att det fanns tre 

huvudkategorier av interventioner, psykologiska-, sinnesstimulerande- och resursstärkande 

interventioner. Resultatet visade på fyra kategorier över vem som utför interventionerna, 

sjuksköterskor med grundutbildning, sjuksköterskor med vidareutbildning, annan profession och 

samarbete mellan sjuksköterskan och annan profession. Alla interventioner visade på en lindring 

av oro och ångest där en variation i korttids- och långtidseffekten varierade beroende på 

intervention.   

 

Psykologiska interventioner lindrar lidande 

Kunskapsöversikten visar att det finns olika former av terapi med olika fokusområden i syftet att 

lindra oro och ångest hos patienter som vårdas palliativt, där en del terapiformer lindrande 

ångesten redan efter en session medan andra reducerade ångesten under längre tidsperioder på 

några månader. Kunskapsöversikten visar att KBT gav en lindring av ångestnivåerna hos 
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patienter som vårdades palliativt, vilket ledde till en ökad känsla av livskvalitet. 

Kunskapsöversikten visar en variation på vem som utförde psykologiska interventioner. 

Resultatet visade att värdighetsterapi var en effektiv intervention som sänkte ångestnivåerna 

under längre tidsperioder, lindrade dödsångest samt gav patienterna en strategi för att hantera 

existentiellt lidande.  

 

Resultatet visar att målet för psykologiska interventioner var att lindra lidande. Strupp och 

Hadley (1977) menar att interventioner av psykologisk karaktär kan utmana och förändra 

patientens tankesätt och på så sätt öka deras självförtroende. Genom att öka självförtroendet 

förändras känslotillståndet och symtomen av det psykiska lidandet lindras (Strupp & Hadley, 

1977). Eriksson (2015, s.14) beskriver att i lidandet finns det en sorg över det man kommer att 

förlora. När personen som genomgår detta lidande saknar bekräftelse på hens värde som 

människa försvinner hen i en värld bortom allt lidande, där människan slutar att vara en egen 

person. Men i den här dödskampen kan lidandet alltid lindras. Patienten som genomgår detta 

lidande vet att hen kommer att eller redan har förlorat någonting från livet, vilket kan vara livet i 

sig själv (Eriksson, 2015, s.14–15). Omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson (2015, s.14-15) har 

beskrivit lidandet som ett döende. Därför blir psykologiska interventioner viktiga för att skapa 

ny mening och värde med livet för patienten. Värdighetsterapi är ett bra exempel på hur man kan 

skapa mening för patienten genom att samtidigt bekräfta dess värde som människa. 

Satija och Bhatnagar (2017) förklarar att KBT handlar om att hjälpa patienten att identifiera 

jobbiga tankar för att sedan förändra dem. Genom att ändra patientens känslor och inställning 

inför sin sjukdom förändras upplevelser av symtom (Satija & Bhatnagar, 2017). KBT har visat 

sig vara en effektiv metod för att reducera ångest på lång sikt hos olika patientgrupper (Bados, 

Balaguer & Saldaña, 2007; Chatwin, Stapleton, Porter, Devine, & Sheldon, 2016). Detta 

stämmer överens med resultatet från kunskapsöversikten där patienterna upplevde en minskning 

av den upplevda ångesten. Butler, Begley, Parahoo och Finn (2014) menar att sjuksköterskor 

som har gått en grundutbildning i psykologiska interventioner som exempelvis KBT kan 

använda det som ett verktyg i omvårdnadsarbetet. Detta stämmer överens med 

kunskapsöversikten som visar att en grundförståelse i KBT-teknik kan var tillräckligt för att ge 

goda ångestlindrande resultat. Detta tyder på att sjuksköterskor har nytta av en grundkunskap i 

KBT för att lindra ångest hos patienter som vårdas palliativt och även till dem som inte vårdas 

palliativt.   

 

John (2013) menar att värdighetsterapi är en individanpassad psykoterapi som är grundad i 

värdighetsmodellen och är utformad för att skapa mening och därigenom minska lidandet hos 

patienter som vårdas palliativt. Värdighetsterapi är en flexibel terapiform som både har en 



 

21 

 

 

korttids- och långtidseffekt (John, 2013). På samma sätt beskriver Chochinov et al. (2005) 

värdighetsterapi som en unik och effektiv intervention som är anpassad för patienter som vårdas 

palliativt. Interventionen är speciellt utformad för att minska lidande i form av ångest. Vidare 

anser Chochinov et al. (2005) att värdighetsterapi är en intervention som hälso- och 

sjukvårdspersonal bör tillhandahålla utbildning inom för att kunna tillämpa värdighetsterapi som 

en del i behandlingen hos patienter som vårdas palliativt. Aoun, Chochinov och Kristjanson 

(2015) beskriver att olika patientgrupper som mottagit värdighetsterapi har visat resultat på att 

vara en intervention som kan ge en ångestreducerande effekt på både kort- och lång sikt samt har 

en påverkan på patienters upplevelse av livets slutskede (Aoun et al., 2015).  I jämförelse med 

resultatet av kunskapsöversikten visade att värdighetsterapi var en intervention som gav 

långsiktig ångestlindrande effekt med ökad upplevelse av sinnesro. 

 

Breitbart, Gibson, R Poppito och Berg (2004) menar att terapi är en långsiktig intervention för 

att bearbeta det psykiska lidandet. Utformningen av och fokuset för terapin anpassas utifrån 

patientens behov. Inom palliativ vård är det av stor vikt att tillgodose patienters psykiska behov 

för att minska det psykiska lidandet i form av oro och ångest. Breitbart et al. (2004) anser vidare 

att terapi är en framgångsrik metod att använda vid denna form av lidande. Det tyder på att 

sjuksköterskor bör fördjupa sina kunskaper inom psykologiska interventioner för att kunna göra 

detta till en del av behandlingen för patienter som vårdas palliativt eftersom interventionerna 

enkelt kan individanpassas och har en effektiv lindring av ångest. 

 

Teri, Logsdon, Uomoto, och McCurry (1997) beskriver vikten av att patienter som mottar 

interventioner av psykologisk karaktär ska ha en god kognitiv förmåga vilket innefattar 

möjlighet att kommunicera självständigt genom tal eller skrift. Resultatet från 

kunskapsöversikten pekar på att viktiga förutsättningar för att psykologiska interventioner ska ge 

önskad effekt är att patienter kan kommunicera självständigt, har tillräckligt med energi för att 

föra ett samtal under en viss tid samt att patienten inte har en kognitiv nedsättning. Molassiotis 

et al. (2002) menar att det är av stor vikt att bedöma patienters förutsättningar för att kunna delta 

i interventioner av psykologisk karaktär. Vidare anses också att patienter som befinner sig i ett 

terminalt stadium inte är lämpliga patientgrupper för psykologiska interventioner eftersom dem 

har som mål att förbättra livskvaliteten ur ett långsiktigt perspektiv (Molassiotis et al., 2002). 

Resultaten pekar på att denna intervention inte är lämpliga för patienter som befinner sig i ett 

terminalt stadium men detta beror naturligtvis på patientens tillstånd och förutsättningar. Satija 

och Bhatnagar (2017) menar att individanpassa interventionen därför också blir en viktig faktor 

för att interventionen ska ha förutsättningar att lyckas. En motsatt effekt kan uppkomma om 
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patienten upplever interventionen som en stressande faktor därför är de viktigt att avbryta för att 

inte förvärra patientens symptom (Satija & Bhatnagar, 2017).   

 

Sammanfattningsvis tyder resultatet på att psykologiska interventioner kan ha en effektiv 

lindring av ångest och utifrån omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson lindrar lidandet. Det har 

också påvisats att psykologiska interventioner inte är ultimata för alla patientgrupper utan måste 

anpassas efter interventionens mål samt kort- och långsiktiga effekter. För att utföra 

psykologiska interventioner krävs en grundutbildning inom området och sjuksköterskor bör 

använda sig av detta verktyg i omvårdnadsarbetet. Vi utesluter inte möjligheten att 

sjuksköterskor med utbildning i interventions utförandet kan utföra interventionerna trots att 

kunskapsöversikten visar att majoriteten av dem psykologiska interventionerna utfördes av 

annan profession. 

 

Sinnesstimulerande interventioner ökar upplevelse av hälsa 

Resultatet av kunskapsöversikten visar att musikterapi hade en ångest reducerande effekt samt 

att sjuksköterskor med grundutbildning kan utföra interventionen. Resultatet visar att 

helkroppsmassage och aromaterapi hade en direkt och kortvarig lindring av den akuta ångesten 

hos patienter som vårdas palliativt. Resultatet av kunskapsöversikten visar att massage kan 

utföras av en sjuksköterska med utbildning i interventionen samt att aromaterapi genomfördes av 

en professionell aromaterapeut. 

 

Sinnesstimulerande interventionerna kan kopplas till begreppet hälsa som enligt teoretikern 

Margaret Newman är en mänsklig upplevelse som utifrån olika perspektiv kan definieras som 

sjukdom eller en dynamisk livsupplevelse (Newman, 1999, s.3-5). Målet som begreppet hälsa 

utgår ifrån är att patienterna ska uppleva att kropp och själ är enade till en enhet, livet utgår från 

en jämn livsprocess samt att en god psykisk och fysisk hälsa är tillfredsställd (Newman, 1999, 

s.3-5). Sinnesstimulerande interventioner har förmåga att förbättra både den fysiska- och 

psykiska hälsan genom att utgå från patientens upplevelse av att ha hälsa (McRee, Nobles & 

Pasvogel, 2003). Mordacci och Sobel (1998) trycker på att patienter kan uppleva hälsa för 

stunden och att det inte enbart ska ses som en livslång process. Det är av stor vikt att patienter 

som vårdas palliativt upplever att dem har hälsa eftersom det stimulerar till en meningsfull och 

värdig sista tid i livet (Mordacci & Sobel, 1998). Genom att tillgodose patientens behov utifrån 

dem sinnesstimulerande interventionerna stöds patienters upplevelse av psykisk hälsa. 

 

I en studie av Rubia Ortí et al. (2018) visar att patienter hade lägre nivåer av ångest samt att 

symtom på depression lindrades efter en session av musikterapi. Detta stämmer överens med 
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resultatet från kunskapsöversikten att olika typer av musik kan ha en ångestlindrande effekt. 

Resultaten pekar även på att valet av musik har en stor roll när de kommer till resultatet av 

interventionen. Lai, Li, och Lee (2012) menar att den viktigaste delen i interventionen är att 

patienten själv får vara delaktig i valet av musik eftersom detta bidrar till en ökad känsla av 

autonomi. 

 

Shin et al. (2016) förklarar att massage kan ses som en terapeutisk behandling för både sinne och 

kropp, vilket huvudsakligen har en påverkan på nervsystemet men kan också stimulera 

immunförsvaret och påverka affektiva känslor. Gregory et al. (2017) beskriver att massage 

lindrar ångest men har ingen signifikant förbättring av depressions symtomen. Massage bör inte 

ses som en långtidsbehandling eftersom massage endast lindrar den akuta och närvarande 

ångesten för tillfället (Gregory et al., 2017). Seyyed-Rasooli et al. (2016) anser att aromaterapi 

som interventionen visar att ångest kraftigt reducerades efter en session. Fördelarna med att 

använda aromatiska oljor vid massage är att det ökar patienternas avslappning och reducerar 

ångest (Seyyed-Rasooli et al., 2016). Detta stämmer överens med resultatet från 

kunskapsöversikten där det påvisades att massage och aromaterapi hade en ångestlindrande 

effekt på kort sikt. Ashby (2004) menar att ångestdämpande läkemedel har en rad negativa 

biverkningar och därför bör man i första hand överväga andra behandlingsmetoder. Demmer 

(2003) anser att terapier i form av massage bidrar till att tillgodose en helhet hos patienten som 

inte kan tillgodoses med hjälp av läkemedel. Resultatet tyder på att sinnesstimulerande 

interventioner kan sänka behovet av ångestdämpande läkemedel. Gunnell och Detta pekar åt att 

massage är ett bra behandlingsalternativ. Taktil massage kan vara en effektiv strategi för att 

sänka ångest hos av patienter som vårdas palliativt. Ågren och Berg (2006) menar att taktil 

massage är en form av massage som är enkel att utföra på olika patientgrupper då det inte ställs 

krav på patientens fysiska eller psykiska förmåga eftersom den endast utförs på händer eller 

fötter. Sinnesstimulerande interventioner kan tänkas vara lämplig för en bredare grupp av 

patienter som vårdas palliativt eftersom alla kan nyttja denna typ av interventionen. Resultatet 

visar därför att sjuksköterskor bör ha kunskap i massageteknik. 

 

Sammanfattningsvis kan det påvisas att sinnesstimulerande interventioner inte har en 

ångestlindrande effekt på lång sikt. Därför blir dessa interventioner passande om man önskar en 

direkt ångestdämpande effekt som kan öka patientens upplevelse av hälsa här och nu. Därför 

anser vi att sinnesstimulerande interventioner blir mer passande till patienter som befinner sig i 

slutstadiet av livet och behöver en effektiv lindring av ångest på kortare sikt. Vi anser även att 

sinnesstimulerande interventioner som musik eller massage kan användas på en bredare grupp 

patienter eftersom att dessa interventionerna inte kräver ett aktivt deltagande av patienten. 
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Utifrån begreppet hälsa är det av stor vikt att använda sinnesstimulerande interventioner på 

patienter som vårdas palliativt för att uppnå en ökad upplevelse av psykisk hälsa. Resultatet 

pekar på att sjuksköterskor behöver en grundutbildning i massageteknik för att utföra 

interventionen men musikterapi kan utföras av grundutbildade sjuksköterskor. Med enkla medel 

blir detta interventioner som sjuksköterskor lätt kan utföra. 

 

Resursstärkande interventioner ser till hela människan 

Resultatet av kunskapsöversikten visar att interventioner baserade på stöd från sjuksköterskan i 

olika sammanhang kan lindra ångest. Resultatet visade även att självhjälp som utfördes av 

forskaren lindrar oro och ångest. Resultatet visar att resursstärkande interventioner har en 

ångestdämpande effekt och används som ett verktyg för att hantera ångesten i ett förebyggande 

syfte. 

 

Resursstärkande interventionerna går att koppla till begreppet holism vilket teoretikern Martha 

Rogers definierar som människan utifrån en helhet där patienten ses som en unik individ istället 

för en levande organism (Rogers, 1992). Att utgå från holism innebär att sjuksköterskan 

anpassar åtgärder efter patientens behov och tillgodoser hela människan (Rogers, 1992). 

Resultatet pekar på att resursstärkande interventioner utgår från att se hela människan och dess 

resurser genom att tillgodose patientens behov och önskemål. Genom att bygga interventioner 

utifrån begreppet holism blir dem resursstärkande interventionerna en naturlig del av 

omvårdnadsarbetet. Interventionerna bygger på att sjuksköterskan ser patienten ur ett bredare 

perspektiv där åtgärderna baseras på individanpassade behov och önskemål (Rogers, 1992). 

I en studie av Fletcher, Lovell, Bower, Campbell, och Dickens (2005) har det påvisats att olika 

patientgrupper som mottagit självhjälp har haft en liten signifikant lindring av olika 

ångestnivåer. I en studie av Heilmann et al. (2016) har patienter upplevt en kraftig reducering av 

ångest på både kort- och lång sikt genom att sjuksköterskor funnits tillgängliga som ett stöd. 

Utifrån studierna samt resultatet av kunskapsöversikten beskrivs vikten av att sjuksköterskor ska 

inkluderar stödjande åtgärder och insatser för att skapa mer trygghet och minska det psykiska 

lidande för patienterna i form av ångest. Utifrån Rogers definition av holism där patienten ska 

betraktas som en unik individ krävs det att sjuksköterskor tillämpar dem resursstärkande 

interventionerna för att tillgodose hela patientens behov. Garretson (2004) menar att 

sjuksköterskor jobbar mot målet att skapa en högre kunskapsnivå för att kunna erbjuda patienten 

en vård utifrån ett holistiskt synsätt. 

 

Sammanfattningsvis bygger dem resursstärkande interventionerna på att sjuksköterskan genom 

att visa stöd eller att utifrån en självhjälpsguide minska patienters psykiska lidande i form av 
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ångest. Resultatet pekar på ett behov av att sjuksköterskor ska vara mer tillgängliga samt 

stödjande för patienten. Att se de resursstärkande interventionerna utifrån begreppet holism 

skapar förutsättningar för sjuksköterskan att inkludera interventionerna i omvårdnadsarbetet. 

 

Sjuksköterskans roll och ansvarsområde 

Utifrån dem identifierade begreppen lindra lidande, hälsa och holism kan detta kopplas till 

sjuksköterskans ansvarsområde och är centralt inom omvårdnad. Genom att sjuksköterskan har 

kunskap om dem olika interventionerna som utgår från de centrala begreppen inom omvårdnad 

så bidrar det till att bredda sjuksköterskans kärnkompetens och utvecklas inom sitt 

kunskapsområde. 

 

Lockwood och Fealy (2008) menar att sjuksköterskans roll som omvårdnadsansvarig i framtiden 

förväntas vidgas vilket kommer att ge ett större och bredare ansvarsområde. Detta kan innebära 

ett större utbildningsbehov av olika interventioner och omvårdnadsinsatser som finns att tillgå 

för att lindra oro och ångest hos patienter som vårdas palliativt (Lockwood & Fealy, 2008). 

Patienter som vårdas palliativt är i ett stort behov av närhet och att prata om sina upplevelser 

(Murray, McDonald & Atkin, 2015). Med detta kan vi påstå att läkemedel inte kan tillgodose 

dem bakomliggande behov som orsakar patienternas ångest. Resultatet pekar på att kunskap 

inom dessa interventioner är viktiga för att på ett icke- farmakologiskt sätt lindra ångest och oro. 

Vi vill inte påstå att sjuksköterskan ska ta över eller kan ta över dem andra professionernas 

ansvarsområde. Men att en viss baskunskap i interventionerna kan vara av stort värde som 

tidigare har nämnts. Cronenwett et al. (2007) menar att utbilda sig med rätt kunskap hur 

interventionen ska utföras blir viktigt. I studier som genomförts har man sett att sjuksköterskor 

som kontinuerligt utbildas erbjuder en patientsäker vård som utformas efter kontinuitet, 

samarbete, kvalitet, säkerhet, information och forskning (Cronenwett et al., 2007). 

 

I kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor framkommer det att sjuksköterskan som 

omvårdnadsansvarig ska utgå från ett holistiskt synsätt ha hälsa i fokus med målet att lindra 

lidande (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2017). Genom att ha kunskap om psykologiska-, 

sinnesstimulerande- och resursstärkande interventioner kan detta underlätta sjuksköterskor att 

uppfylla målet med sitt ansvarsområde. 

 

Metoddiskussion 

Polit och Beck (2017, s.559–560) beskriver fyra kriterier för att säkerställa trovärdigheten av en 

studie. Kriterierna är tillförlitlighet, pålitlighet, bekräftbarhet och överförbarhet. Tillförlitlighet 

innefattar studiernas trovärdighet baserat på framställningen av data (Polit & Beck, 2017, s.559). 
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En styrka med en integrerad kunskapsöversikt är att det är den bredaste typen av forskning som 

inkluderar olika typer av studier och ger en översyn av brett spektrum av ämnet som berörs 

(Whittmore & Knafl, 2005). Vi anser därför att valet av metod stärker studiens tillförlitlighet då 

vi har kunnat inkludera så mycket relevant litteratur som möjligt. Här ser vi vår strategi att 

identifiera sökord via Swedish MeSH som en styrka samtidigt som en möjlig svaghet att vi kan 

ha missat relevanta synonymer till dessa. Whittmore och Knafl (2005) säger även att målet med 

en integrerad studie är att all data som är av relevans ska vara med i resultatet. Detta anser vi 

vara en svårighet att säkerställa eftersom det kan finnas vissa svagheter i sökningen och val av 

sökord. Vi valde att inte söka med ordet nurse eftersom att detta skulle begränsat sökningen till 

enbart interventioner utförda av sjuksköterskor. Vi ville sammanställa bredare kunskap om vilka 

interventioner det fanns som en sjuksköterska kunde utföra eller erbjuda patienten. 

 

Pålitlighet innefattar studiernas stabilitet av data, där resultatet blir ungefär samma om det gjort 

under samma förutsättningar och villkor (Polit & Beck, 2017, s.559). Vi anser att pålitlighet är 

förstärkt genom att litteratursökning, analys och presentation av dem integrerade studierna är 

grundligt bearbetade och presenterade. Vi anser även att pålitligheten förstärks genom att vi 

kontinuerligt haft handledarträffar och seminarietillfällen. Whittmore och Knafl (2005) ser urval, 

extrahering och analysering av data som ett riskmoment vid integrerade kunskapsöversikter 

eftersom det är lätt att tappa viktiga data och att forskaren själv analyserar data utifrån egna 

tolkningar och värderingar. Under hela studiens gång var vi noggranna med att utifrån en 

objektiv syn följa alla steg ur metodartikeln av Whittmore och Knafl (2005) men vi är också 

medvetna om risken att relevant data gått förlorad vid extraheringen. Men genom att vi har 

skapat ett tydligt syfte har vi minskat risken för att relevant data skulle missats (Whittmore & 

Knafl, 2005). 

 

Bekräftbarhet innebär att dem integrerade studierna tydligt presenterar under vilka 

förutsättningar studien ägde rum och att resultatet ska presenteras på ett objektivt sätt (Polit & 

Beck, 2017, s.559-560). Kvalitetsgranskning av den primära källan kan vara ett komplext steg 

eftersom olika studier jämförs. Olika granskningsprotokoll för bedömning av studiernas kvalitet 

användes utifrån artiklarnas metod, vilket ökar studiens trovärdighet (Whittmore & Knafl, 

2005). Vi anser att bekräftbarheten stärks då vi under hela analysprocessen följt analysmodellen 

av Whittmore och Knafl (2005) och tydligt presenterat och beskrivit hela analysen av alla 

integrerade studier. För att se mönster och lättare skapa kategorier i resultatet jämfördes data 

med varandra (Whittmore & Knafl, 2005). 
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Överförbarhet innebär att data ska kunna överföras och preciseras till och i andra sammanhang 

(Polit & Beck, 2017, s.560). Eftersom vi tydligt har presenterat våra sökningar i tabeller och text 

samt att vi under diskussionen presenterat liknande studier som genomförts under andra 

förutsättningar anser vi att den går att överföra till annat sammanhang. Dock anser vi att det 

finns en svårighet i att överföra resultatet i annat sammanhang eftersom syn på döden kan 

variera beroende på etnicitet, religion och kulturell tillhörighet. Överförbarheten stärks genom 

att dem inkluderade studierna är utförda i olika länder. De svagheter som vi upptäckte i studiens 

överförbarhet var att det inte alltid var möjligt att identifiera i vilket sjukdomstillstånd 

patienterna befann sig i under studiens gång eftersom detta inte alltid framkom på ett konkret 

sätt i alla studier. Att veta vilket fysiskt tillstånd patienten befann sig i hade varit viktig 

information när de kommer till att kunna dra en tillförlitlig slutsats om vilken interventions typ 

som hade passat till olika stadier av sjukdom som en patient som vårdas palliativt kan befinna 

sig i. En annan svaghet som vi upptäckte var att det inte alltid framkom vilken duration 

interventions effekten hade, till exempel lång- eller korttidseffekt. Detta hade även varit viktigt 

när de kommer till att identifiera patientgruppen interventionen passat för eller vad man har för 

mål med sin intervention, till exempel om man vill ha en lindring av ångesten här och nu eller på 

längre sikt.  

 

Slutsats 

Vår studie visar att det finns psykologiska-, sinnesstimulerande- och resursstärkande 

interventioner för att effektivt lindra oro och ångest hos patienter som vårdas palliativt. 

Resultatet visar att det finns interventioner som effektivt lindrar oro och ångest på kort- och lång 

sikt. Detta gör det möjligt att välja intervention utefter målet med behandlingen. Ur resultatet 

framkom även att olika interventioner utfördes av olika professioner. Resultatet av denna studie 

kan användas för att öka och bredda sjuksköterskors kunskap inom icke-farmakologiska 

interventioner för att lindra oro och ångest hos patienter som vårdas palliativt. Dessa 

interventioner kan även användas som ett komplement till läkemedel, för att förhoppningsvis 

reducera läkemedelsintaget. Vi ser inte att dessa interventioner helt kan ersätta läkemedel. 

Utifrån resultatet kan man även använda dessa interventioner till andra patientgrupper med 

liknande ångest och oros symtom. För att interventionerna ska kunna individanpassas och att alla 

patienter ska få samma effektiva lindring av oro och ångest så krävs det vidare forskning inom 

vilka interventioner som är lämpliga för patienter som befinner sig i det sena terminala stadiet 

och vilka interventioner som är lämpliga att applicera på patienter som befinner sig i den tidiga 

palliativa fasen. Denna kunskapsöversikt visar att en ökad kunskap om psykologiska-, 

sinnesstimulerande- och resursstärkande interventioner kan bidra till att bredda sjuksköterskans 
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omvårdnadskompetens men även till en holistisk omvårdnad som lindrar lidande och ökar 

upplevelse av hälsa. 
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