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Introduktion: Behovet av palliativ vård ökar och den palliativa vården utvecklas kontinuerligt. Det 

finns modeller för palliativ vård där en personcentrerad vård är i fokus. Sjuksköterskan har en stor roll 

i den palliativa vården och för att kunna utvärdera vården, förbättra kvaliteten och identifiera 

missförstånd är det av stor vikt att ha förståelse för patienters upplevelse. 

Syfte: Att belysa patienters upplevelser vid palliativ vård. 

Metod: Litteraturstudien utgick från Polit & Becks (2017) nio steg. Resultatet baseras på 11 kvalitativa 

artiklar från databaserna CINAHL och PubMed. 

Resultat: Från resultatet framstod fem kategorier, påverkade relationer med närstående, påverkad 

funktion, konsekvenser av vårdmiljö, konsekvenser av symptom och behandling och existentiell 

påverkan. Utifrån kategorierna urskildes underkategorierna påverkad självständighet, att vara en 

börda, påverkat socialt liv, beaktande av konsekvenser för närståendes, konsekvenser av psykosocial 

miljö, konsekvenser av fysisk miljö, andlig påverkan och påverkad livssyn. 

Slutsats: Den palliativa fasen kan vara fylld av negativa upplevelser hos patienter men detta till trots är 

det ändå de positiva upplevelserna som patienter beskriver som viktiga och meningsfulla. Att kartlägga 

patienters upplevelser och ge stöd och lindring genom de negativa upplevelserna samt stärka de positiva 

upplevelserna kan bidra till att ge patienter en personcentrerad vård och en god sista tid i livet. 
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Introduktion 
 
Det uppskattas att varje år är 40 miljoner människor i världen i behov av palliativ vård, av dem 

erhåller cirka 14 procent palliativ vård (World Health Organization 2017). Endast 20 länder i 

världen, 8,5 procent har en välintegrerad palliativ vård (Lynch et al. 2013). I Sverige avlider 

mellan 90 000 och 100 000 per år och de flesta av dem är i behov av palliativ vård 

(Socialstyrelsen u.å.a). 

 

Sjuksköterskans sex kärnkompetenser är personcentrerad vård, säker vård, informatik, 

samverkan i team, evidensbaserad vård och förbättringskunskap. I flera år har arbetet för att 

implementera sjuksköterskans kärnkompetenser i utbildning samt i verksamheter pågått 

(Svensk sjuksköterskeförening 2015).    

 

Det finns ett stort behov av palliativ vård och sjuksköterskors roll i palliativ vård såväl som 

annan vård bör grundas i de sex kärnkompetenserna.  

 

Personcentrerad vård 

En av sjuksköterskans sex kärnkompetenser är personcentrerad vård. (Svensk 

sjuksköterskeförening 2015). Personcentrerad vård innebär att patienters unika perspektiv ses 

som lika mycket värd som det professionella perspektivet. Grunden i personcentrerad vård är 

att patienter betraktas som en människa som råkat ut för en sjukdom eller ett symptom och är 

inte att personen blir sin sjukdom. Personcentrerad vård har sitt ursprung i humanistisk 

psykologi och för att kunna ge hjälp och stöd till en annan person måste varje individs 

perspektiv och syn på situationen tas i beaktning. Den personcentrerade vården handlar om att 

identifiera och respektera patienters olikheter, önskningar, värderingar och uttalade behov. Den 

handlar också om symptomlindring och att främja kontinuitet. Det är viktigt att lyssna, 

informera, kommunicera och undervisa patienter och att låta patienter vara delaktiga i beslut 

och planering (Svensk sjuksköterskeförening 2016). 

 

Patienters perspektiv ligger till grund för personcentrerad vård. Att ha kunskap om patienters 

upplevelser1 kan vara en grund för ökad förståelse av patienters perspektiv.  

 

Definition av palliativ vård 

Palliativ vård definieras som ett förhållningssätt som förbättrar patienternas och de närståendes2 

livskvalitet genom att möta problem som kan associeras med livshotande sjukdom. Detta 

uppnås av förebyggande och lindring av lidande genom tidig identifikation, bedömning och 

behandling av smärta och andra symptom som är fysiska, psykosociala och spirituella. Palliativ 

vård avser inte att påskynda eller uppskjuta döden (World Health Organization u.å.). 

 

Livskvalitén bygger på de upplevelser som patienter samt närstående har och palliativ vård 

syftar till att förbättra livskvalitén för såväl patienter som närstående. Sjuksköterskor bör därför 

ha förståelse och kunskap samt ta hänsyn till upplevelser vid utformande av omvårdnad. 

 

                                                           
1 Upplevelse definieras som något en person varit med om. Det kan vara både positivt och negativt. Även känslomässiga 

reaktioner och intryck räknas in som en upplevelse (Svenska Akademins Ordbok 2011). 

 
2 En närstående definieras som en person som vid tillfället är aktuell i patientens dåvarande kontaktnät. Det kan vara en 

familjemedlem, annan släkt, nära vän eller god man (Socialstyrelsen u.å.b). 
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Två faser  

Palliativ vård kan delas in i två faser, den tidiga och sena fasen. Övergången mellan dessa kan 

vara flytande och svår att särskilja och sätta en fast tidpunkt för när patienten övergår i den sena 

fasen. Den tidiga fasen startar oftast när patienter blivit diagnostiserade med en progressiv, 

obotlig sjukdom eller skada men det tas också hänsyn till de enskildas livssituation och livssyn 

vid övergång till palliativ vård. Den tidiga fasen kan vara lång och avser att behandla för att 

förlänga livet så länge en livsförlängande behandling är meningsfull för patienter. I denna fasen 

avses också att bevara och främja patienters och närståendes livskvalitet (Socialstyrelsen 2013). 

 

Övergången till den sena fasen sker ofta successivt under en lång tid. Inom sjukvården används 

begreppet brytpunkt (Socialstyrelsen 2013). Vid brytpunkten brukar brytpunktssamtal 

genomföras, med brytpunktssamtal menas samtal med patienter och eventuellt närstående om 

att vården och dess mål ändrar riktning så att livskvaliteten sätts i fokus istället för livslängden 

(Friedrichsen 2013). Övergången till palliativ vård i livets slutskede beslutas av behandlande 

läkare eller av patienter själva i samråd med läkare. Även närståendes synpunkter kan det tas 

hänsyn till vid ett ställningstagande. Ofta förekommer flera dialoger mellan berörda parter 

innan ett beslut fastställs. Även efter att beslutet är taget sker förändringen succesivt. I den sena 

fasen är det huvudsakliga målet att lindra lidande, eftersom att döden kommer att ske inom en 

överskådlig framtid.  Beslutet tas när den livsförlängande behandlingen inte längre anses vara 

meningsfull eller när symptom och biverkningar av behandlingen gör att patienter blir lidande 

(Socialstyrelsen 2013). 

 

Det palliativa förloppet kan vara långt och det kan därför finnas utrymme för många olika 

upplevelser hos patienter.  

 

De fyra hörnstenarna  

Den palliativa vården delas in i fyra hörnstenar, symptomlindring, samarbete, 

kommunikation och relation samt stöd till de närstående (Socialstyrelsen 2013) och går i 

linje med Världshälsoorganisationens definition av palliativ vård (World Health 

Organization u.å.). Den första avser att lindra patienters lidande, det innefattar bland annat 

fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov samt att bevara patienters autonomi och 

integritet. Den andra hörnstenen handlar om att vården ska/bör utföras av ett 

tvärprofessionellt team. Det är av stor vikt att flera professioner inkluderas i vården av 

palliativa patienter för att kunna tillgodose alla patienters individuella behov. Varje 

profession har kompetens för att hjälpa patienter inom sitt område. I den tredje hörnstenen 

lyfts vikten av god kommunikation och relation mellan teamets vårdpersonal för att främja 

patienters livskvalitet. Även kommunikationen och relationen till patienter och deras 

närstående ses som en viktig del. Den sista hörnstenen är till för de närstående som ska få 

stöd under sjukdomstiden och efter att patienten har avlidit. Bland annat ska närstående 

erbjudas att vara delaktiga i vården under sjukdomsförloppet (Socialstyrelsen 2013).  En 

studie har kommit fram till att palliativ vård består av att ha en bra relation till både familjen 

och patienter, samt att bevara patienters integritet och autonomi. I studien belyses också 

vikten av de tvärprofessionella teamen (Pizzi 2015) vilket går i linje med de fyra 

hörnstenarna (Socialstyrelsen 2013). 

 

Att lindra patienters lidande är en stor del av den palliativa vården. Lidandet är en följd av 

patienters upplevelser vilket i sin tur kräver att sjuksköterskor har förståelse och kunskap för 

de upplevelser som patienter kan ha. 
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De 6 S:en 

De 6 S:en är en modell för palliativ vård. De 6 S:en är självbild, självbestämmande, sociala 

relationer, symtomlindring, sammanhang samt val av strategier. Modellen går i enlighet med 

personcentrerad vård där patienten är utgångspunkten för vården (Ternestedt et al. 2012).  

 

Eftersom att vården utgår från patienten, är patienters upplevelser vid palliativ vård en stor del 

i utformandet av vården.   

 

Kommunikation 

Informatik är en av de sex kärnkompetenserna vilken inkluderar kommunikation (Svensk 

sjuksköterskeförening 2014). Det beskrivs som viktigt att ha god kommunikation 

vårdpersonal emellan samt mellan vårdpersonal, patienter och närstående (Socialstyrelsen 

2013). Läkare upplever att ett brytpunktssamtal i själva verket inte är ett enstaka samtal utan 

en process, en process som försvåras genom bristande kontinuitet inom professionen samt 

bristande dokumentation då det är svårt att fortsätta processen efter att någon annan påbörjat 

den. Att prata om döden är utmanande på ett personligt plan såväl som professionellt och 

många upplever sig oförberedda inför sådan typ av kommunikation. Erfarenhet inom 

palliativ vård kan vara en bidragande faktor för att kunna genomföra ett brytpunktssamtal på 

ett tillfredsställande sätt. Det är också viktigt med ett nära samarbete med övriga i vårdteamet 

och då särskilt sjuksköterskor som ofta känner patient och närstående bättre och ofta är den 

som initierar till brytpunktssamtalet. Läkare upplever osäkerhet inför när brytpunktssamtalet 

bör ske samt till följd av bristande erfarenhet av palliativ vård och kommunikation kring 

döden (Udo et al. 2018). 

 

Sjuksköterskor upplever att de har bristande kunskap gällande att kommunicera med 

patienter och deras familjer vid palliativ vård (Croxon et al. 2018). Sjuksköterskor upplever 

också att luckor i kommunikationen försvårar beslutsfattandet och står i vägen för eventuella 

fördelar med den palliativa vården. De uppfattar det som att läkare ofta inte är ärliga vid 

samtal med patienter gällande prognosen och att det kan försena den palliativa vården. 

Sjuksköterskor upplever att på grund av bristerna i kommunikationen blir patienter lidande. 

Patienters önskningar kring vården i livets slutskede finns ofta inte dokumenterade vilket 

ofta leder till att närstående får ta ett beslut istället. Sjuksköterskor upplever också att det är 

brist på tid för att kommunicera med patienter (Dillworth et al. 2016). 

 

Patienter kan uppfatta kommunikationen från vårdpersonal som trevande och att döden 

undviks att prata om. Istället används diskussioner kring palliativ vård, behandling och 

symptomlindring som mildrande uttryck för döden. Patienter uppfattar också att högtravande 

medicinska termer används och det kan vara svårt att förstå innebörden av vad som sägs 

(Collins et al. 2018). 

 

Kommunikationen är bristande på flera olika punkter och skulle kunna ha inverkan på patienters 

upplevelse av palliativ vård. 

 

Sjuksköterskors roll och kunskap vid palliativ vård 

Sjuksköterskans fyra ansvarsområden är enligt Svensk Sjuksköterskeförenings översättning av 

International Council of Nurses [ICN] etiska kod (2014) att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lidande. Svensk Sjuksköterskeförening (2014) beskriver vidare att 

vården ska vara lika för alla. Den etiska koden är till för att hjälpa sjuksköterskor att fatta etiska 

beslut. 
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Sjuksköterskor ska göra det möjligt för patienter att leva det liv som de önskar trots sjukdom. 

Beroende på vilket område sjuksköterskorna arbetar inom ser uppgifterna olika ut (Svensk 

sjuksköterskeförening 2016).  Viktiga delar i sjuksköterskors roll är att lyssna på patienter, lära 

känna patienter, inge en känsla av trygghet och att bistå med symptomlindring (Johnston & 

Smith 2006). Sjuksköterskor själva upplever att en stor del av deras roll vid palliativ vård är att 

företräda patienter (Dillworth et al. 2016). 

 

Sjuksköterskor upplever att palliativ vård ofta är givande och känns meningsfullt. Frustration 

kan enligt en studie härröra från brist på kunskap inom palliativ vård men även begränsad tid 

för att utföra vården (Andersson et al. 2016). Sjuksköterskor har bristande kompetens vid 

palliativ vård (Kim & Hwang 2014; Perm et al. 2012) gällande symptomlindring och 

förutsättningar för att döden skulle bli så behaglig som möjligt (Kim & Hwang 2014). 

Nyexaminerade sjuksköterskor upplever att de inte är redo att själva ansvara för patienter under 

palliativ vård utan skulle uppskatta stöd från mer erfarna kollegor (Croxon et al. 2018). 

 

Sjuksköterskor har viljan och möjligheten att fatta beslut på egen hand men de saknar erfarenhet 

och kompetens vid etiska ställningstaganden. De saknar även kunskap om hur deras kollegor 

uppfattar etiska dilemman vilket gör att ställningstagandet är svårare (Karlsson et al. 2010). 

Stödet från kollegor och vikten av att dela med sig av kunskaper är en stor del av att kunna 

förbättra sjuksköterskors kunskap om palliativ vård (Törnquist et al. 2013). Sjuksköterskors 

attityd till palliativ vård förbättras i takt med att deras kunskap om ämnet ökar (Wilson et al. 

2016). Sjuksköterskor som arbetat längre upplevde det lättare att arbeta med patienter i ett 

palliativt skede både gällande medicinering och omhändertagandet av patienters närstående 

under sjukdomsförloppet och efter att patienten avlidit. Men även för de sjuksköterskorna med 

mer arbetslivserfarenhet var det svårt att vårda patienter i ett palliativt skede (Coffey et al 2016). 

 

Patienters upplevelser skulle kunna påverkas av sjuksköterskor bristande kunskapsläge. Men 

kunskap och förståelse för patienters upplevelser skulle också kunna ligga till grund för 

kompentensutveckling hos sjuksköterskor.  

  

Problemformulering 

Då studier visar på bristande kommunikation inom palliativ vård och bristande kunskapsläge 

hos sjuksköterskor gällande palliativ vård syftar studien till att sammanställa hur patienters 

upplevelser av palliativ vård är då detta är av stor vikt vid personcentrerad vård. Förståelse för 

patienters perspektiv kan bistå till att utvärdera vårdinsatser, förbättra kvaliteten på vården samt 

identifiera missförstånd. 

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att belysa patienters upplevelser vid palliativ vård. 
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Metod 
En litteraturstudie är en sammanställning av befintlig forskning inom ett specifikt område. 

Syftet med en litteraturstudie är att skapa en överblick på hur mycket aktuell forskning som 

finns på området, det kan skapa en grund för vidare forskning (Polit & Beck 2017). 

 

Litteraturstudien är gjord utifrån Polit & Becks (2017) nio steg som beskriver utföranden och 

ordningsföljd vid en litteraturstudie. Nedan följer en modifierad version av de nio stegen fritt 

översatt från engelska. 

1. Formulera och bearbeta syfte samt problemformulering. 

2. Utforma en sökstrategi (välja databaser, identifiera nyckelord etc.) 

3. Söka efter, identifiera och inhämta potentiella material från primärkällor samt dokumentera 

sökningens handlingar och beslut. 

4. Undersöka källornas relevans och lämplighet. 

5. Läsa källmaterial. 

6. Tolka och sammanfatta information från studierna. 

7. Kritiskt granska den vetenskapliga kvaliteten i studierna. 

8. Analysera, integrera information, söka efter teman. 

9.Kritiskt utföra en sammanställning. 

(Polit & Beck 2017) 

 

Litteratursökning 

Det första steget enligt Polit & Becks (2017) nio steg utfördes genom att ett syfte fastställdes. 

I enlighet med steg två valdes de elektroniska databaserna, CINAHL och PubMed ut, eftersom 

de svarade till studiens syfte sedan identifierades MeSH- och headingstermer.. CINAHL är en 

omvårdnadsinriktad databas medan PubMed är mer medicinskt inriktad, båda kunde användas 

i studien eftersom de belyser ett patientperspektiv (Polit & Beck 2017). I steg tre utfördes flera 

sökningar i CINAHL och PubMed. Sökningarna gjordes enskilt och kombinerades sedan med 

varandra, samt med fritextsökning i PubMed, och med den booelska operatorn “AND”, till följd 

av detta identifierades relevanta sökkombinationer. 

  

Inklusion- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier var artiklar skrivna på svenska, engelska, danska och norska. Artiklarna 

skulle vara publicerade mellan 2007-01-01 och 2018-01-25. Alla artiklar som är med i studien 

skulle även vara peer reviewed. Exklusionskriterier var artiklar där patienter var under 18 år 

och review artiklar. 

 

Sökord 

Sökningar gjordes i databaserna PubMed och CINAHL. I CINAHL (se tabell 1) användes 

headingstermerna Palliative care, Patients och Emotions. Palliative care användes eftersom 

syftet förutsatte att patienterna var under palliativ vård. Eftersom upplevelse inte fanns som 

headingsterm användes emotions vilket svarade mot syftet. Litteraturstudien belyste ett 

patientperspektiv, patients därför användes som ett sökord. 

 

I PubMed (se tabell 2) användes MeSH-termerna Palliative care, Patients/psychology som 

motsvarade emotions och patients i CINAHL. Fritextsökningen Experienc* användes för att 

begränsa sökningen då patients/psychology omfattade ett större område än patients och 

emotions i CINAHL. 
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Tabell 1: Sökningar i CINAHL 

Sökning Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 MH Palliative care 4647    

S2 MH Emotions 3653    

S3 MH Patients 1281    

S4 S1 AND S2 51 11 4 4 

S5 S1 AND S3 42 13(1) 1 1 

() = varav antal interna dubbletter [2018-01-25] 
Tabell 2: Sökningar i PubMed 

Sökning Sökord Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 MeSH Palliative care 20143    

S2 MeSH Patient/psychology 7035    

S3 Experienc* 364239    

S4 S1 AND S2 177    

S5 S3 AND S4 55 19((4)) 6 6 

 (())= varav antal externa dubbletter [2018-01-25] 

Urval 

Steg fyra enligt Polit & Beck (2017), att undersöka källornas relevans och lämplighet, utfördes 

i form av urval 1. Urval 1 utfördes genom att alla abstrakt i artiklarna som framkom genom 

sökkombinationerna enligt tabell 1 och tabell 2 lästes och utifrån detta bedömdes relevans och 

lämplighet. Urvalet utgick från studiens syfte och de inklusions- och exklusionskriterier som 

bestämdes. Artiklar sållades bort bland annat till följd av om studien gjorts ur ett annat 

perspektiv än patientens, att deltagare under 18 år inkluderats i studien, att studien syftat till att 

utveckla specifika vårdprogram eller bedömningsinstrument eftersom interventioner gjorts eller 

att studien var skriven på ett annat språk än de som inkluderades i litteraturstudien. I urval 1 

granskades 148 artiklar varav 38 kvarstod efter granskningen. 
 

Steg fem och sex enligt Polit & Beck (2017) som innebär att läsa källmaterial samt att tolka och 

sammanfatta information från studierna genomfördes i urval 2. Urval 2 utfördes genom att 

samtliga artiklar från urval 1 lästes och sammanfattades var för sig, varefter författarna 

diskuterade artiklarna tillsammans samt sammanfattade artiklarna i en matris. Artiklar sållades 

bort till följd av bland annat att det i resultatet ej gick att urskilja patientens upplevelse från 

övriga deltagare i studien, att forskningen utgick från personals bedömning av patientens 

upplevelse eller att patienters upplevelse ej undersökts i studien. I urval 2 granskades 38 artiklar 

varav 11 kvarstod efter granskningen. 
 

Steg sju enligt Polit & Beck (2017) som innebär att kritiskt granska den vetenskapliga kvaliteten 

i studierna genomfördes i urval 3. Urval 3 utfördes genom att samtliga artiklar från urval 2 lästes 

och granskades med stöd från Polit & Beck's (2017) ”Guide to an overall qritique of a 
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qualitative research report”. I urval 3 granskades 11 artiklar varav 11 kvarstod efter 

granskningen. 
 

Databearbetning 

Steg åtta och nio enligt Polit & Beck (2017) som innebär att analysera, integrera information 

och söka efter kategorierna samt att kritiskt utföra en sammanställning genomfördes under 

databearbetningen. Artiklarna lästes flera gånger enskilt och därefter markerades det som 

svarade mot studiens syfte i texten under samråd med varandra. Artiklarna samt markeringarna 

numrerades. Markeringarna lästes, tolkades induktivt och delades därefter in i fem olika 

kategorier och utifrån kategorierna utskildes även underkategorier. Därefter utfördes en 

sammanställning av resultatet uppdelade i de olika kategorierna och underkategorierna. 
 

Forskningsetiska ställningstaganden 

I Polit & Beck (2017) finns riktlinjer för att kritiskt granska de etiska aspekterna i en studie. 

Dessa riktlinjer följdes för att granska de etiska aspekterna i de studier som ingick i 

litteraturstudien. 

 

Alla abstrakt lästes flera gånger individuellt och genomgicks tillsammans för att säkerställa att 

de tolkats på samma sätt. Egna värderingar och åsikter identifierades och diskuterades 

sinsemellan samt exkluderades därefter. Inget av de abstrakt som passade till studiens syfte 

exkluderades i första urvalet. Vid förekomst av citat skrevs de på originalspråket vilket 

minskade risken för felaktig översättning. Eftersom ingen av författarna till studien hade 

engelska som modersmål skedde översättning noggrant (Polit & Beck 2017). 
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Resultat 
Resultatet omfattades av elva kvalitativa studier, se artikelmatrisen i bilaga 1. Det framstod fem 

kategorier med tillhörande underkategorier vid analysen, (se Figur 1). Patienter upplevde 

påverkad funktion vilket medförde påverkad självständighet och upplevelse av att vara en 

börda. Patienter upplevde även påverkade relationer till närstående som medförde påverkat 

socialt liv och beaktande av konsekvenser för närstående. Patienter upplevde också 

konsekvenser av symptom och behandling. Patienter upplevde dessutom konsekvenser av 

vårdmiljö som medförde som medförde konsekvenser av psykosocial miljö och konsekvenser 

av fysisk miljö. Vidare upplevde patienter existentiell påverkan som medförde andlig påverkan 

och påverkad livssyn.  

 

Figur 1:Kategorier och underkategorier  

 

Påverkad funktion 
 

Påverkad självständighet 

Patienter upplevde det viktigt att behålla sin självständighet (Beng et al. 2015; Berterö et al. 

2008; Eriksson et al. 2016) och att vårdpersonal inte tog över uppgifter patienterna kunde utföra 

själva (Håkanson & Öhlén 2015). Genom viljan att vara självständig ökade patienters 

självrespekt (Andersson et al. 2008) och att vara självständiga bidrog till positiva upplevelser 

hos patienter (Beng et al. 2015; Eriksson et al. 2016).   

 

Patienter oroades över risken att komma att förlora fysisk funktion (Beng et al. 2014). Vid 

förlorad fysisk funktion och ofta därmed förlorad självständighet medfördes negativa känslor 

(Beng et al. 2014; Eriksson et al. 2016; Håkanson & Öhlén 2015; McPherson et al. 2007), bland 

dessa förekom lidande och förlorad livslust (Beng et al. 2014). 

 

Att acceptera behov av hjälp kunde vara svårt (McPherson et al. 2007) och det förekom även 

rädsla hos patienter för att bli kroppsligt kränkta (Håkanson & Öhlén 2015). För att kunna 

uppleva lugn angående hjälpbehovet behövde patienter överkomma rädslan för att förlora 

kontroll, värdighet och självständighet (Håkanson & Öhlén 2015). Dock kunde patienter också 

vara tillfreds med sitt hjälpbehov (Eriksson et al. 2016; Håkanson & Öhlén 2015) hjälpen kunde 

till och med vara en källa till positiva upplevelser hos patienter (Andersson et al. 2008; Beng et 

al. 2015; Håkanson & Öhlén 2015). Men om kraven på självständighet från vårdpersonalen 
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upplevdes för höga och hjälpbehovet inte möttes kände patienterna oro (Håkanson & Öhlén 

2015) och frustration (McPherson et al. 2007). 

 

Att vara en börda 

Stöd från närstående uppskattades (Beng et al. 2015; Berterö et al. 2008; Eriksson et al. 2016) 

och tillfredsställelse beskrevs av patienter till följd av närståendes delaktighet i vården 

(Andersson et al. 2008). Men när möjlighet inte fanns till närståendes delaktighet kunde istället 

rädsla uppstå (McPherson et al. 2007). Dock kunde upplevelsen av att inte vara involverad 

också förekomma när närstående vårdade i hemmet (Andersson et al. 2008). 

 

Det kunde vara svårt för patienter att be sina närstående om stöd och hjälp (Berterö et al. 2008), 

risken för att bli en börda medförde rädsla (McPherson et al. 2007) och skuld (Berterö et al 

2008; Eriksson et al. 2016; McPherson et al. 2007). Många patienter upplevde sig också vara 

en börda för sina närstående (Beng et al. 2014; Berterö et al. 2008; McPherson et al. 2007), ur 

ett fysiskt, socialt och emotionellt perspektiv (McPherson et al. 2007). 

 

Påverkade relationer till närstående 
 

Påverkat socialt liv 

Förekomsten av sociala relationer var viktigt för patienter (Andersson et al. 2008; Coelho et al. 

2016) och gav positiva upplevelser (Coelho et al. 2016; Eriksson et al. 2016). Vänner 

uppskattades (Beng et al. 2015; Berterö et al. 2008; Eriksson et al. 2016) och närhet till familjer 

medförde glädje (Andersson et al. 2008; Beng et al. 2015; Eriksson et al. 2016) och trygghet 

(Andersson et al. 2008; Beng et al. 2015). Patienter upplevde det viktigt att fortsatt få vara 

delaktiga i andra människors liv (Andersson et al. 2008) men oroades över att relationer kunde 

komma att förändras till följd av sjukdomen (McPherson et al. 2007).  

 

Dock kunde det vara svårt för patienter att veta att de inte kunde fullfölja sina sociala roller 

(Eriksson et al. 2016) vilket ledde till upplevelse av misslyckande och sorg (McPherson et al. 

2007). Besök kunde medföra att patienter upplevde trötthet (Eriksson et al. 2016) och 

frustration kunde uppstå vid obehagliga upplevelser med närstående (Beng et al. 2014). 

 

Beaktande av konsekvenser för närstående 

Att berätta för sina närstående om sin sjukdom var svårt (Berterö et al. 2008; Eriksson et al. 

2016), men upplevdes ändå som viktigt (Beng et al. 2015; Berterö et al. 2008) och lugnande 

(Beng et al. 2015).  

 

Patienter oroades över sina familjer (Beng et al. 2014; Beng et al. 2015; Berterö et al. 2008; 

Eriksson et al. 2016; McPherson et al. 2007). Oron kunde röra de närståendes framtid (Berterö 

et al. 2008; Eriksson et al. 2016; McPherson et al. 2007) och hur familjen kunde komma att 

påverkas emotionellt (Berterö et al. 2008; McPherson et al. 2007). De upplevde sig inte redo 

för att lämna de närstående (Berterö et al. 2008) och inför separationen kände de oro (Beng et 

al. 2014) och sorg (Berterö et al. 2008; McPherson et al. 2007). Det var viktigt för patienter att 

veta att barnen har ett bra liv (Andersson et al. 2008), vetskapen om att någon kunde ta hand 

om barnen och att familjen hanterade situationen bra gjorde att patienter upplevde sig lugna 

(Beng et al. 2015). 
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Konsekvenser av symptom och behandling 

Till följd av diagnosen och inför sjukdomsförloppet förekom negativa upplevelser som 

osäkerhet (Beng et al. 2014; Berterö et al. 2008), förnekelse och förlorad livslust hos patienter 

(Beng et al. 2014). De upplevde även oro på grund av förändrad kroppsbild (Beng et al. 2014). 

 

Det var viktigt för patienter att få vara smärtfria och de kunde till och med uppleva glädje när 

detta kunnat uppnås (Beng et al. 2015). Fysiska symptom kunde leda till lidande (Beng et al. 

2014; Beng et al. 2015), rädsla (McPherson et al. 2007) och förlorad livslust hos patienter (Beng 

et al. 2014; Hayle et al. 2013), de upplevde även ensamhet eftersom de var tvungna att genomgå 

lidande och smärta på egen hand (Beng et al. 2014). Men när patienter inte led av symptomen 

kunde de vara tillfreds (Beng et al. 2015). 

 

Det som patienter upplevde som viktigt gällande behandlingen var om det förekom 

biverkningar eller inte (Berterö et al. 2008; Timmermann et al. 2015), smärtlindring (Håkanson 

& Öhlén 2015) samt att vara i samförstånd med vårdpersonal vid förändringar (Todd et al. 

2016). Patienter accepterade behandlingen (Beng et al. 2015) litade på den och den kunde till 

slut upplevas som en vana (Todd et al. 2016). Att motta behandling kunde inge lugn hos 

patienter (Beng et al. 2015; Todd et al. 2016) och vid avslutad behandling kunde glädje upplevas 

(Beng et al. 2015). Patienter upplevde sig lättade (Håkanson & Öhlén 2015) och värdefulla när 

de mottog symptomlindring, även fysioterapi kunde bidra till upplevelser av att vara värdefulla 

(Hayle et al. 2013). 

 

Men behandling kunde också ge upphov till negativa upplevelser (Beng et al. 2014; Berterö et 

al. 2008; Håkanson & Öhlén 2015; Todd et al. 2016) vilket också var fallet om behandlingen 

inte var framgångsrik (Beng et al. 2014). Patienter oroades om det uppstod komplikationer vid 

behandling (Håkanson & Öhlén 2015) och biverkningar var en källa till otillfredsställelse 

(Berterö et al. 2008) och lidande (Beng et al. 2014). 

 

Konsekvenser av vårdmiljö 
 

Konsekvenser av psykosocial miljö 

Att vara under palliativ vård kunde innebära negativa upplevelser för patienter (Coelho et al. 

2016; Beng et al. 2014) det kunde bland annat leda till en känsla av hjälplöshet (Coelho et al. 

2016). Patienter upplevde skam inför sitt vårdbehov (Håkanson & Öhlén 2015) och oro när de 

uppfattade brist på resurser inom vården (Beng et al. 2014), uppfattningen kunde också leda till 

att de upplevde sig som offer (Andersson et al. 2008). Osäkerhet uppstod hos patienter vid brist 

på struktur under dagen (Eriksson et al. 2016) och de oroades över att bli utskrivna mot sin vilja 

(Beng et al. 2014; Hayle et al. 2013). Patienter uppskattade dock när vården stöttade genom att 

koordinera olika vårdinsatser (Hayle et al. 2013). 

 

Det var viktigt för patienter att vårdpersonal lyssnade på dem (Eriksson et al. 2016). 

Vårdpersonal kunde vara en källa till positiva upplevelser hos patienter (Andersson et al. 2008; 

Beng et al. 2014; Beng et al. 2015; Berterö et al. 2008; Coelho et al. 2016; Eriksson et al. 2016; 

Hayle et al. 2013; Håkanson & Öhlén 2015) till följd av visad omtanke (Hayle et al. 2013), 

hjälp med kroppslig vård, tillit (Håkanson & Öhlén 2015), stöd (Berterö et al. 2008) och tröst 

(Coelho et al. 2016). Dock kunde bristande kommunikation (Andersson et al. 2008; Beng et al. 

2014; Eriksson et al. 2016; Todd et al. 2016), bristande kompetens hos vårdpersonal eller en 

uppfattning om att vårdpersonal inte gör tillräckligt för att hjälpa sina patienter leda till negativa 
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upplevelser (Beng et al. 2014; Håkanson & Öhlén 2015). Patienter upplevde det svårt att bygga 

en tillitsfull relation med vårdpersonal (Eriksson et al. 2016; Håkanson & Öhlén 2015) och de 

var rädda för att av vårdpersonalen uppfattas som oförskämd eller krävande (Hayle et al. 2013). 

 

Möjlighet till rekreativa aktiviteter var viktigt för patienter (Andersson et al. 2008; 

Timmermann et al. 2015) och bidrog till glädje (Beng et al. 2015) och avslappning (Beng et al. 

2015; Eriksson et al. 2016). Vardagliga sysslor upplevdes också viktiga (Timmermann et al. 

2015) och kunde medföra positiva upplevelser hos patienter (Andersson et al. 2008; Beng et al. 

2015; Hayle et al. 2013). Att kunna hålla sig uppdaterade om omvärlden uppskattades 

(Andersson et al. 2008). Men i vissa fall kunde aktiviteter istället upplevas som meningslösa 

för patienter (Eriksson et al. 2016). 

 

Konsekvenser av fysisk miljö 

Patienter hade positiva upplevelser av vårdmiljön när den gav möjlighet till social interaktion 

(Eriksson et al. 2016; Hayle et al. 2013) och när den kunde uppfattas som vänlig (Hayle et al. 

2013; Timmermann et al. 2015). Vårdmiljön kunde ge upplevelser av trygghet (Andersson et 

al. 2008; Beng et al. 2015; Coelho et al. 2016) och samhörighet (Andersson et al. 2008). Men 

vårdmiljön kunde också medföra negativa upplevelser (Andersson et al. 2008; Beng et al. 2014; 

Coelho et al. 2016; Eriksson et al. 2016) såsom att förlora sin frihet (Coelho et al. 2016; 

Eriksson et al. 2016) eller ensamhet (Andersson et al. 2008; Eriksson et al. 2016). Den 

medicintekniska utrustningen i vårdmiljön upplevdes otillfredsställande hos patienter 

(Timmermann et al. 2015). 

 

Existentiell påverkan 
 

Andlig påverkan 

Patienter upplevde att tron stärktes under tiden för sjukdomen (Beng et al. 2015). Förekomst av 

religiös tro kunde leda till positiva upplevelser hos patienter (Andersson et al. 2008; Beng et al. 

2015; Coelho et al. 2016). De upplevde glädje när deras närstående bad för dem (Beng et al. 

2015) och de hade hopp om att ett mirakel skulle ske (Beng et al. 2014; Beng et al. 2015) eller 

att de skulle bli helade (Beng et al. 2015). Det förekom också tro till att sjukdomen var en 

välsignelse (Beng et al. 2015). Dock kunde religiös tro även ge upphov till lidande (Beng et al. 

2014). Uppfattningen om att vara sviken av sin tro kunde medföra känslor av ensamhet (Beng 

et al. 2014). 

 

Påverkad livssyn 

Situationen kunde ge upphov till känslor av lidande, osäkerhet (Beng et al. 2014) och oro hos 

patienter (Beng et al. 2014; Berterö et al. 2008; McPherson et al. 2007). Förluster var en faktor 

som bidrog till de negativa upplevelserna (Beng et al. 2014; Coelho et al. 2016; McPherson et 

al. 2007) och de kunde ge upphov till känslor som maktlöshet (Coelho et al. 2016) och 

frustration (Beng et al. 2014). Vid uppfattningen att själv ha orsakat sin sjukdom upplevdes 

skuld (Berterö et al. 2008; McPherson et al. 2007) och skam (Berterö et al. 2008). Patienter 

kunde dock uppleva det som meningslöst att vara känslosam angående sin situation (Beng et 

al. 2015). Det kunde också vara svårt för patienter att erkänna för sig själva hur allvarlig 

sjukdomen egentligen var (Berterö et al. 2008). Vid förnekelse av situationen kunde patienter 

uppleva hopp om att bli botade (Beng et al. 2014), tro om att själva kunna hejda 

sjukdomsförloppet (Beng et al. 2015; Coelho et al. 2016) eller till och med tro att de skulle bli 

friska (Beng et al. 2015). 
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Men många patienter accepterade situationen (Andersson et al. 2008; Beng et al. 2015) och 

hoppades att få komma hem (Coelho et al. 2016) samt var tillfreds och uppskattade om de kunde 

vara hemma (Andersson et al. 2008). De upplevde hopp om att få ha en god sista tid i livet 

(Beng et al. 2014; Beng et al. 2015; Berterö et al. 2008; Coelho et al. 2016) och kände att de 

små sakerna i livet nu var det som var viktigt och gav upphov till glädje (Andersson et al. 2008). 

Patienter upplevde frid och tröst till följd av vad de hade upplevt under sitt liv, deras fokus 

riktades inåt och de reflekterade över hur livet varit (Andersson et al. 2008). Minnen från förr, 

att ha bidragit till sin familj (Andersson et al. 2008) och att ha fått leva ett långt liv gav upphov 

till positiva upplevelser hos patienter (Beng et al. 2015). De kände sig värdefulla vid gott 

självförtroende (Hayle et al. 2013) och vetskapen om vad som åstadkommits i livet bidrog till 

stolthet (Andersson et al. 2008), glädje (Beng et al. 2015) och lugn (Eriksson et al. 2016). 

Patienter upplevde sin egen sårbarhet vilket ledde till öppenhet i relationen med sig själv och 

ett behov av att sammanfatta sin livshistoria (Coelho et al. 2016). Men det förflutna kunde också 

ge upphov till ånger (Beng et al. 2014). 

 

Patienter upplevde sig redo för att dö och accepterade döden (Andersson et al. 2008; Beng et 

al. 2015; Hayle et al. 2013). Inför döden kunde känslor av lugn uppstå (Beng et al. 2015; Berterö 

et al. 2008). Dock kunde patienter också uppleva att de inte var redo för att dö (Beng et al. 

2014; Berterö et al. 2008; Eriksson et al. 2016) och med döden nära anstående kunde negativa 

känslor uppstå (Beng et al. 2014; Beng et al. 2015; Coelho et al. 2016; Hayle et al. 2013) såsom 

rädsla (Beng et al. 2014; Beng et al. 2015) och oro (Beng et al. 2014). Att dö tidigt i livet med 
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Diskussion 
Studiens syfte var att belysa patienters upplevelser vid palliativ vård. De kategorier som 

framstod vid analysen var påverkad funktion, påverkade relationer till närstående, 

konsekvenser av symptom och behandling, konsekvenser av vårdmiljö och existentiell 

påverkan.  

 
Resultatdiskussion 

 

I studien framkom det att patienter tyckte att det var viktigt att bevara sin självständighet, vilket 

också en studie av Johnston och Smith (2006) påvisade. En studie av Prince-Paul (2008) visade 

att patienter upplevde det viktigt att bevara sin personliga roll med någon sorts känsla av 

normalitet och Svidén et al. (2010) beskrev att det var viktigt för patienter att kunna bibehålla 

sina dagliga rutiner samt att kunna vara aktiva i sitt dagliga liv. Kopplat till självständighet 

visade även studien att förlorad funktion gav upphov till negativa upplevelser. Det bekräftades 

av Elofsson och Öhlén (2004) samt Nakashima och Canda (2005) som visade att patienter 

upplevde brist på meningsfullt innehåll i livet till följd av förlorad funktion samt att minskad 

självständighet ledde till känsla av otillfredsställelse. Svidén et al. (2010) påvisade att patienter 

upplevde förlust av fysisk funktion vilket ledde till en förändring i deras personliga roller, såsom 

arbete eller andra aktiviteter. Resultatet i litteraturstudien visade också att positiva upplevelser 

kunde härledas till att motta hjälp, det styrktes av en studie som beskriver att praktisk hjälp från 

närstående uppskattades (Elofsson & Öhlén 2004).Självständighet har visat sig vara väldigt 

viktigt för patienter i palliativ vård, därför är det av stor vikt att vårdpersonal är medveten om 

det. Det är viktigt att stötta patienter så att de kan göra så mycket som möjligt själv och inte ta 

ifrån dem uppgifter som de kan utföra på egen hand.  

 

I resultatet framkom det att det var viktigt med stöd från sina familjer samt att det bidrog till 

glädje och trygghet men också att många patienter kunde uppleva sig som en börda. Prince-

Paul (2008) samt Vig och Pearlman (2003) visade att patienter uppskattade stöd och hjälp av 

närstående, Elofsson och Öhlén (2004) påvisade dock att patienter kunde uppleva sig vara 

försummade av sina familjer. McKechnie et al. (2007) beskrev att patienter upplevde sig vara 

en börda för sina närstående och Prince-Paul (2008) påvisade även att patienter upplevde att 

deras roll förändrades genom att nu vara i behov av hjälp vilket också ledde till ökad börda och 

stress hos anhörigvårdare. Att ha stöd och få hjälp från sina närstående var viktigt för patienter, 

men det ökade hjälpbehovet ledde till att de upplevde sig som en börda. Det är även här viktigt 

att inte ta ifrån patienter det som de kan utföra själva, för att minska upplevelsen av att vara en 

börda. Det är viktigt som sjuksköterska att uppmärksamma detta och försöka hitta vägar för att 

ge stöd och hjälp för att minska upplevelsen av att vara en börda hos patienter.  

 

Resultatet visade att patienter var tillfreds när närstående var delaktiga i vården men också att 

det förekom upplevelser av att inte få vara involverad i vården när närstående vårdade i hemmet. 

I en studie av Nakashima och Canda (2005) framkom det att en stark och nära relation med sin 

anhörigvårdare stärkte patienters förmåga till motståndskraft gällande psykisk påverkan i livets 

slutskede. Studien visade också att patienter uppskattade och brydde sig om sina 

anhörigvårdare. Terry et al. (2006) nämnde dock att patienter upplevde oro inför risken att deras 

närstående skulle ta över beslutsfattandet angående patienten själv. Här påvisades vikten av att 
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närstående är delaktiga i vården och som sjuksköterska är det viktigt att tillgodose det behovet, 

men samtidigt hjälpa patienter att sätta gränser för närstående om den så önskar.  

 

I litteraturstudien framkom det att patienter tyckte det var viktigt med sociala relationer och 

fortsatt involvering i andra människors liv men också oro över att relationer kunde komma att 

förändras. Det visades också att närhet och umgänge med sina familjer kunde ge patienter 

positiva upplevelser. Elofsson och Öhlén (2004) samt Nakashima och Canda (2005) bekräftade 

resultatet och påvisade att familjen var viktig. Elofsson och Öhlén (2004) samt Vig och 

Pearlman (2003) beskrev också att närhet till anhöriga gav upphov till glädje. Elofsson och 

Öhlén (2004) beskrev vidare att även känslor av trygghet och sammanhang kunde uppstå. 

Prince-Paul (2008) påvisade också att patienter upplevde ett behov av närhet till sina familjer 

vilket också ledde till upplevelse av meningsfullhet genom att kunna vara involverad. Det var 

också viktigt att kommunicera de närståendes betydelsefullhet genom kärlek och tacksamhet, 

dock upplevdes det att de sociala rollerna förändrades till följd av sjukdomen, vilket McKechnie 

et al. (2007) och Prince-Paul (2008) visade kunde leda till negativa upplevelser. Patienters 

möjlighet till ett socialt liv var det som tveklöst gav upphov till mest glädje. Det ska finnas 

möjlighet för patienter att fortsatt ha ett socialt liv. Vårdmiljön bör därför ge utrymme till detta 

i form av tid och plats.  

 

I litteraturstudien framkom det att patienter tyckte att det var viktigt att dela med sig om sin 

sjukdom till sina närstående men att de kunde uppleva det svårt. Terry et al. (2006) visade att 

patienter försökte bibehålla sitt privatliv genom att för närstående undanhålla detaljer om 

sjukdomen och sina känslor, patienter ville också själva ge information och därmed kunna välja 

vad de anhöriga skulle få veta eller inte. Det är viktigt som sjuksköterska att vara i samförstånd 

med patienter om vilken information närstående ska få ta del av.  

 

I studien framkom det att patienter i samband med behandlingen och fysiska symptom hade 

negativa upplevelser samt att smärtlindring var av stor vikt för dem. McKechnie et al. (2007) 

och Terry et al. (2006) visade att patienter upplevde osäkerhet angående behandling vilket 

McKechnie et al. (2007) beskrev vidare gällande osäkerhet kring hur behandlingen skulle 

påverka samt om den skulle fungera. Enligt McKechnie et al. (2007) gav oförutsägbarheten hos 

de fysiska symptomen upphov till osäkerhet hos patienter och Nakashima och Canda (2005) 

påvisade att en viktig faktor för psykosocialt och spirituellt välmående var effektiv 

symptomlindring. McKechnie et al. (2007) beskrev också att patienterna själva upplevde att 

smärtlindring var viktigt. I litteraturstudien framkom det att patienter oroade sig inför en 

förändrad kroppsbild samt att de upplevde minskad livslust till följd av sjukdomen.  McKechnie 

et al. (2007) påvisade dock att patienter upplevde hur deras kroppsbild förändrades men att de 

inte oroades över detta då det var sekundärt till andra problem som istället hade deras 

uppmärksamhet. Terry et al. (2006) beskrev även att patienter upplevde en önskan om att 

förkorta sitt liv till följd av sjukdomen. 

Vi upplever att symptomlindring är starkt förknippat med palliativ vård hos sjuksköterskor och 

att det finns stor kompetens inom området. Dock är det viktigt att utveckla kommunikationen 

kring behandling, då bristen av kommunikation kan leda till osäkerhet hos patienter samt 

försämrad symptomlindring. Att inte veta vilka symptom och biverkningar som kan uppstå kan 

leda till osäkerhet hos patienter. Det är också viktigt som sjuksköterska att förmedla vilka 

behandlingar som finns tillgängliga för att minska stress och oro hos patienter gällande framtida 

symptom. I studien framkom det att patienter uppskattade när vården stöttade genom att 

koordinera olika vårdinsatser men oroades för att bli utskrivna. McKechnie et al. (2007) visade 

att patienter kunde uppleva sig övergivna om de blev utskrivna från aktiv sjukhusvård och att 

patienter kunde uppleva osäkerhet och förvirring över vart de kunde vända sig vid variationer i 
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deras hälsoproblematik när de inte var i slutenvård. Det är viktigt att vid avslutat vårdtillfälle 

informera om vart patienter kan vända sig vid variationer i hälsotillståndet. Det skulle kunna 

vara fördelaktigt om patienter har en fast kontakt med exempelvis ett palliativt team under hela 

det palliativa vårdförloppet.  

Studien visade att vårdpersonal kunde leda till positiva upplevelser hos patienter men också att 

bristande kommunikation, bristande kompetens eller en uppfattning om att vårdpersonal inte 

gör tillräckligt för att hjälpa sina patienter istället kunde leda till negativa upplevelser. Det gick 

i linje med Nakashima och Candas (2005) studie som visade att vårdpersonal var ett viktigt stöd 

för patienter. I en studie av Elofsson och Öhlén (2004) framkom det att relationer mellan 

patienter och sjuksköterskor kunde medföra positiva upplevelser hos patienter, Mok och Chiu 

(2004) beskrev patienters upplevelser av tröst, tillit och att bli stärkta. Det var också enligt 

Johnston och Smith (2006) viktigt för patienter att sjuksköterskor lyssnade på dem och lärde 

känna dem. Terry et al. (2006) påvisade att patienter och anhörigvårdare upplevde det viktigt 

att få information om hur patienten skulle komma att dö samt om vilka fysiska funktioner de 

kunde komma att förlora. Samma studie visade att patienter inte upplevde sig ha tillräckligt 

med information angående behandlingen och önskade att få mer information från vårdpersonal. 

Johnston och Smith (2006) påvisade också att patienter kunde uppleva att deras behov inte 

möttes av sjuksköterskor. Relationen mellan vårdpersonal och patienter hade en betydande roll 

för patienters upplevelse av vården. Att upprätta en god relation är av stor vikt för god 

omvårdnad. Återigen bör kommunikation lyftas som ett utvecklingsområde för sjuksköterskor 

då ofta bristande kommunikation kan ligga till grund för en sämre vårdrelation.  

 

Det framkom i studiens resultat att rekreativa aktiviteter var viktigt och bidrog till glädje och 

avslappning. Det stämde överens med det Elofsson & Öhlén (2004) samt la Cour et al. (2007) 

påvisade gällande att patienter upplevde välbefinnande av att kunna fortsätta med rekreativa 

aktiviteter. I en studie av Prince-Paul (2008) framkom det att patienter upplevde ett behov av 

att delta i sociala aktiviteter vilket gav upphov till meningsfullhet. Svidén et al. (2010) påvisade 

att det var tillfredsställande för patienter att delta i fritidsaktiviteter eller vardagliga sysslor. Det 

är viktigt att patienter ges möjlighet att ha individuellt anpassad sysselsättning under vårdtiden. 

 

Studien visade att spirituell tro gav upphov till olika positiva upplevelser. Det styrktes av 

Nakashima och Canda (2005) som påvisade att spirituell tro och spirituella aktiviteter gav 

social, emotionell och spirituell kraft. Det gick även i linje med Vig och Pearlmans (2003) studie 

som visade att patienter beskrev spiritualitet som viktigt för att bibehålla god livskvalitet. 

Samma studie beskrev också att patienter upplevde att en religiös tro kunde ge upphov till 

känsla av samhörighet och emotionellt stöd. I Prince-Pauls (2008) studie framkom det även att 

patienter upplevde att deras andliga tro stärktes till följd av sjukdomen och att patienter 

upplevde att relationen till sin tro gav upphov till positiva upplevelser. Det är viktigt som 

sjuksköterska att kartlägga om patienter har någon form av spirituell tro och även då stötta 

patienter i utövande av denna. 

 

I litteraturstudien framträdde det att minnen från förr, att ha bidragit till sin familj och att ha fått 

leva ett långt liv gav upphov till positiva upplevelser hos patienter. Det framkom också i en 

studie av Elofsson och Öhlén (2004) att en viktig del av att uppleva samhörighet var att vara 

tillfreds med sin livshistoria vidare beskrev Nakashima och Canda (2005) vikten av att 

sammanfatta och berätta om sin livshistoria. Det är viktigt att samla information om patienters 

livshistoria för att kunna använda den för att skapa en god relation samt att vårdpersonal 

prioriterar patienters vilja att dela med sig av sina minnen och upplevelser.  
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Resultatet visade att patienter hoppades att få komma hem samt var tillfreds och uppskattade 

om de kunde vara hemma, de hade även hopp om en god sista tid i livet och upplevde att det 

nu var de små sakerna i livet som var viktiga och gav upphov till glädje. Elofsson och Öhlén 

(2004) påvisade att patienter upplevde det viktigt att kunna bo kvar hemma och upplevde sorg 

om det ej kunde uppnås, men kunde ändå intellektuellt sett acceptera det. Prince-Paul (2008) 

och Svidén et al. (2010) visade även att patienter upplevde att de nu omvärderade vad som var 

viktigt och uppskattade de vardagliga sakerna i livet, Prince-Paul (2008) beskrev även att de 

ville leva i nuet. Under det palliativa förloppet omvärderade många patienter vad som är viktigt 

i livet. För att förbättra patienters livskvalitet är det viktigt att som sjuksköterska tillmötesgå 

patienters önskemål i största möjliga mån.  

 

I litteraturstudiens resultat framkom det att patienter kände att de var redo att dö, hade accepterat 

döden och kunde uppleva ett lugn inför döden. Nakashima och Canda (2005) samt Vig och 

Pearlman (2003) visade också att patienter upplevde acceptans inför döden. Inför den 

ankommande döden bör sjuksköterskor ge emotionell stöttning och våga prata om döden med 

patienter och närstående. 

  

 

Metoddiskussion 

Litteraturstudiens syfte var att belysa patienters upplevelser vid palliativ vård. Palliativ vård 

kan delas in i två faser och i studien inkluderades båda faserna. Det innebar att syftet 

inkluderade ett brett perspektiv. De olika faserna ger troligtvis upphov till olika upplevelser, 

vilket inte framkom i studien. Resultatet skulle kunna påverkats om perspektivet hade 

begränsats till en av faserna. Det breda perspektivet i studien innefattade också många olika 

faktorer till patienters upplevelser, om faktorerna hade begränsats skulle resultatet kunnat 

påverkats. 

 

Sökorden som användes i Cinahl var patients, palliative care och emotions. Eftersom att det 

inte fanns någon heading som motsvarade upplevelse, valdes emotions för att det var närmast 

passande till studiens syfte. Till följd av att det inte fanns en heading motsvarande upplevelse 

minskades risken att begränsa sökningen för mycket och därmed gå miste om artiklar som 

svarade mot syftet genom att använda patients. Kombinationen av palliative care och patients 

gav ett sökresultat som till stor del bestod av palliativ vård från patientens perspektiv. 

 

De elva artiklar som utgjorde resultatet var alla utformade enligt kvalitativ metod. Det stämde 

överens med studiens syfte eftersom att intervjuer gav en mer djupgående förståelse för 

upplevelser och gav möjlighet till tolkning. Dock kunde kvantitativa studier ha styrkt resultatet 

till följd av möjlighet att undersöka en större population. 

 

Två av artiklarna var skrivna av samma huvudförfattare vilket kan ha påverkat resultatet. Det 

kan ha varit en fördel då det visar att författaren har erfarenhet av att genomföra studier inom 

området. Dock kan författarens förförståelse och erfarenhet ha påverkat objektiviteten i 

dataanalysen och färgat resultatet. 

 

Trots att inga begränsningar gjordes geografiskt sett så representerades resultatet huvudsakligen 

av studier som var utförda i västvärlden. Det skulle kunna ha påverkat resultatet då upplevelser 

troligtvis skiljs åt beroende på vilken del av världen studien härrör från. Dock är inte palliativ 

vård välintegrerat i stora delar av världen, vilket kan vara anledningen till denna fördelning. 
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Klinisk betydelse 

Palliativ vård bör utföras personcentrerat där patienters behov och önskemål är i fokus. Döden 

är en del av alla människors liv och är ett skede i livet där vårdbehovet ofta är stort. Att möta 

döden kan ge upphov till fysiska såväl som psykiska påfrestningar i form av symptom och 

förluster. Det är vårdgivares ansvar att tillgodose patienters behov för att ge en så god sista tid 

i livet som möjligt. Sjuksköterskor upplever det meningsfullt och givande att vara verksam 

inom palliativ vård, men ett hinder är kunskapsbristen som finns hos vårdpersonal gällande den 

palliativa vården. Att få en bättre förståelse för patienters upplevelser vid palliativ vård kan 

hjälpa till att utvärdera, utveckla och öka kvaliteten på vården. Därmed kan vården utformas 

för att ge patienter en möjlighet till en så god sista tid i livet som möjligt. Att kartlägga patienters 

upplevelser och ge stöd och lindring genom de negativa upplevelserna samt stärka de positiva 

upplevelserna kan bidra till att ge patienter en personcentrerad vård och en god sista tid i livet. 

 

Förslag på vidare forskning 

Inom området patienters upplevelser vid palliativ vård saknas det i forskningen en uppdelning 

av de två faserna inom palliativ vård. Eftersom den palliativa vården ofta påbörjas i ett tidigt 

skede fast då med livsförlängande inriktning är det troligt att patienters upplevelser skiljer sig 

åt i de olika faserna. För att vidare utveckla och förbättra vården anpassat till vilket palliativt 

skede som avses bör de båda faserna beforskas åtskilda och eventuellt jämföras. Ytterligare 

förslag på framtida forskning är att undersöka vilka faktorer som påverkar patienternas 

upplevelser samt hur de påverkar. Kunskap om påverkande faktorer skulle kunna leda till att 

arbeta mer förebyggande kring den palliativa vården och patienters upplevelser.  

 

Att forska inom området palliativ vård ur patienters perspektiv kan vara etiskt problematiskt. 

Patienter under palliativ vård befinner sig i en utsatt situation och genomgår många förluster 

under förloppet. Det kan därför vara oetiskt att approchera patienter gällande forskning under 

det skede i livet. Det till trots är patienters perspektiv en viktig del vid fortsatt utveckling av 

palliativ vård. När området beforskas bör därför etiska ställningstaganden göras med största 

noggrannhet och med hänsyn till patienters och närståendes eventuella reaktioner.   

 

Slutsats 

Den palliativa fasen kan vara fylld av negativa upplevelser hos patienter men det till trots är det 

ändå de positiva upplevelserna som patienter beskriver som viktiga och meningsfulla. Att 

kartlägga patienters upplevelser och ge stöd och lindring genom de negativa upplevelserna samt 

stärka de positiva upplevelserna kan bidra till att ge patienter en personcentrerad vård och en 

god sista tid i livet. 
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 1 

Bilaga 1 

Författare, Årtal, 

Land  

Syfte  Metod  Huvudresultat 

Andersson, M., Hallberg, I. & 

Edberg, A. 

 

2008 

 

Sverige 

Att undersöka upplevelserna av 

aspekter som för med sig ett bra liv i 

livets slutskede hos äldre som mottar 

kommunal vård. 

Kvalitativ 

Narrativ intervju 

 

Informanter- Patienter över 75 år, under 

kommunal vård, med livshotande sjukdom 

samt under palliativ vård. 

 

Strategiskt urval 

Patienters upplevelse av självständighet samt 

anhörigas involvering i vården. Vikten av sociala 

relationer för patienterna. Hur vårdmiljön och 

vårdpersonal påverkade upplevelsen samt 

patienternas upplevelse av deras religiösa tro. 

Även hur patienterna kände inför situationen och 

döden. 

Beng, T., Chin, L., Guan, N., Ann, 

Y., Wu, C., Kuan, W., Jane, L., 

Khee, S. & Meng, C. 

 

2015 

 

Malaysia 

Att förstå de positiva upplevelserna 

av välmående ur palliativa patienters 

perspektiv i Malaysia. 

Kvalitativ metod 

Strategiskt urval 

 

Informanter- Palliativa patienter som är 18 år 

eller äldre och som ansågs av palliativa teamet 

som glada eller vid gott mående. 

 

Semistrukturerade intervjuer 

Patienters upplevelse av självständighet samt 

deras uppskattning av anhörigas stöd och närhet 

till dem. Patienters oro inför att lämna sina 

anhöriga och deras upplevelse kring symptom och 

behandling. Även hur vårdmiljön och 

vårdpersonalen påverkade upplevelsen. Resultatet 

beskriver också patienters upplevelse av religiös 

tro, hur de upplever situationen och döden  
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Beng, T., Guan, N., Seang, L., 

Pathmawathi, S., Ming, M., Jane, 

L., Chin, L. & Loong, L. 

 

2014 

 

Malaysia 

Att utforska de subjektiva 

upplevelserna av lidande hos 

patienter under palliativ vård i 

Malaysia. 

Kvalitativ metod 

Bekvämlighetsurval 

Strategiskt urval 

Induktiv 

 

Informanter- Palliativa patienter över 18 år 

som bedömdes som bekymrade av palliativa 

teamet. 

 

Semistrukturerade intervjuer 

Patienters upplevelse av förlorad funktion och 

rädslan för att bli en börda för sina anhöriga. 

Patienters oro inför att lämna sina anhöriga och 

deras upplevelser kring symptom och behandling. 

Studien behandlar också patientens upplevelse av 

situationen, döden, att vara i behov av vård, hur 

vårdmiljön, vårdpersonal och hur deras religiösa 

tro påverkade upplevelsen. 

Berterö, C., Vanhanen, M. & 

Appelin, G. 

 

2008 

 

Sverige 

Att identifiera och beskriva hur 

personer som mottar diagnosen 

inoperabel lungcancer upplever dess 

inverkan på deras livssituation och 

livskvalitet. 

Kvalitativ 

Fenomenologisk 

Tolkning 

Strategiskt urval 

 

 

Informanter- personer över 18 år med 

inoperabel lungcancer under palliativ vård. 

 

Semistrukturerade intervjuer 

Patienters upplevelse av självständighet, deras 

upplevelse av stöd och risken att bli en börda. 

Upplevelser av sociala relationer, situationen, 

döden och oro inför att lämna sina närstående. 

Även patienters upplevelse av behandling och 

symptom avhandlas samt deras upplevelse av 

vårdpersonalen beskrevs. 
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Coelho, A., Parola, V., Escobar-

Bravo, M. & Apóstolo, J. 

 

2016 

 

Spanien 

Portugal 

Att beskriva välbefinnande och 

obehag upplevt av patienter på 

palliativa enheter. 

Kvalitativ 

fenomenologisk 

deskriptiv 

 

Ostrukturerade intervjuer 

 

Informanter- patienter med obotlig avancerad 

sjukdom. 

 

Strategiskt urval 

Patienters upplevelse av sociala relationer, av att 

vara under behov av vård och hur vårdmiljön 

påverkade upplevelsen. Resultatet behandlar 

också patienters upplevelse av deras religiösa tro, 

hur de känner i situationen och döden. 

Eriksson, L., Öster, I. & Lindberg, 

M. 

2016 

 

Sverige 

Att beskriva hur patienter under 

palliativ vård relaterar till 

sysselsättning under sjukhusvistelse 

och att definiera betydelsen den har 

för dem. 

Kvalitativ 

Strategiskt urval 

 

Informanter- Patienter med obotlig cancer 

 

Narrativ intervju 

 

Induktiv 

Patienters upplevelse av självständighet, förlorad 

fysisk funktion och av att vara i behov av hjälp. 

Upplevelse av anhörigas stöd och närhet till 

patienterna samt rädsla att uppfattas som en börda 

och oro inför att lämna dem. Även patienters 

upplevelse av situationen, att vara i behov av vård 

samt hur vårdmiljö och vårdpersonal påverkar 

upplevelsen. 
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Hayle, C., Coventry, P., Gomm, S. 

& Caress, A. 

2013 

 

Storbritannien 

Att utvärdera upplevelser hos 

patienter med kronisk obstruktiv 

lungsjukdom som mottagit 

specialiserad palliativ vård. 

Kvalitativ 

Semistrukturerade intervjuer 

Fenomenologisk 

Hermeneutik 

 

Informanter- palliativa patienter med KOL 

 

Strategiskt urval 

Patienters upplevelse kring symptom och 

behandling, av att vara i behov av vård samt hur 

vårdmiljön och vårdpersonal påverkar 

upplevelsen. Även patienternas upplevelse kring 

situationen och döden. 

Håkanson, C & Öhlén, J. 

 

2015 

 

Sverige 

Att stärka djupet av existerande 

kunskap gällande betydelser och 

erfarenheter av kroppslig vård ur 

patienter som vårdas  i en sluten, och 

palliativ specialistvårds perspektiv. 

Kvalitativ 

Tolkning 

Fenomenologisk 

 

Informanter- patienter under palliativ vård 

 

Upprepade narrativa intervjuer. 

 

Strategiskt urval 

 

 

 

 

 

Patienters upplevelse av självständighet, förlorad 

fysisk funktion och av att vara i behov av hjälp. 

Patienters upplevelse kring behovet av vård, 

behandling och hur vårdpersonal påverkade 

upplevelsen 
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McPherson, C., Wilson, K. & 

Murray, M. 

 

2007 

 

Canada 

Att utforska självuppfattad börda ur 

terminalt sjuka patienters perspektiv 

genom ett kvalitativt 

tillvägagångssätt. 

Kvalitativ metod 

Fenomenologisk 

Tolkning 

Strategiskt urval 

 

Informanter-Urval genom palliativt team, 

patienter som upplever själv-uppfattad börda, 

över 18 år och diagnosticerade med avancerad 

cancer. 

 

Intervjuer ”less-structured” 

Patienters upplevelse av förlorad fysisk funktion, 

av att vara i behov av hjälp och stöd samt risken 

för att uppfattas som en börda, hur det skulle 

kunna påverka relationer, deras oro för att lämna 

sina anhöriga samt deras rädsla för fysiska 

symptom. Även deras upplevelser kring 

situationen. 

Timmermann, C., Uhrenfeldt, L., 

Höybye, M. & Birkelund, R. 

 

2015 

 

Danmark 

Att utforska hur patienter upplever 

vistelsen i sjukhusmiljö samt 

betydelsen de tilldelar miljön under 

allvarlig sjukdom. 

Kvalitativ 

Fenomenologisk 

Hermeneutik 

Tolkning 

 

Informanter- Patienter med diagnosticerade 

med livshotande sjukdom. 

 

Breda, öppna intervjuer 

 

Strategiskt urval 

 

 

Patienters upplevelse av behandling och hur 

vårdmiljön påverkar upplevelser. 
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Todd, A., Holmes, H., Pearson, S., 

Hughes, C., Andrew, I., Baker, L. 

& Husband, A. 

 

2016 

 

Storbritannien 

Att utforska de upplevda 

erfarenheterna hos patienter, vårdare 

och professionell sjukvårdspersonal 

vad gäller användandet av medicin 

under livsbegränsande sjukdom. 

Kvalitativ 

Fenomenologisk 

Hermeneutik 

Intervjuer 

Informanter- Patienter som mottar palliativ 

specialistvård.  

Strategiskt urval 

Patienters upplevelse av behandling och av 

vårdpersonal. 
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