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Abstrakt 

Palliativ vård är ofta vård i livets slutskede och är inte en kurativ metod utan 

syftar till att ge livskvalité i livets slutskede. Detta genom att tidigt identifiera 

och bedöma omvårdnadsbehov samt smärt- och symtombehandling. Hälso- och 

sjukvårdspersonal ska bevara patientens integritet och respekt genom god 

omvårdnad, vilket gör att människovärdet bibehålls vid den palliativa vården. 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienters upplevelser av 

palliativ vård. Litteratursökningen skedde i två databaser. Därefter valdes studier 

ut för kvalitetsgranskning vilket resulterade i tolv stycken vetenskapliga studier 

som sedan skulle ingå i litteraturstudien. Analysen skedde med metod enligt 

Graneheim och Lundman (2004) för kvalitativ innehållsanalys med en induktiv 

ansats. Analysen resulterade i tre kategorier: Vikten av att bli sedd och hörd för 

att få individuella behov tillgodosedda, Att bibehålla sin värdighet i samband 

med en förändrad livssituation och Att förbereda sig inför döden utan att tappa 

hoppet. Slutsatsen var att patienter upplevde ett behov av att bli sedd och hörd 

och att få alla sina individuella omvårdnadsbehov tillgodosedda. Vidare 

forskning i ämnet palliativ vård kan vara att öka kunskapen kring hur man talar 

om döden som en naturlig del av livscykeln. Detta för att skapa en trygghet för 

patienten.  

 

Nyckelord: Palliativ vård, personcentrerad vård, upplevelser, information, 

ovisshet, förändrad kropp 
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Palliativ vård är ofta vård i livets slutskede, men den palliativa vården kan också syfta till att 

förebygga och lindra symtom och även i vissa fall förlänga en persons livslängd. Målet med 

den palliativa vården är att ge stöd och behandling till patient och närstående för att patienten 

ska kunna leva ett bra, meningsfullt och aktivt liv trots sjukdom. Palliativ vård är därför inte 

en kurativ metod utan lindrar endast de symtom som sjukdom kan ge. Kvaliteten på livet ska 

förbättras både för patient och närstående med en palliativ diagnos (Boersma, Miyasaki, 

Kutner & Kluger, 2014; Giammalva et al., 2018). Med en palliativ diagnos kan 

sjukhusvistelsen förkortas och därmed minska lidandet då patienten inte behöver åka mellan 

hemmet och sjukhuset utan får en kontinuitet i sin vård (Giammalva et al., 2018).  

 

Palliativ vård definieras som ett tillvägagångssätt att förbättra livskvalitén hos patient och 

närstående vid livshotande sjukdom. Detta genom att tidigt identifiera, bedöma och behandla 

smärta och andra behov såsom fysiska, psykosociala och andliga (Giammalva et al., 2018; 

WHO, 2018). Dessa behov är högst individuellt till varje person och människa. Just 

begreppet människa är centralt inom omvårdnad. Enligt Jacobson (2007) är detta kopplat till 

människovärde och värdighet. Varje individ har ett lika värde och ska ges samma respekt och 

bemötande samt att alla ska behandlas på ett jämställt sätt. En människa föds med sitt 

människovärde och detta följs med genom livet till livets slut. Hälso- och sjukvårdspersonal 

ska bevara känslan av integritet och respekt hos den som är svårt sjuk, vilket gör att 

människovärdet bibehålls vid den palliativa vården. Patienten tillåts att möta sin sjukdom och 

själv bestämma över sin vård och önskemål hur den ska utföras. Detta underlättar för hälso- 

och sjukvårdspersonal att fatta beslut angående vården av patienten i livets slutskede 

(Giammalva et al., 2018).  

 

Av cirka 90 000 avlidna personer i Sverige år 2010 var cirka 80% i behov av palliativ vård. 

Denna siffra har varit konstant de senaste åren. Hjärt- och kärlsjukdomar samt 

tumörsjukdomar är vanligaste dödsorsaken (Socialstyrelsen, 2013). Vid palliativ vård ska 

patient och närstående erbjudas ett stödsystem. Hälso- och sjukvården använder sig många 

gånger av ett team-tillvägagångssätt för att kunna möta de behov som familjen har i samband 

med palliativ vård (WHO, 2018). Det är detta som kommer att benämnas som palliativt 

vårdteam i studien. Både hälso- och sjukvårdspersonal och närstående kan uppleva stress, 

psykiska sjukdomar och utbrändhet vid vårdande i livets slutskede. Palliativ vård har dock 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lib.ltu.se/pubmed/?term=Iacopino%20DG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29966347
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visat sig lindra ångest hos hälso- och sjukvårdspersonal och öka tillfredsställelsen men också 

hälsan hos närstående (Giammalva et al., 2018). 

  

Hälsa utgör ett centralt begrepp inom omvårdnad. Efter andra världskriget fastställde de 

Förenta Nationerna (FN) att hälsa är en av de grundläggande mänskliga rättigheterna. Varje 

individ ska ha rätt att uppnå en så hög nivå av hälsa som möjligt relaterat till WHO:s 

definition av hälsa (Meier & Onzivu, 2014). WHO:s definition av hälsa är ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej endast frånvaro av sjukdom 

(Medin & Alexanderson, 2000). Enligt det salutogena synsätt som Antonovsky (2005) 

beskriver kan en person uppleva hälsa trots sjukdom. Komponenter som begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet bidrar enligt Antonovsky till hur hög känsla av sammanhang 

(KASAM) en person har. Kan personen begripa och hantera situationen samt finna en 

meningsfullhet i livet bidrar detta till hälsa trots att personen lider av sjukdom. Ohälsa 

beskrivs därför som ett lågt KASAM. Det är hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar att 

underlätta för patient och närstående att uppleva begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet (Antonovsky, 2005). I den palliativa vården kan detta relateras till att 

patienten är delaktig i sin egen vård och att hälso- och sjukvårdspersonal hjälper denne att 

finna de verktyg som behövs för att känna meningsfullhet i tillvaron. Enligt Bombard et al., 

(2018) är delaktighet ett av målen med en god omvårdnad. Patienten bör vara delaktig i 

planering, utformning och utvärdering för att kvaliteten av vården ska öka. Därför måste 

hälso- och sjukvårdspersonal involvera patienten för att öka patientens känsla av att bli sedd 

och känsla av att vara delaktig i beslut angående sin egen vård.  

 

Som hälso- och sjukvårdspersonal finns det även viktiga lagar att följa. Dels 

Patientsäkerhetslagen (PSL, SFS 2010:659), kap 6, 1 §, där det tydligt står att “Hälso- och 

sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 

erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller 

dessa krav. Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med 

patienten. Patienten ska visas omtanke och respekt.”. Detta gäller även vid palliativ vård. I 

Patientlagen framgår det också hur viktigt det är att patient och närstående är involverade vid 

utformning och genomförande av vården så vården utgår från patientens och närståendes 

önskemål och de individuella förutsättningar hen har (Patientlagen, SFS 2014:821, kap. 5, 1 
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§, 2 §, 3 §). Hälso- och sjukvårdspersonal ska tillgodose patientens trygghet, kontinuitet och 

säkerhet (Patientlagen, SFS 2014:821, kap. 6, 1 §). 

  

International Council of Nurses (ICN) har en etisk kod som innehåller riktlinjer för 

sjuksköterskor att förhålla sig efter. Den etiska koden omfattar sjuksköterskans fyra 

grundläggande ansvarsområden och dessa är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa 

hälsa och lindra lidande. Det är sjuksköterskans ansvar att dagligen arbeta efter dessa etiska 

riktlinjer (ICN, 2014). Sjuksköterskan har även ett ansvar över att kommunicera med 

anhöriga kring förändringar i vården som kan tänkas ske. Att visa förståelse kring olika 

kulturer och önskningar samt försöka uppfylla dessa är också en viktig faktor. Sjuksköterskan 

ska våga prata om döden på ett naturligt sätt och vara lyhörd för patient och närståendes 

känslor (Socialstyrelsen, 2007). Etiska dilemman är vanligt förekommande för sjuksköterskor 

som vårdar palliativa patienter då man arbetar nära döden. Patienten och anhöriga kan ha 

olika viljor och det är då viktigt att kunna hantera dessa på ett professionellt sätt. Patientens 

autonomi ska alltid beaktas med stor respekt. För att lösa dilemman som uppstår är det av vikt 

att känna till patientens värderingar, tro och mål. Detta för att enkelt kunna förstå vad 

patienten vill även i livets slutskede. Ett dilemma kan uppkomma när patienter sätts in på 0-

HLR (ingen hjärt-lungräddning), att förklara och ge förståelse över situationen krävs för att 

patienten inte ska känna att dennes liv är oviktigt. Samma aspekt gäller när vätska och näring 

sätts ut, exempelvis när patienten ligger i koma. Detta kan vara väldigt traumatiskt för familj 

och anhöriga vilket kräver en stor etisk kunskap och moral av sjuksköterskan (McCabe & 

Coyle, 2014).  

 

En internetundersökning gjord i Sverige visade att svenskar överlag har dålig kunskap om 

palliativ vård och medvetenheten om palliativ vård i Sverige visar sig vara lägre än i andra 

västeuropeiska länder. Denna okunskap visade sig främst berodde på rädsla, skam, tabu och 

undvikande av frågor som rör död och döende. Studien visade att det saknas en öppenhet och 

tillgång till information om palliativ vård. För att förbättra medvetenheten rekommenderades 

att öka tillgången till information i både samhället och inom hälso- och sjukvård samt få bort 

rädslan och tabun att prata om palliativ vård (Westerlund et al., 2018). Det är viktigt att hälso- 

och sjukvårdspersonal kan sätta sig in i patientens upplevelse för att förbättra vården för den 
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enskilda personen. Därför vill vi öka kunskapen kring patienters upplevelse av palliativ vård 

för att få en djupare förståelse och kunna ge bästa möjliga vård i livets slutskede.  

 

Syfte 

Syftet med denna kvalitativa innehållsanalys var att beskriva patienters upplevelse av palliativ 

vård. 

 

Metod 

För att svara på syftet valde vi att genomföra en litteraturstudie med stöd av kvalitativ 

manifest innehållsanalys med induktiv ansats. För att undersöka patienters upplevelser bör en 

kvalitativ metod användas. Detta ger en bättre uppfattning av patienters upplevelser (Polit & 

Beck, 2012). Med manifest innehåll utgår man ifrån vad texten består av och beskriver det 

uppenbara i innehållet. Detta betyder att man inte gör egna tolkningar (Graneheim & 

Lundman, 2004). Med induktiv ansats menas att man inte utgår från någon förutbestämd teori 

(Henricson, 2012). 

 

Litteratursökning och kvalitetsgranskning av artiklar 

Vid litteratursökningen användes de bibliografiska referensdatabaserna PubMed och 

CINAHL. Sökorden valdes med hjälp av Svensk Mesh för att få korrekta MeSH-termer. Vi 

använde oss utav MeSH-termer för att minska antalet studier som inte var relevanta för 

sökningen. Vid sökningen av sammansatta ord i fritext användes citattecken för att förhindra 

omkastning av orden. För att få en så precis sökning som möjligt användes booleska 

sökoperatorer och synonymer. Booleska sökoperatorer som användes var AND, OR och 

NOT. AND och OR för att utöka och NOT för att avgränsa (Willman, Bahtsevani, Nilsson & 

Sandström, 2016). Sökningen avgränsades med peer reviewed, studierna fick vara max 10 år 

gamla och studierna skulle vara med engelsk eller svensk text eftersom det är språk som vi 

behärskar. PubMeds sökning med avgränsning “sort by: best match” gav 215 träffar och 

sökningen i CINAHL gav 56 träffar. För att välja ut relevanta studier lästes först titeln och 

abstraktet på träffarna och studierna som svarade på syftet lästes sedan i sin helhet av oss 

båda. Från dessa studier inkluderades 12 stycken. Inklusionskriterier som användes var 

patienter som vårdas palliativt. Exklusionskriterier som användes var barn och ungdomar <18 

år. 
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Tabell 1 Litteratursökning

 

Syftet med sökning: Att beskriva patienters upplevelse av palliativ vård. 

 

PubMed 2018-09-21 Begränsningar: peer reviewed, full text, published date: 20080101-

20181231, english language, humans 

 

Söknr:  *) Söktermer   Antal träffar  Antal valda 

1  MSH Palliative care   11642   0 

2  FT Patient* experience  143203  0 

3  FT Children   803860  0 

4  FT Family perspective  95   0 

5  FT Interviews     109089  0 

6   1 AND 2   1105   0 

7   5 AND 6                                 226                              0 

8                                  7 NOT 3 NOT 4                     215                              9                                 

 

*MSH – Mesh termer i databasen PubMed, CH – CINAHL headings i databasen CINAHL, 

FT –fritext sökning.  
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Tabell 1 Forts. Litteratursökning

 
Syfte med sökning: Att beskriva patienters upplevelser av palliativ vård. 

 

CINAHL 2018-09-21 Begränsningar: peer reviewed, full text, published date: 20080101-

20181231, english language 

 

Söknr:  *) Söktermer   Antal träffar  Antal valda 

1  FT Palliative care   15685   0   

2  FT Patient experience*  2134   0 

3  FT Children   162799  0 

4   1 AND 2   57   0 

5   4 NOT 3   56   3   

                 

 

*MSH – Mesh termer i databasen PubMed, CH – CINAHL headings i databasen CINAHL, 

FT –fritext sökning.  

 

Kvalitetsgranskning av artiklar 

Vi har kvalitetsgranskat de utvalda studierna med hjälp av SBU:s granskningsmall anpassad 

efter studier med kvalitativ metod. SBU:s uppgift är att kritiskt granska och sammanställa 

befintliga forskningsresultat (Willman et al., 2016). Vid granskning av studierna valde vi att 

bedöma och poängsätta varje delfråga och därefter räkna ut studiernas kvalitet i procent. 60-

69% klassades som låg, 70-79% som medel och 80-100% som hög (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006). Vi valde att utesluta studier som inte svarade på syftet samt studier med 

<70%, det vill säga studier med låg kvalite. Detta för att få en högre trovärdighet. Granskning 

har gjorts av oss som två oberoende granskare och presenterats i en tabell. Tabellen ger 

information om vilka författare som skrivit de utvalda studierna, vilket år de publicerats, 

vilket land studierna är gjorda i, vilken typ av studie som är gjord, hur många deltagare, 

vilken metod forskarna använt, huvudfynden i studien, samt vilken kvalitet studien fick efter 

kvalitetsgranskningen (Willman et al., 2016). 
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Tabell 2 Översikt av artiklar (n=12) 

 

Författare/år/ 

land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet 

(Hög, 

Medel, Låg) 

Benzar, E, 

Hansen, L, 

Kneitel, A-W & 

Fromme, E-

K./2011/USA 

Kvalitativ n=38 Kvalitativ 

forskningsintervju/Inn

ehållsanalys 

Utformning av 

utskrivning av 

palliativa 

patienter.  

Hög 

Carduff, E, 

Kendall, M & 

Murray, 

S.A./2016/ 

Storbrittanien 

Kvalitativ n=16 Kvalitativ 

forskningsintervju/Nar

rativ analys 

Deltagarna i 

studien var 

medvetna om att 

de var döende i 

cancer och 

upplevde att 

vårdgivarna hade 

gett upp hoppet 

om att rädda deras 

liv. 

Hög 

Coulourides 

Kogan, A, 

Penido, M & 

Enguidanos, 

S./2015/USA. 

Kvalitativ n=12 Kvalitativ 

forskningsintervju/Gr

ounded theory 

Ökad kunskap om 

palliativ vård hos 

patienter ökar 

känslan av hopp 

och 

meningsfullhet. 

Hög 

Eriksson, L, 

Öster, I & 

Lindberg, 

M./2016/Sverige 

Kvalitativ n=8 Kvalitativ 

forskningsintervju/Inn

ehållsanalys 

Resultatet visar att 

patienterna ville 

vara självständig i 

så hög 

utsträckning som 

möjligt, detta 

påverkades av 

personal och den 

omgivande miljön 

på avdelningen.  

Hög 

Eun, Y, Hong, I-

W, Bruera, E & 

Kang, 

J.H./2017/Korea. 

Kvalitativ n=13 Kvalitativ 

forskningsintervju/Inn

ehållsanalys 

Resultatet visade 

att patient och 

anhöriga hade 

dålig kunskap om 

palliativ sedering 

samt att patienter 

och vårdgivares 

önskningar hade 

en önskning att 

förlänga livet och 

få/ge en värdig 

död. 

Hög 
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Hannon, B, 

Swami, N,  

Rodin, G, Pope, 

A & Zimmerman, 

C./2017/Kanada 

Kvalitativ n=40 Kvalitativ 

forskningsintervju/Gr

ounded theory 

Flera fördelar med 

en tidig palliativ 

vård 

identifierades. 

Bland annat bra 

symtomlindring 

samt förberedelser 

för en förvärrad 

sjukdomsbild. 

Medel 

Johnston, B.M, 

Milligan, S, 

Foster, C & 

Kearney, 

N./2011/Skottlan

d. 

Kvalitativ n=20 Kvalitativ 

forskningsintervju/Ra

mverksanalys 

Enligt patienter 

och deras anhöriga 

är en fortsatt 

normal vardag 

viktigt i livets slut. 

Familjen var viktig 

för stöd och 

närhet. 

Hög 

MacArtney, J,  

Broom, A, Kirby, 

E, Good, P, 

Wootton, J & 

Adams, 

J./2016/Australie

n 

Kvalitativ n=44 Kvalitativ 

forskningsintervju/Inn

ehållsanalys 

Patienters 

upplevelser av att 

dö på en 

vårdavdelning 

istället för att dö i 

hemmet. 

Medel 

Philip, J, Collins, 

A, Brand, C-A, 

Moore, G, 

Lethborg, C,  

Sundararaja, V, 

Murphy, M-A & 

Gold, 

M./2013/Australi

en 

Kvalitativ n=10 Kvalitativ 

forskningsintervju/Gr

ounded theory 

Patientens 

upplevelser av att 

vårdas palliativt 

och att vänta på 

döden. Upplevelse 

av självförlust, 

sårbarhet, 

ensamhet, 

isolering, rädsla att 

vara en börda för 

andra, fokuset på 

här och nu och om 

väntan och 

osäkerheten.  

Medel 

Sinclair, S,  

Beamer, K, Hack, 

T.F, McClement, 

S, Raffin 

Bouchal, S,   

Chochinov, H.M 

& Hagen, 

N.A./2017/Kanad

a 

Kvalitativ n=53 Kvalitativ 

forskningintervju/Gro

unded theory 

Enligt patienters 

erfarenheter 

ansågs sympati 

som något 

negativt, empati 

som något positivt 

och medkänsla 

också positivt. 

Hög 

Timmermann, C, 

Uhrenfeldt, L, 

Høybye, M.T & 

Birkelund, 

R./2015/Danmark 

Kvalitativ n=12 Kvalitativ 

forskningsintervju/Str

ukturerad analys 

Vid längre 

sjukhusvistelser 

var det viktigt för 

patienter att ha en 

hemtrevlig och 

Hög 
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familjär atmosfär. 

Yang, G.M, 

Ewing, G & 

Booth, S./2012/ 

Storbritannien    

Kvalitativ n=22 Kvalitativ 

forskningsintervju/Ra

mverksanalys 

Specialistgrupper 

inom palliativ vård 

gjorde stor 

skillnad för patient 

och anhörig. 

Hög 

 

Analys        

Analysen har skett enligt en metod för kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats, denna 

analysmetod beskrivs av Graneheim och Lundman (2004). Enligt Graneheim och Lundman 

(2004) sker dataanalysen i olika steg. I denna litteraturöversikt inleddes analysen med att de 

utvalda studierna lästes av oss båda som två oberoende granskare. Från studierna tog vi sedan 

ut meningsenheter som svarade på syftet. Dessa meningsenheter reducerades sedan till 

kortfattade meningar för att bara innehåll det relevanta till syftet, detta steg kallas 

kondensering. Vi översatte sedan de kondenserade meningarna och all data flyttades sedan 

från primärkällan till underkategorier. Detta med hjälp av färgkodning i word-dokument. 

Underkategorier som hade liknande kärna i innehållet flyttades sedan till en gemensam 

kategori. När meningsenheterna var i benämnda kategorier kunde vi sammanställa ett 

resultat. Detta i enlighet med analysmetod av Graneheim och Lundman (2004). Vi valde 

denna analysmetod eftersom den svarar bra på vårt syfte med litteraturstudien.  

 

Resultat 

Resultatet presenteras i kategorier som svarar på syftet. Syftet med denna kvalitativa 

innehållsanalys var att beskriva patienters upplevelse av palliativ vård. 

 

Tabell  3. Översikt av kategorier (n=3) 

 

- Vikten av att bli sedd och hörd för att få individuella behov tillgodosedda 

 

- Att bibehålla sin värdighet i samband med en förändrad livssituation 

 

- Att förbereda sig inför döden utan att tappa hoppet  

 

Vikten av att bli sedd och hörd för att få individuella behov tillgodosedda 



 

 

 

11 

Institutionen för Hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

Patienter upplevde att det palliativa vårdteamet utgick från alla behov som fanns hos 

patienten, fysiska, psykiska samt psykosociala (Hannon, Swami, Rodin, Pope & 

Zimmermann, 2017). De upplevde att hälso- och sjukvårdspersonal även borde stötta de 

andliga behoven som fanns då patienter upplevde hopp om att kunna behålla sin tro genom 

sjukdomen (Coulourides Kogan, Penido & Enguidanos, 2015). 

 

Patienter ansåg att hälso- och sjukvårdspersonal kunde ha olika åsikter om vad patienten 

klarade av vilket bidrog med en viss konfusion (Eriksson, Öster & Lindberg, 2015). Patienter 

upplevde att de små handlingarna som hälso- och sjukvårdspersonal utförde gjorde skillnad 

för dem. Att visa genuin godhet och att ibland göra sådant som var utanför 

arbetsbeskrivningen var uppskattat (Sinclair et al., 2017). 

 

“Patients described these supererogatory acts in metaphorical language of “going above and 

beyond” or “going the extra mile.” It was in small acts of kindness, particularly acts that were 

not duty based, non-remunerated, and not part of the job description, where patients felt that 

the true intentions and nature of their healthcare provider was made plainly evident.” (Sinclair 

et al., 2017, s. 444)  

 

Omvårdnadshandlingar kunde ibland upplevas som en kränkning, till exempel när personal 

gav en kissflaska istället för att hjälpa patienten till toaletten (Eriksson et al., 2015). 

Patienterna upplevde att det saknades en personlig vård för att kunna tillgodose de 

individuella behoven de har (Philip et al., 2014). Patienterna beskrev att en personlig vård gav 

en känsla av att vara prioriterad och sedd, därför var det betydelsefullt att hälso- och 

sjukvårdspersonal fanns där för omvårdnad och stöd när behovet fanns (Philip et al., 2014; 

Yang, Ewing & Booth, 2012). Palliativa vårdteamet gav patienterna trygghet då de upplevdes 

som ett stöd genom hela vårdprocessen (Yang et al., 2012).  

 

Enligt Eun et al. (2017) och Philip et al. (2014) upplevde patienter svårigheter med att 

förmedla sina behov och förvärrade symtom till hälso- och sjukvårdspersonal. När det 

palliativa vårdteamet tog sig tid och lyssnade på patienten upplevdes en förbättring av 

kommunikationen. Patienten kunde då uttrycka sina bekymmer och kände sig avslappnad, 

tröstad och optimistisk. Patienter upplevde att det palliativa vårdteamet fungerade som en 

länk mellan hälso- och sjukvårdspersonal så att patienten själv inte behövde hålla i alla trådar. 
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De upplevdes även som ett bollplank vid svåra beslut, vilket uppskattades av patienterna 

(Hannon et al., 2017; Yang et al., 2012). 

 

Patienter upplevde sympati som något negativt, som en känslomässig reaktion på andras 

lidande samtidigt som man inte hade någon förståelse för behovet bortom lidandet. Det 

upplevdes påverka livskvaliteten negativt och fick dem att känna sig deprimerade och ledsna 

(Sinclair et al., 2017) 

 

“I hate sympathy, it feels shallow, it feels like, “Oh I’m so sorry you’re going through this,” 

and it doesn’t feel genuine to me.” (Sinclair et al., 2017, s.443) 

 

Motsatsen till sympati var empati och detta upplevdes som något positivt som stärkte 

patienterna. Hälso- och sjukvårdspersonal som visade empati upplevdes villiga att skapa en 

personlig kontakt med patienterna vilket höjde livskvalitén (Sinclair et al., 2017). Patienterna 

upplevde att medkänsla tog uttryck i handlingar. Att uppfylla handlingar och önskningar som 

var meningsfulla för patienterna var starkt kopplat till en god vård, det kunde handla om en 

kort promenad (Eriksson et al., 2015; Johnston, Milligan, Foster & Kearney, 2012). När 

hälso- och sjukvårdspersonal visade medkänsla upplevde patienter att de kunde sätta sig in i 

patientens situation och skapa en förståelse för deras lidande och därmed identifiera unika 

omvårdnadsbehov som de hade (Sinclair et al., 2017).  

 

Att bibehålla sin värdighet i samband med en förändrad livssituation 

I samband med sjukdom finns det risk att kroppen förändras, vid förändring upplevdes det 

svårt att leva som förut (Carduff, Kendall & Murray, 2018). Patienter i studien upplevde att 

aktivitet i dagligt liv (ADL) var viktigt (Philip et al., 2014). Förlust av självständighet 

skapade en önskan att klara av saker de gjort förr, allt från ADL som att gå på toaletten, 

duscha och komma ur sängen till att jobba, träna, promenera, läsa och måla. Att inte längre 

klara av sådant som var betydelsefullt upplevdes som en besvikelse över den förändrade 

kroppen och patienter upplevde det skamligt att vara i beroendeställning. Det gav en känsla 

av att vara låst och att vara en börda. Begränsningar och fysiska försämringar upplevdes 

skada självkänslan (Eriksson et al., 2015; Philip et al., 2014). 

      

“Until a couple of days ago, I was the type who always took care of myself and have been 

totally independent, running a home and a family. Suddenly the roles are reversed— I’m 
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glued to an oxygen tube and haven’t any stamina. It feels as if, I don’t know, as if I’ve 

somehow lost hold of what I was supposed to do.” (Eriksson et al., 2015, s. 545) 

     

Patienterna upplevde att relationen till anhöriga påverkades av deras egna oro, fysiska 

begränsningar, sjukhusbesök, trötthet och övriga biverkningar och detta gjorde att patienterna 

upplevde ensamhet och isolering (Carduff et al., 2018; Philip et al., 2014). När patienter 

upplevde att sjukdomen tvingade dem att släppa familjerollen och istället bli en börda för 

familjen, speciellt för barnen, skapade detta dåligt samvete, oro och sorg (Eriksson et al., 

2015; Carduff et al., 2018; MacArtney et al., 2016; Philip et al., 2014). Patienter upplevde att 

sjukdomen gav svårigheter i vardagen och att detta försämrade livskvalitén. När livskvalitén 

försämrades uttrycktes detta med sorg och sårbarhet (Philip et al,. 2014). Därför upplevdes 

smärt- och symtombehandling som viktigt för patienterna för att bibehålla livskvalitén 

(Carduff et al., 2018; Hannon et al., 2017). Patienter upplevde att även anhöriga bidrog till 

livskvalité. Detta genom att vara stöttande både fysiskt och emotionellt samt genom att ha 

någon att dela tankar och skratt med (Eriksson et al., 2016; Johnston et al., 2012). Patienterna 

upplevde att det var viktigt att ha kontroll och rätten att göra egna val angående sin egen vård 

(Johnston et al., 2012). Genom vårdprocessen upplevdes det palliativa vårdteamet vara ett bra 

och tröstande personligt stöd, både i sjukdomsupplevelsen och för att guida genom 

vårdprocessen. Patienter beskrev det palliativa vårdteamet som ett säkerhetsnät och en livlina 

(Hannon et al., 2017).  

 

Trots palliativ vård upplevde patienterna hopp om att förlänga livet, hopp om tillfrisknande 

och en önskan att leva (Carduff et al., 2018; Eun, Hong, Bruera & Kang, 2017; Johnston et 

al., 2012). Patienterna upplevde sig hantera sjukdomen på ett bättre sätt när de hade 

accepterat den, detta gjorde de även redo för döden, utan att tappa hoppet eller önskan att få 

leva (Johnston et al., 2012). En fridfull död var något som önskades av patienten och 

anhöriga (Eun et al., 2017). 

 

Patienter upplevde sårbarhet och hjälplöshet under sin tid på sjukhus eftersom de saknade 

struktur och kontroll över sin egen vardag (Eriksson et al., 2015; Philip et al., 2014). De 

saknade även sina egna förmågor då de upplevde att det inte gjort mycket själv under 

sjukhusvistelsen och ville ha möjligheten att bland annat betala sina räkningar, svara på e-

mail eller att se på en film. Då de vardagliga sysslorna och rutinerna togs ifrån dem 
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upplevdes en hemlöshet (Eriksson et al., 2015; Timmermann, Uhrenfeldt, Høybye & 

Birkelund, 2014).  

 

Enligt Eriksson et al. (2015) upplevde patienterna sig fängslade av att enbart sitta på sina 

egna rum och saknade det sociala i gemensamma utrymmen. Detta bidrog till en känsla av 

ensamhet, vissa patienter sa även att de gärna hade lärt känna personalen bättre. Att 

mobiliseras i korridoren upplevdes därför som ett positivt sätt att få träffa andra människor 

(Eriksson et al., 2015). Patienterna beskrev att de kände sig välkomna och fick en hemkänsla 

om atmosfären var hemtrevlig och mysig. Det estetiska så som färger och målningar 

upplevdes som positivt och ingav lugn. Vissa patienter upplevde att saker hemifrån gav en 

trygg miljö som påminde om hemmet och tog därför med sig personliga tillhörigheter då de 

ville dö på en familjär och trygg plats (Carduff et al., 2018; Timmermann et al., 2014). 

Samtidigt som många ville åka hem till sin partner och sitt egna hem för sista tiden i livet 

fanns det patienter som upplevde att de ville stanna på vårdavdelningen. Det egna hemmet 

fick dem att känna sig sårbara och utsatta medan vårdavdelningen fick dem att känna sig 

trygga då det alltid fanns hälso- och sjukvårdspersonal tillgänglig. Det upplevdes även lättare 

att få smärt- och symtomkontroll på vårdavdelningen (MacArtney et al., 2016). En patient 

upplevde att hon hellre bodde på vårdhem än att hennes partner skulle anpassa sitt hem efter 

henne (Philip et al., 2014). 

 

Att förbereda sig inför döden utan att tappa hoppet 

Patienter upplevde att det var svårt att samtala med anhöriga på grund av deras oförståelse om 

sjukdomen och sjukdomsförloppet samt det ofta långa avståndet mellan hemmet och 

sjukhuset (Eriksson et al., 2015; Hannon et al., 2017; Benzar, Hansen, Kneitel & Fromme, 

2011; Eriksson et al., 2015). En annan kommunikationssvårighet som patienterna upplevde 

var att hälso- och sjukvårdspersonal inte alls nämnde döden vid samtal och att de verkade 

obekväm att prata om detta (Philip et al., 2014). Informationen som hälso- och 

sjukvårdspersonal gav förändrade upplevelsen av hopp till mer realistiska alternativ, från att 

hoppas på bot till ett hopp om att få vara adekvat smärtlindrad (Coulourides Kogan et al., 

2015). 
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‘‘When they [the IPC team] came in, it gave me hope that I would be comfortable 

with the pain.that I will not be going home with such a severe pain and be back in 

Urgent Care that same day or the next day.’’ (Coulourides Kogan et al., 2015, s. 1022) 

 

Information om palliativ vård upplevdes som viktigt av patienter, detta för att kunna bearbeta 

sin rädsla och oro (Coulourides Kogan et al., 2015; Hannon et al., 2017). Information och 

ökad kunskap upplevdes motiverande till att vara delaktig i sin egna vård samt ingav hopp 

och förväntningar kring resultatet av vården (Coulourides Kogan et al., 2015). Efter 

information från det palliativa vårdteamet blev patienter som upplevde osäkerhet kring 

framtiden mindre rädda och upplevde en minskad oro (Hannon et al. (2017). En studie visade 

att det även var viktigt med information till anhöriga då patienter upplevde en ovisshet kring 

vilken information de fått (Eriksson et al., 2016). 

 

Patienterna upplevde en osäkerhet över hur framtiden såg ut (Carduff et al., 2018; Eriksson et 

al., 2015; Philip et al., 2014). De upplevde att hälso- och sjukvårdspersonal bör vara mer 

öppna med att tala om patientens framtid, framtida behov och döden både till patient och 

närstående. De upplevde att de inte var inkluderade när hälso- och sjukvårdspersonal 

diskuterade deras situation, framtid och behandling (Eriksson et al., 2015; Johnston et al., 

2012; Philip et al., 2014). Studien av Philip et al. (2014) beskriver patienters upplevelse av en 

lång väntan som fortsatte genom hela vårdförloppet till livets slut. Väntan på resultat, 

doktorer, en ledig säng och prognoser ledde till osäkerhet inför framtiden och bidrog till 

frustration och besvikelse. Trots att patienterna upplevde oro över framtiden och oro över hur 

anhöriga skulle klara sig fanns det positiva tankar om framtiden och en vilja att ta en dag i 

taget och hinna utföra så mycket som möjligt innan livets slut (Eriksson et al., 2015). 

Patienterna uttryckte att de saknade information och en förklaring av deras diagnos av 

doktorerna (Carduff et al., 2018; Eriksson et al., 2015) vilket gjorde framtiden oviss och 

patienterna upplevde en känsla av rädsla och övergivenhet (Carduff et al., 2018). Genom att 

diskutera rädslor inför framtiden och planera vården upplevde patienter framtiden mindre 

osäker och det var lättare att normalisera döendeprocessen (Hannon et al., 2017). 

 

Diskussion 

Syftet med denna kvalitativa innehållsanalys var att beskriva patienters upplevelser av 

palliativ vård. Resultatet visade att patienter upplevde att de ville ha en vård utifrån fysiska, 
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psykiska, psykosociala samt andliga behov. Patienter upplevde att de ville bli sedda och få 

deras individuella behov tillgodosedda. Sympati upplevdes som något negativt då hälso- och 

sjukvårdspersonal som sympatiserade upplevdes sakna förståelse för deras behov bortom 

lidandet. Motsatsen var empati och empati upplevdes som något stärkande. När hälso- och 

sjukvårdspersonal visade empati upplevdes en personlig kontakt mellan patient och hälso- 

och sjukvårdspersonal. Sjukdomen förändrade kroppen vilket upplevdes försvåra vardagen 

och patienter upplevde sig vara i en beroendeställning. Detta upplevdes skamligt och patienter 

upplevde sig vara en börda. Vid sjukdom upplevdes därför relationen till anhöriga försämras. 

Patienter upplevde det viktigt att ha struktur i vardagen då detta gav en känsla av kontroll. 

Miljön var också viktigt då patienter upplevde att miljön påverkade tryggheten. Patienter 

upplevde att de saknade information om framtiden och de upplevde att 

kommunikationssvårigheter uppstod vid samtal om döden. De upplevde dock att det palliativa 

vårdteamet förbättrade information och kommunikation. 

 

Resultatet i den första kategorin i denna litteraturstudie kan förstås med hjälp av modellen 

personcentrerad vård och fenomenet tröst. En god personcentrerad palliativ vård upplevs när 

den ges utifrån ett helhetsperspektiv av människans behov. Patienter upplevde det viktigt att 

vid palliativt vård bli sedd och hörd så att omvårdnadshandlingar som genomförs leder till att 

de individuella behoven tillgodoses. Enligt Ekman et al. (2011) är en personcentrerad vård 

som organisationsmodell generellt viktigt för att förbättra hälsan samt öka tillfredsställelsen 

hos patienter. En personcentrerad vård bygger på att se hela patienten och alla dennes behov, 

inte enbart se sjukdomen och diagnosen. Detta stämmer väl överens med resultatet i denna 

litteraturstudie och detta kan förstås som att den personcentrerade modellens ansats verkar 

tillämpas även inom den palliativa vårdformen. Ekman et al. (2011) menar att termen 

patientcentrerad vård bör undvikas då detta tyder på att personen skyms undan av rollen som 

patient. En personcentrerad vård handlar om att patienten är aktiv i sin egen vård, med en 

egen vilja, behov och känslor. Som sjuksköterska eller hälso- och sjukvårdspersonal är det en 

utmaning att finna de resurser som patienten har för att finna en meningsfullhet i vården och 

för att motivera och stödja delaktighet. Att visa patienten att denne är viktig gör man genom 

att fråga och lyssna på patientens berättelser. Att sedan tillämpa detta i vården gör att 

patienten känner sig viktig, betydelsefull och tas på allvar. Man respekterar patientens vilja 

även om det strider mot den egna åsikten. I denna litteraturstudies resultat framgick det att 
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den palliativa vården upplevdes som god då hälso- och sjukvårdspersonal förstod patientens 

lidande. De patienter som vårdades inom palliativ vård upplevde att det palliativa vårdteamet 

var ett stöd genom sitt förhållningssätt och också genom hur de utformade vården i sin helhet, 

vilket enligt Ekman et al. (2011) sker när hela patienten står i centrum och ges utrymme för 

att hitta en meningsfullhet. 

 

Litteraturstudien visar även att medkänsla från hälso- och sjukvårdspersonal är något som 

upplevs skapa förståelse för patientens lidande och stärker patienterna. När en människa lider 

är denna i behov av tröst enligt Norberg, Bergsten och Lundman (2001). Fenomenet tröst 

innebär att förändra perspektiv och få en upplevelse av mening trots lidande. För att kunna ta 

emot eller ge tröst behöver man vara redo. För att ta emot tröst behövs en öppenhet, närvaro 

och tillgänglighet. Tillgänglighet innebär att man uttrycker sitt lidande, att man lyssnar och 

att man öppnar sig för en tröstande dialog. I litteraturstudiens resultat framkom det att 

patienter upplevde sig hantera problem på ett mer effektivt och personligt sätt om hälso- och 

sjukvårdspersonal visade sig sårbara och förstående för patientens lidande. I Norbergs et al. 

(2001) modell för tröst bör den som förmedlar tröst vara trygg i sig själv för att våga se och 

lyssna på den lidande patienten samt visa att det är accepterat att visa svaghet, sorg och 

smärta. Litteraturstudiens resultat visar att patienter upplevde en höjd livskvalité vid 

personlig kontakt med hälso- och sjukvårdspersonal. Enligt Norberg et al. (2001) delar man 

lidandet i ömsesidig närvaro och tillgänglighet. Detta kräver dialog, vilket är viktigt för tröst 

och den kan även förekomma i det tysta. Dialog kan frigöra den lidande från lidandet genom 

ett skiftande perspektiv på sitt lidande. Detta genom att hitta en känsla hur man relaterar till 

lidandet. Även fast lidandet finns kvar så orsakar det inte sorg och detta hjälper patienten att 

finna en mening.  

 

Resultatet i den andra kategorin i denna litteraturstudie kan förstås med hjälp av fenomenet 

transition. Litteraturstudiens resultat visar att patienter upplevde att sjukdomen kunde 

förändra kroppen och kroppens förmåga att utföra aktiviteter i daglig liv. Patienter upplevde 

en oro över förändringar som kunde ske i framtiden och kände sig som en börda i och med 

behovet av hjälp. Denna förändring kan förstås i relation till fenomenet transition. Transition 

beskrivs som en process för förändring av Kralik, Visentin och van Loon (2005). Transition 

sker genom hela livet och speglar de faser en människa går igenom. Det innebär att man går 
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igenom en passage, från ett stadium till ett annat. Transition upplevs av personen själv vilket 

innebär att förändringen sker inom personen och dennes syn på livet och sig själv förändras. 

Enligt resultatet i denna litteraturstudie var det vanligt att patienter upplevde en förändrad 

kropp. De upplevde detta som en besvikelse och kände skam över att inte kunna ta hand om 

sig själv. Enligt Kralik et al. (2005) är transition inte en enskild händelse utan en process som 

sker över tid. Detta sker när livet förändras och man tvingas gå igenom en förändring, en 

transition. Att få en förändrad kropp, livssituation eller vardag som patienter upplever i 

litteraturstudiens resultat gör att patienter upplever en förändrad självbild och syn på livet. I 

litteraturstudiens resultat framkom att en förändrad kropp, en förändrad miljö och en 

förändrad vardag bidrog till upplevelsen av osäkerhet och sorg. Patienter upplevde att deras 

vardag förändrades under deras sjukhusvistelse med en ny miljö och nya rutiner. Även 

kroppen bidrog med känslan av förändring då de inte orkade utföra samma sysslor som 

tidigare. Kralik et al. (2006) menar att en person som går igenom transition går igenom ett 

lidande och en osäkerhet, men när förändringen är klar återfinns en självkänsla och ett 

självförtroende. Resultatet av transitionen är vanligen en acceptans på det nya vilket till slut 

blir en vardag. Därför är det viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal förstår vad en 

transitionsprocess innebär då detta kan underlätta avsevärt för patienten. I litteraturstudien 

framkom det att patienter upplevde stöd och trygghet som en viktig faktor för att kunna 

acceptera framtiden som palliativ vård innebar. Det framkom även att det palliativa 

vårdteamet upplevdes som ett stöd som patienterna uppskattade. 

 

Resultatet i den tredje kategorin i denna litteraturstudie kan förstås med hjälp av fenomenet 

ovisshet och fenomenet hopp. Resultatet i denna litteraturstudie visade att patienter upplevde 

en ovisshet i sjukdomsförloppet som skapade en känsla av rädsla och övergivenhet. Det 

visade även brister i kommunikation och information vilket bidrog till upplevelsen av 

ovisshet. Miljön påverkade patienternas upplevelse av trygghet. Utan struktur och kontroll av 

sin vardag upplevde patienter sårbarhet och hjälplöshet under sin tid på sjukhus. Neville 

(2003) beskriver fenomenet ovisshet som oförmåga att förstå vad sjukdomen har för mening, 

vad som skall hända samt hur prognosen ser ut. Ovisshet är psykiskt påfrestande både för 

patient och anhörig och uppkommer när information som ges är tvetydig, vag eller svår att 

förstå. I litteraturstudien framkom det att informationen som gavs ofta upplevdes svår för 

patienten att förstå och hantera och att informationen måste ges på en individanpassad nivå. 
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Resultatet i litteraturstudien visade att patienter upplevde att hälso- och sjukvårdspersonal 

hade vissa brister i att våga prata om döden och framtiden. Information upplevdes av 

patienterna som en viktig del i vården för att upprätthålla sin vardag samt för att vara 

förberedd på vad som skulle komma. Neville (2003) menar att hälso- och sjukvårdspersonal 

ska fungera som ett verktyg för att hantera ovisshet genom att ge raka, klara besked. Hälso- 

och sjukvårdspersonal ska kunna förklara saker som patienten inte förstår eller ge stöd när 

svar inte går att ge. 

 

Resultatet i tredje kategorin kan även kopplas till fenomenet hopp. Litteraturstudiens resultat 

visade att patienter upplevde att hälso- och sjukvårdspersonal hade svårigheter att tala om 

framtida behov hos patient och döden. Patienter upplevde dessa samtal som viktiga för att 

kunna bearbeta sin rädsla och oro. Enligt Hammer, Mogensen och Hall (2009) innebär 

fenomenet hopp en tro på framtiden och ger patienten en kämparanda. I deras studie beskrivs 

hopp som ljuset i horisonten, detta ljus lyser starkare genom kunskap, relationer och en 

positiv inställning till livet. Detta kan vi koppla till resultatet i vår litteraturstudie där patienter 

upplevde brist på information samt upplevde att anhöriga hade en oförståelse om sjukdom 

och sjukdomsprocessen. För att uppleva hopp behöver därför hälso- och sjukvårdspersonal ge 

information och kunskap för att uppbringa ett realistiskt hopp som ger patienten ljuset i 

horisonten som Hammer, Mogensen och Hall (2009) beskriver. 

 

Denna litteraturstudie visar att patienter som vårdas inom palliativ vård upplever ett behov av 

personcentrerad vård, tröst, stöttning vid transition och förebygga ovisshet. För att arbeta 

systematiskt mot dessa behov är de 6 s:n ett lämpligt verktyg för att utforma en god 

personcentrerad palliativ vård med humanistisk människosyn. En humanistisk människosyn 

innebär att man ser hela människan. De 6 s:n står för självbild, självbestämmande, sociala 

relationer, symtom, sammanhang och strategier. Alla patienter har olika behov och därför 

behöver inte alla 6 s:n vara aktuella, det kan vara en, flera eller alla. Det är hälso- och 

vårdpersonalens jobb att identifiera patientens behov för att ge en god omvårdnad till 

patienten i livet slutskede. Modellen är bra vid vårdplanering (Ternestedt & Österlind, 2013). 

Litteraturstudiens resultat visade att patienter upplevde en starkare självbild om de fick vara 

självständiga i sitt liv och sina rutiner. Enligt Ternestedt och Österlind (2013) är självbild 

modellens utgångspunkt. Begreppet självbild är hur patienten ser på sig själv och känner inför 
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sig själv. Målet är att utgå från patientens behov och främja de intressen patienten har. Detta 

för att patienten ska bibehålla en positiv syn på sig själv. I en studie av Jeppsson och Thomé 

(2015) beskrevs självbild på olika sätt. Självbild beskrevs som “vem jag är”. Självbilden 

omfattades av var patienten kommer ifrån, vilken bakgrund de har, vad de tror på, vad de 

brukade arbeta med. Självbilden omfattade hela patienten, även hur den tänkte och kände 

inför sig själv. Varför denna modell passar in på litteraturstudiens resultat beror på att de 6 s:n 

är en personcentrerad modell för patienter som vårdas palliativt och den är utformad för att 

upprätthålla patientens självbild, att få bestämma över sitt liv, sina val och sin vård, att få ha 

anhöriga runt sig och bevara sitt sociala umgänge, att ha symtomkontroll samt för att få lov 

att utöva sin tro för att få ett sammanhang. Detta är grunden för god vård. 

 

Förslag på intervention för att minska ovisshet 

Utifrån litteraturstudiens resultat har vi förstått att ovisshet är ett betydelsefullt fenomen hos 

hos patienter vid palliativ vård. För patienter inom palliativ vård existerar ovisshet i samband 

med att inte veta vad som kommer att hända under dagen och att inte veta vad som kommer 

att hända i framtiden. Detta innebar att det fanns både praktiska frågor och mer existentiella 

frågor som uttrycktes som viktiga. Neville (2003) beskriver interventioner för att förebygga 

ovisshet hos patienter. Hälso- och sjukvårdspersonal bör skapa en relation med patient och 

anhöriga för att kunna ge information på ett bra sätt och för att finnas som stöd vid tankar och 

funderingar. Genom att informera om fysiska aspekter av behandling, hur effektiv 

behandlingen är samt vilka resultat som kan förväntas hjälper man patient och anhöriga att 

finna en mening. Patienten bör hållas informerad under vårdprocessen om vanliga symtom, 

hur prognosen ser ut och vad patienten kan förvänta sig av behandlingen. Hälso- och 

sjukvårdspersonal bör förbereda patient och närstående inför speciella händelser eller 

behandlingar under vårdtiden. Information, kunskap, stöd och en god relation förebygger 

ovisshet. Denna intervention kräver inte mycket resurser förutom tid från hälso- och 

sjukvårdspersonal. Enligt litteraturstudiens resultat upplevde patienterna ett behov av 

information då det fanns en ovisshet kring vården, framtiden och vad som skulle ske under 

sjukhusvistelsen. Hälso- och sjukvårdspersonal kan därför ha hjälp av interventionen av 

Neville (2003) för att förebygga ovisshet och underlätta för patient och anhöriga. Att 

information ges på ett individanpassat sätt är även viktigt för att informationen ska vara till 

nytta för patienten. Enligt Neville (2003) kan ovisshet uppkomma även när patienten inte 



 

 

 

21 

Institutionen för Hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

finner någon meningsfullhet vid sjukdom. Kopplar man detta till litteraturstudiens resultat är 

det hälso- och sjukvårdspersonal som ska stötta och hjälpa patienten att finna de resurser som 

kan ge patienten en mening.  

 

Metodkritik 

Vid sökningen använde vi oss utav sökordet “Interview”, detta kan ha varit en nackdel och 

kan ha begränsat vår sökning. Vi valde även att använda NOT children. Det vi inte tänkte på 

var att sökningen kan ha exkluderat alla studier som innehåller begreppet children och inte 

som vi tänkte då vi ville exkludera barns upplevelser av palliativ vård. Vid sökning av studier 

i pubmed användes “Sort by: Best match”. Vi valde detta eftersom vi ansåg att det gav mer 

relevanta träffar än most recent och en fördel var att vi fick mer material att arbeta med. 

Nackdelen med att vi valde “Sort by: Best match” är att sökningen kan förändras och detta 

gör att sökningen inte är reproducerbar (NLM Technical Bulletin, 2018). Vi läste samtliga 

artiklar men granskade hälften var vilket kan vara en nackdel för tillförlitligheten då den kan 

minska. Willman et al. (2006) menar att vid granskning och poängsättning kan man kanske 

undervärdera eller övervärdera vissa faktorer eftersom alla värderar olika. Fördel är att genom 

att välja bort artiklar med låg kvalité ökade trovärdigheten för litteraturstudiens resultat. En 

annan fördel med litteraturstudiens resultat är att den fick en geografisk vidd då resultatet 

inkluderade studier från olika världsdelar vilket kan vara fördelaktigt vid användning av 

studien på andra ställen än i Sverige.  

 

Under studiens gång fann vi att metodvalet integrerad litteraturöversikt inte var optimalt för 

studien. Detta eftersom vi endast hittade kvalitativ data att utgå ifrån. En integrerad 

litteraturöversikt innehåller både kvalitativ och kvantitativ data (Whittmore & Knafl, 2005). 

Kvantitativa artiklar hittades men höll inte det kvalitetsmått (<70%) vi satt och kunde därför 

inte inkluderas i studien. Därför valde vi att ändra metodvalet och analysdelen till en 

kvalitativ innehållsanalys eftersom denna analysmetod endast innehåller kvalitativa studier 

och beskriver patientens upplevelse från ett inifrånperspektiv (Graneheim & Lundman, 2004). 

Vi valde att ändra för att höja trovärdigheten på studien. Trovärdighet enligt Graneheim och 

Lundman (2004) stärks när författarna arbetat textnära och stärkt upp resultatet med citat från 

originalstudier. Att alla delar i processens gång redovisats stärker även trovärdigheten. 
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Slutsats 

I litteraturstudiens resultat och diskussion har det framkommit behov som finns inom palliativ 

vård. Genom hela vårdkedjan ska det finnas en personcentrerad omvårdnad och ett holistiskt 

tänkande. Hälso- och sjukvårdspersonal behöver se hela patienten för att lättare kunna 

identifiera patientens behov. I litteraturstudien har det framkommit att patienter är i behov av 

information och kunskap för att förebygga ovisshet, ett stöd vid transitionsprocessen då den 

förändrade kroppen är en genomgående process, det framkom även behov av tröst för att 

skapa en mening för patienten trots lidande. Det största behov vi identifierade var ovisshet. 

Genom att förebygga ovisshet underlättar hälso- och sjukvårdspersonal för patient och 

närstående. I klinisk praxis innebär detta att hälso- och sjukvårdspersonal kan göra stor 

skillnad med små medel för patienten. Ett enkelt exempel som kan göra skillnad är att hälso- 

och sjukvårdspersonal informerar om vad, var och när det serveras mat och annan relevant 

information till patienten. Därmed får patienten information som ger en struktur i vardagen 

trots sjukhusvistelse. För vidare forskning anser vi att det finns ett behov av att våga prata om 

döden med patienter i livets slutskede samt med anhöriga. Vår forskning gick inte in på 

djupet i denna fråga, men vi anser att kunskap kring ämnet behöver förstärkas. Detta för att 

hälso- och sjukvårdspersonal ska bli mer bekväma att prata om döden som en naturlig del i 

livscykeln. Vi vill tro att när hälso- och sjukvårdspersonal känner sig bekväma att samtala om 

döden skapar detta en trygghet för patienten och anhöriga och förhoppningsvis öppnar det 

upp för frågor, funderingar och en dialog. Allt för att ge en god och säker vård.  
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