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Abstrakt 
 

Bakgrund: Palliativ vård är den vård som patienter erhåller vid livshotande sjukdom 

där bot inte längre är något alternativ och som syftar till att stärka patientens livskvalitet 

och lindra lidande. Den är indelad i två faser, tidig och sen fas. Den tidiga fasen inriktas 

på livsförlängande åtgärder och kan pågå i flera år. I den sena fasen ligger fokus på att 

lindra lidande och främja en fridfull död, den kan pågå mellan några månader till några 

dagar. För att lättare förstå patientens upplevelse bör dennes livsvärld vara i fokus under 

hela vårdförloppet. Syfte: Att belysa vuxna patienters upplevelser av att vara i ett 

palliativt skede av sin sjukdom. Metod: En litteraturöversikt med induktiv ansats. 

Datainsamlingen resulterade i att 11 artiklar inkluderades, varav tio kvalitativa och en 

kvantitativ. De kvalitativa artiklarna analyserades stegvis från helhet till delar som 

sedan blev nya helheter. Den kvantitativa artikeln omvandlades till text och 

analyserades likt de kvalitativa artiklarna. Resultat: Analysen ledde fram till tre 

huvudkategorier: betydelsen av att livet ska fortsätta som vanligt, att känna sig 

begränsad och betydelsen av att bli väl bemött av vårdpersonal. Vanligt förekommande 

var att patienterna ville fortsätta leva sina vanliga liv och få tillbringa så mycket tid som 

möjlig i hemmiljö. Slutsats: Varje patient är unik och genom ett livsvärldsperspektiv 

möjliggörs att den palliativa vården blir god. Det krävs att vårdpersonalen ser till de 

enskilda patientens önskemål och strävar efter att tillmötesgå dennes behov. 

 

 

Nyckelord: Palliativ vård, patient, upplevelse, livsvärld. 
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1 Inledning 
 

Varje år dör cirka 56 miljoner människor världen över, ungefär 60 procent av dessa är i 

behov av palliativ vård (Ternestedt & Andershed, 2016). Oavsett ålder, sjukdom, 

etnicitet och kön skall den palliativa vården ske likvärdigt (Wallerstedt, Sahlberg-Blom, 

Benzein & Andershed, 2012). När ingen bot längre finns övergår vården till att lindra 

symtom och öka välbefinnande och vården är då palliativ (Nationella vårdprogrammet 

för palliativ vård, 2016). I den palliativa vården anses döden som en naturlig process 

och när patienten ligger inför döden skall den varken påskyndas eller skjutas upp, för att 

bästa möjliga livskvalitet skall uppnås (Aguar, 2013). Ternestedt och Andershed (2016) 

belyser även att varje människa ska få möjlighet att möta döden på ett tryggt och värdigt 

sätt. 

Inom alla vårdinstanser förekommer patienter som är i palliativ vård och den palliativa 

vården innefattar både omvårdnad och medicinska åtgärder. Författarna vill med detta 

arbete belysa upplevelser hos patienter som vårdas i livets slut. Författarna har båda 

tidigare erfarenheter av palliativ vård men saknar en djupare kunskap om hur dessa 

patienter på bästa sätt kan stödjas. 

 

 

2 Bakgrund 

2.1 Definition av palliativ vård. 

 

Den palliativa vården är vård som kan lindra symtom och förlänga livet hos obotligt 

sjuka patienter.  Enligt WHO (2002) skall den utgå från ett förhållningssätt där syftet är 

att stärka livskvaliteten för patienten och dennes närstående. Tidig upptäckt, bedömning 

och behandling av smärta kan lindra lidande av såväl psykiska, fysiska och existentiella 

symtom som kan uppkomma vid sjukdom av livshotande art. WHO (2002) menar 

vidare att lindrande av symtom, stöd till patient och närstående är några av de faktorer 

som skall beaktas och belysas av sjukvårdspersonal under den palliativa vården.  

 

 

2.2 Den palliativa vårdens två faser. 

 

Den palliativa vården är indelad i tidig och sen fas, som ändras i takt med patientens 

sjukdomstillstånd (Socialstyrelsen, 2013). Dessa faser bör enligt Thulesius (2016) utgå 

från fyra hörnstenar; lindring av symtom så som oro, smärta och ångest, teamarbete 
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mellan professionerna och patienten, regelbundenhet och kommunikation mellan 

patient, närstående och personal, samt att ge god stöttning till närstående då de 

närstående får ta en tung och stor del i patientens vård.  

Den tidiga fasen kan pågå i flera år och vården inriktas på livsförlängande behandling, 

med syfte att genomföra insatser som främjar en högre livskvalitet. Den sena fasen kan 

pågå allt från några månader till enstaka dagar och målet med vården är inte längre 

livsförlängande, utan fokus bör då vara att lindra lidande och möjliggöra en fridfull död 

för patienten (Nationella vårdprogrammet för palliativ vård, 2016). 

 

 

2.3 Brytpunktssamtal. 

 

Carter (2017) belyser även vikten av brytpunktssamtal vid vård i livets slutskede. När 

en patient och dennes obotliga sjukdom blir livshotande, är det viktigt att sjuksköterskor 

och läkare tillsammans med patienten och närstående har ett brytpunktssamtal för att 

gemensamt komma fram till vad som blir bäst för patienten och närstående. Vid ett 

brytpunktssamtal ändras vården från att vara livsförlängande till att vara lindrande. 

Carter (2017) menar vidare att det är viktigt att sätta upp mål för behandlingen vid 

brytpunkssamtalet som överensstämmer med patientens tillstånd, behov och önskemål. 

Dessa mål skall dokumenteras i journalen för att säkerhetsställa att det ligger till grund 

för vården även vid kommande försämring i sjukdomen. Om vårdpersonalen är 

medveten om patientens önskemål är det lättare att tillgodose dem när patienten inte 

själv förmår att visa vad hen vill. 

 

 

2.4 Patienten i den palliativa vården. 

 

Att hamna i det tillstånd där det inte finns något annat alternativ än palliativ vård 

kommer ofta som en chock för patienten. Vetskapen om att ingen botande hjälp finns 

utan enbart lindrande vård kan både skapa oro och ångest blandat med fysisk och 

existentiell smärta (Friedrichsen, 2012). Tidigare forskning inom palliativ vård visar att 

patienters upplevelser av det palliativa skedet är individuellt med många försvagande 

symtom och funktionella förluster så som psykisk trötthet, aptitlöshet och smärta 

(Gestsdottir, Hjaltadottir, Gudmannsdottir, Jonsson, Gunnarsdottir och Sigurdsdottir, 

2015). Ju längre in i den palliativa vården patienten hamnar desto mer tar sjukdomen 

över kroppen och processen kan gå fort eller ta längre tid. När tiden går bryts kroppen 
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sakta ner och mer fysiska och psykiska symtom uppkommer. Det kan handla om ökad 

slemproduktion som leder till försvårad andning, stelhet i muskler och leder som bidrar 

till ökad smärtproblematik och psykiska symtom som förvirringstillstånd i och med att 

ångesten ökar. I takt med försämringen ökar för många behovet av stöd från närstående 

och närvaron av vårdpersonalen (Ternestedt, Österlind, Henoch & Andershed, 2013).  

Om patienten känner förtroende och tillit till vårdpersonalen stärks självbilden och 

patientens berättelse om sin upplevelse av situationen blir mer naturlig och tillåten 

(Ekebergh, 2015).  

Fram till den dagen patienten avlider är samarbetet mellan patient, närstående och 

vårdpersonal av stor vikt för att kunna främja patientens vilja och önskan (Eldh, 2014). 

Eldh (2014) belyser också vikten av kunskap, empati och kontinuitet i vården i livets 

slut för att öka tryggheten hos patienten.  

 

 

2.5 Närstående. 

 

Definitionen av närstående har ändrats över tid, då det tidigare ofta syftade på make 

eller maka till patienten. Idag kan närstående vara en nära vän, släkting, make/maka 

eller barn. Betydelsen av att ha en närstående som stöd i livets slut är större än 

betydelsen av vem den närstående är (Benzein, Hagberg & Saveman, 2014).   

I takt med att fler och fler vill dö hemma vid en obotligt svår sjukdom är betydelsen av 

närstående stor (Wallerstedt et al. 2012). Att vara närstående till en svårt sjuk person 

kan dock vara laddat med ångest, hjälplöshet och hopplöshet (Borgstrand & Berg, 

2009). Det är framförallt vid palliativ vård i hemmet som närstående är viktiga men 

även på sjukhus och hospice. I Sverige finns ingen tradition av att patienter vårdas av 

sina närstående vid sjukdom. Det överlåts oftast till sjukvården, men likväl är 

närstående oerhört betydelsefulla för att patientens sista tid i livet skall bli så bra som 

möjligt (Wright, Watson & Bell, 2002).  

 

 

2.6 Teoretisk referensram: Livsvärldsperspektiv. 

 

För denna litteraturöversikt är livsvärldsperspektiv en lämplig teoretisk referensram då 

det är upplevelser som skall belysas. Livsvärlden är den individuella upplevelsen av 

världen varje människa lever i. Den grundar sig på upplevelser och erfarenheter. 

Livsvärlden är unik för varje enskild individ och kan beskrivas som sättet varje 
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människa ser sig själv, andra och världen runt omkring. Patienten ska ses som en helhet, 

där kropp och själ varken kan eller ska skiljas åt (Dahlberg & Segesten, 2010). Vidare 

menar Dahlberg och Segesten (2010) att det är genom den levda kroppen varje 

människa har tillgång till livet och varje förändring som kroppen drabbas av leder till en 

förändring i människans livssyn och tillgång till världen. Vid exempelvis obotlig 

sjukdom blir en sådan förändring särskilt tydlig. Dahlberg (2016) belyser att livsvärlden 

måste ligga som grund i vården eftersom det är den som avgör vad patienten upplever 

som hälsa och livskvalitet. I annat fall är det lätt att patienten och dennes upplevelse 

glöms bort och reduceras till en diagnos, med föreliggande risk att vården blir 

opersonlig. Ur ett livsvärldsperspektiv är det enligt Ek (2016) patienten som känner sig 

själv, sin livssituation, sitt välbefinnande och lidande. För att vårdpersonalen ska förstå 

patientens upplevelse av sjukdom skall dennes livsvärld vara utgångspunkten i 

vårdandet. Ternestedt et al. (2013) menar att patienten kan liknas vid chefen för sin egen 

vårdsituation och bör vara delaktig i sin vård så länge som möjligt för att dennes önskan 

ska bli uppfylld. Enligt Ternestedt et al. (2013) ingår de 6 s:n i den palliativa vården. 

Dessa 6 s utgår ifrån; självbild, sammanhang, självbestämmande, sociala relationer, 

strategier och symtomlindring för att stärka och bekräfta patientens livsvärld ända tills 

dagen då patienten dör.  

 

 

2.7 Problemformulering. 

 

Cirka 60 procent av alla som avlider varje år världen över är i behov av palliativ vård. 

Den palliativa vården består av två faser, en tidig och en sen. Den tidiga fasen inriktar 

sig på livsförlängande behandling och kan pågå i flera år. I den sena fasen inriktas 

vården på att möjliggöra en fridfull död för patienten och den kan pågå allt från några 

månader till enstaka dagar. När patienten kommer till ett livshotande stadie i sin 

sjukdom skall ett brytpunktsamtal äga rum mellan patient, närstående och vårdpersonal. 

I och med detta samtal konstateras att vården går in den sena fasen och patientens 

önskemål och behov diskuteras. En god palliativ vård bör utgå från dess fyra hörnstenar, 

där patientens livsvärld har en central roll. Den palliativa vårdens syfte är att lindra 

lidande och förbättra patientens livskvalitet. Tidigare forskning visar att patienters 

upplevelser av palliativ vård är individuell och att många såväl psykiska, existentiella 

och fysiska symtom kan uppstå. Vetskapen om att ingen botande hjälp finns, utan enbart 

lindrande vård för med sig många känslor och därför är det av betydelse att lyfta fram 
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patientens upplevelser av att vara i livets slut. Genom en djupare förståelse för 

patientens upplevelser den sista tiden i livet ökar sjuksköterskans möjligheter till att 

identifiera och tillmötesgå dennes behov. 

 

 

3 Syfte 
 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa vuxna patienters upplevelser av att vara i 

ett palliativt skede av sin sjukdom.  

 

 

4 Metod 
 

Författarna har valt att utföra en litteraturöversikt med induktiv ansats utifrån kvalitativa 

och kvantitativa vetenskapliga artiklar då tidigare forskning ska stärka ett nytt resultat. 

En litteraturöversikt är en kartläggning av tidigare forskning där vald litteratur kritiskt 

granskats och sammanställts (Friberg, 2006). Datainsamlingen genomfördes i de 

vårdvetenskapliga databaserna Cinahl och PubMed där vetenskapliga artiklar och 

publicerade rapporter valdes ut för syftet.  

  

I början av litteraturöversikten gjorde författarna en inledande sökning för att få en 

överblick över hur många studier som tidigare gjorts utefter aktuellt syfte, och för att se 

om det fanns tillräckligt med underlag att bygga vidare på. Av denna sökning fick 

författarna en fingervisning om vilka ämnesord (”MH”) som var relevanta. Dessa 

ämnesord, som är detsamma som nyckelord användes i sökningen för att den skulle bli 

mer specifik utifrån översiktens syfte. I de fall där specifika ämnesord inte fanns 

använde författarna fritextsökning. Då sökorden kan variera mellan olika databaser 

kartlades vilka sökord som var specifika i de utvalda databaserna.  

 

Författarna valde att söka material i databaserna Cinahl och PubMed. Till en början 

användes sökorden: Patient, experience och palliative care. Senare i sökningar lades det 

även till: Patient experience, lived experience, end of life care och patient perspective 

för att sökningen skulle få ett större djup. Författarna använde sig av Östlundhs (2006) 

sökstrategi. 
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4.1 Inklusion och exklusionskriterier. 

 

Inklusionskriterier var vetenskapliga artiklar publicerade på svenska eller engelska, 

mellan åren 2007–2017. Artiklarna skulle vara publicerade och utvalda i minst två 

omvårdnadsdatabaser (Cinahl, PubMed eller PsycINFO). Artiklarna skulle vara 

kvalitativa eller kvantitativa samt vara kontrollerade med peer reviewed (Cinahl) eller 

Ulrichsweb (PubMed) och stämma överens med studiens syfte.  

 

Artiklar som belyste patienter under 18 år exkluderades.  

 

4.2 Datainsamling. 

 

Den systematiska litteratursökningen pågick mellan 2017-10-23 och 2017-10-31 och 

utgick från databaserna Cinahl och PubMed. Sökningar i databasen PsycINFO uteslöts 

då tidigare databassökningar gav tillräckligt med resultat. Genom de inledande 

sökningar i dessa databaser kartlades ämnesord som användes i detta skede tillsammans 

med fritextsökningar. Enligt Östlundh (2006) blir sökningen mer vidgad om man 

använder fritextsökning, något som författarna tyckte var adekvat för det valda syftet. 

Författarna kombinerade ämnesord och fritext med de Booleska sökoperatorerna AND 

och OR. Enligt Östlund (2006) är AND den vanligaste och den används för att koppla 

ihop två sökord tillexempel: Patient AND Palliative care. Detta talar om för databasen 

att artiklar som söks skall handla om både patient och den palliativa vården. OR 

används för att få träffar på synonymer i samma ämne till exempel: palliativ vård och 

vård i livets slut.  

 

 
4.2.1 Cinahl. 

 

Författarnas första sökning i databasen Cinahl som är en omvårdnadsdatabas 

genomfördes 2017-10-23 med fritextsökning på patient experience, lived experience, 

palliative care och end of life care. Sedan kombinerades end of life care och palliative 

care med OR. En ny sökning gjordes med patient experience AND lived experience, 

AND palliative care OR end of life care. Här efter gjordes avgränsningar genom 

inklusion och exklusionskriterier. (Se Bilaga 1). 

 

Den andra sökningen i Cinahl genomfördes 2017-10-31, eftersom författarna ville ha ett 

bredare material att arbeta med. I denna sökning användes palliative care och terminal 
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care som ämnesord. Efter inledande sökning kombinerades dessa med OR. Sedan 

utfördes en fritextsökning på patient perspective som användes med AND och palliative 

care ”MH” OR terminal care ”MH”. Även här utförde författarna avgränsningar som i 

tidigare sökning (Se Bilaga 1). 

 

 
4.2.2 PubMed. 

 

Författarna genomförde sökningen i databasen PubMed 2017-10-23. Sökningen 

inleddes med fritextsökningar på palliative care samt lived experience. Dessa 

kombinerades sedan med AND. Efter det gjordes ytterligare en fritextsökning med 

patient, vilket följdes utav en sökning på palliative care, lived experience och patient 

kombinerat med AND. Därefter gjorde avgränsningar enligt inklusion- och 

exklusionskriterier. (Se Bilaga 1).  

 

 

4.3 Urval. 

 

Urvalet gjordes i fyra olika steg. I steg ett lästes titlarna på artiklarna från sökresultatet, 

där författarna sammanlagt läste 791 titlar och 86 av dessa artiklar gick vidare till steg 

två. I detta steg lästes samtliga abstrakt. Efter att abstrakten hade lästs gick 20 artiklar 

vidare till steg tre, där de lästes i sin helhet. I det sista steget, steg fyra genomfördes en 

kvalitetsgranskning av 12 artiklar efter en mall av Carlsson och Eiman (2003) (Se 

Bilaga 2). I denna mall valde författarna att stryka en kvalitetsmarkör eftersom den inte 

var relevant. Poängantalet räknades då om så att den procentuella graden skulle stämma. 

 

Utefter hur många poäng artiklarna fick i granskningen graderades de från grad I till 

grad III. Grad I innebar högsta kvalitet, grad II godkänd kvalitet och grad III låg kvalitet 

enligt Carlsson och Eiman (2003). Av de 12 artiklarna som författarna bedömdes var 

nio stycken med grad I, två med grad II och en med grad III. Artikeln med grad III 

exkluderades, dels för dess låga kvalitet samt att artikelns innehåll inte helt stämde 

överens med översiktens syfte. Av det 11 återstående artiklarna var 10 kvalitativa och 

en kvantitativ.  
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4.4 Analys. 

 

Innehållet i artiklarna analyserades genom en latent innehållsanalys med induktiv ansats 

enligt Dahlborg Lyckhage (2006a). I steg ett inleddes analysen med att författarna 

noggrant läste varje artikel var för sig för att sedan diskutera deras relevans och likheter. 

I steg två valdes de likheter som identifierades ut för att författarna lättare skulle kunna 

plocka ut meningsenheter i artiklarna som ansågs vara tillhörande syftet, dessa likheter 

fick olika färger. Steg tre följdes av att de meningsenheter som fått samma färger 

kodades för att ge en tydligare bild av de fenomen som förekom mest i materialet. 

Under hela analysen diskuterade författarna med varandra för att säkerställa att deras 

slutsatser överensstämde med varandra. Författarna gjorde en innehållsanalys för de 

kvalitativa artiklarna, samt för den kvantitativa artikelns statistiska resultat som 

omvandlades till text och sammanfattades. Parallellt med analysen av artiklarna 

sammanställdes en artikelmatris (Se Bilaga 3). De likheter som fanns i artiklarna 

delades in i kategorier som sedan blev resultat i litteraturöversikten, sammanlagt blev 

det tre kategorier. Nedan i tabell 1 redovisas ett exempel på kategoriseringen.  

 

Tabell 1. Exempel på analysprocess. 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori 

Det var viktigt för 

patienterna att ses 

som normal och 

inte som en 

sjukdom, både när 

det gällde hur de 

behandlades av 

andra och hur de 

hanterade sina liv.  

Viktigt att inte bli 

sedd och behandlad 

som en sjukdom. 

Att få vara som 

vanligt. 

Betydelsen av att 

livet ska fortsätta 

som vanligt. 

Patienterna 

upplevde att deras 

fysiska symtom 

gjorde dem 

begränsade i deras 

vardagliga 

aktiviteter. 

Fysiska 

begränsningar i det 

vardagliga livet. 

Begränsningar. Att känna sig 

begränsad. 

Patienterna 

uppskattade att bli 

tilltalade med sitt 

förnamn. Det 

gjorde att dom 

kände sig 

Uppskattade att 

känna sig 

respekterad av 

vårdpersonalen.  

Bli respekterad. Betydelsen av att 

bli väl bemött av 

vårdpersonalen. 
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igenkända och 

respekterade av 

vårdpersonalen. 

 

 

4.5 Forskningsetiska övervägande. 

 

Enligt Wallengren och Henricson (2015) skall endast artiklar som granskats av en etisk 

kommitté eller genomgått etiskt övervägande inkluderas i en litteraturöversikt. Om inte 

detta nämns i själva artikeln bör författarna undersöka om tidskriften den är publicerad i 

accepterar artiklar utan etiska övervägande. Artiklarna som författarna valde granskades 

för att säkerställa att de uppfyllde de etiska kraven, vilket alla artiklarna gjorde. 

Författarna har försökt inkludera all relevant forskning som framkommit och ställt sig 

objektivt till den för att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt.  

 

 

5 Resultat 
 

5.1 Betydelsen av att livet ska fortsätta som vanligt.  

 

För patienterna var det viktigt att de skulle få behålla sin självbild och inte ses som en 

sjukdom i andras ögon. Att bli erkänd och betraktad som samma person som innan 

sjukdom var en bidragande faktor till lycka (Johnston, Milligan, Foster & Kearney, 

2012; Ek och Ternestedt 2008). Dock upplevde patienterna att de som stod närmast ofta 

fokuserade mer på sjukdomen och svagheterna än styrkorna. Patienterna belyste vikten 

av att inneha känslan av att bli behandlad som samma person, samt behålla den status 

som de tidigare alltid haft. Detta var tyvärr inte alltid möjligt då de blev mer beroende 

av sina närstående och av andra, men när de fick leva i sina tidigare roller som till 

exempel förälder, syskon och make/maka, kände de en tillfredsställelse (McKechnie, 

Macleod & Keeling, 2007; Esteves, Roxo & Da Conceicao Saraiva 2015). 

 

Många av patienterna kände att de hade mycket kvar att göra i livet och var inte beredda 

att dö. Även om fler av dem var rädda för att dö, så var rädslan för vad som skulle 

hända med deras närstående större. Det fanns en känsla av sorg över att lämna nära och 

kära och de ville försäkra sig om att de skulle hinna säga farväl till alla som stod dem 

nära i livet. Innan patienterna lämnade livet ville de säkerställa att de efterlevande skulle 
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ha en trygg framtid. Patienterna kände även en oro för vad som skulle hända med deras 

närstående efter deras bortgång och att familjen skulle få det svårt att gå vidare i livet 

(Chacko, Anand, Rajan, John & Jeyaseelan, 2014; Doumit et al., 2007; Berterö, 

Vanhanen & Appelin, 2008; Thelly & Priyalatha 2013; McCarthy & Dowling 2009). 

Vidare menar McCarthy & Dowling (2009); Ek & Ternstedt (2008); Berterö et al., 

(2008) att rädslan för vad som skulle ske i framtiden gjorde att många inte vågade prata 

med sina anhöriga om den. Ofta höll de sina tyngsta känslor inom sig till dess att de var 

ensamma eller väntade till rätt tillfälle att berätta om negativa besked, detta för att de 

var rädda för att såra sina närstående.  

 

I takt med den minskade arbetsförmågan till följd av sjukdomen ökade tankarna på vad 

som väntade och patienterna ansåg därför att om livet fick fortgå som tidigare med 

arbete och aktiviteter distraherades de. Genom distraktion kunde de undvika tankar på 

sin sjukdom, vilket ledde till en ökad livskvalitet (Cameron & Waterworth, 2014; 

Esteves et al., 2015). För att patienterna skulle kunna bibehålla så mycket som möjligt 

av sitt vanliga liv var det betydelsefullt att de fick tillbringa så mycket tid som möjligt 

hemma. Hemmet ansågs som en trygg plats medan tiden på sjukhuset gav dem en 

känsla av hopplöshet och påminde dem om döden. Patienterna tyckte att sjukhusmiljön 

var tråkig och att tiden passerade långsamt. I denna miljö blev de allt mer påminda om 

sitt ständigt försämrade tillstånd och patienterna tyckte att sjukhusvistelser tog av deras 

dyrbara tid med närstående. Sjukhuset uppfattades många gånger som ett fängelse och 

därför ville patienterna få tillbringa den mesta tiden i hemmet (Doumit, Abu-Saad 

Huijer & Kelley 2007; McCarthy & Dowling, 2009).  

 

Alla patienter hade sina egna sätt att hantera sin situation och känsla av att inte vara 

färdiga med livet. För att kunna hantera sina inre känslor, oro och ångest sökte många 

patienter tröst i sin religiösa tro. Genom den religiösa tron skapades många gånger 

förutsättningar för att känna hopp. Att fortfarande kunna känna hopp långt in i 

sjukdomsförloppet gav dem styrka till att fortsätta leva väl trots vetskapen om 

kontinuerlig försämring (McCarthy & Dowling 2009; Thelly & Priyalatha 2013). För de 

patienter som inte fann något stöd i en religiös tro, fanns den största källan till spirituellt 

stöd hos de närstående (Chacko et al., 2014; Johnston et al., 2012). Trots att patienterna 

inte kände sig redo för döden var det ändå viktigt för dem att förbereda sig inför den, de 

ville reda upp praktiska saker och planera inför sin begravning (Johnston et al., 2012; 
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McKechnie et al., 2007; Berterö et al., 2008). 

 

 

5.2 Att känna sig begränsad. 

 

Patienterna kände stor oro för att smärta skulle begränsa dem i deras vardag och det 

ansågs vara betydelsefullt att de fick den smärtlindring som de behövde. Att lindra 

symtom var extremt viktigt, och genom att vara smärtfri kände de sig mindre 

begränsade. Smärtan var de värsta tänkbara fysiska symtom som hämmade dem och 

rädslan för den var många gånger större än rädslan för döden och de föredrog hellre en 

snabb död än en långdragen och smärtsam (Chacko et al. 2014; Doumit et al. 2007; 

McKechnie et al., 2007). När patienterna upplevde att sjukdomen begränsade dem från 

att utföra dagliga sysslor så kände de sig inte bara som en börda för sina närstående utan 

de kände även att sjukdomen i sig blev värre (Johnston et al., 2012; Thelly & Priyalatha 

2013). I takt med sjukdomsförloppet fick patienterna ändra sitt sett att leva, exempelvis 

anpassa sina hem för att bli mindre begränsade. Det var viktigt för dem att kunna utföra 

sysslor som exempelvis klä på sig kläder och laga mat (Ek & Ternestedt 2008; Johnston 

et al., 2012). 

 

Förändringen av ekonomin var en del som många upplevde som tungt då de ansåg sig 

som en ekonomisk börda. Att som patient dels vara livshotande sjuk och att samtidigt 

inte kunna vara produktiv medförde att många kände skam och att de var en belastning 

för sina närstående (Doumit et al. 2007; Chacko et al. 2014; McCarthy & Dowling, 

2009). Doumit et al. (2007) menade även att det inte bara var den ekonomiska förlusten 

av att inte kunna arbeta som kändes svår utan även att känslan av att känna sig behövd 

förlorades till följd av detta, och känslan av att vara begränsad i det vardagliga livet 

förstärktes.   

 

 

5.3 Betydelsen av att bli väl bemött av vårdpersonal. 

 

Patienterna belyste vikten av emotionellt stöd från vårdpersonalen och genom en god 

vårdrelation påverkades deras upplevelse av situationen positivt (Esteves et al. 2015; 

Cameron & Waterworth 2014). Vårdpersonalen och särskilt sjuksköterskorna 

uppfattades som en viktig faktor för upplevelsen av sjukdomsperiod och behandling. 

Sjuksköterskorna var också där som stöd för närstående, och detta uppskattades och 
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värderades högt av patienterna. Patienterna upplevde att vårdpersonalen hjälpte dem att 

hantera sin situation genom att visa uppmärksamhet och medmänsklighet, samt att en 

etablering av ett förtroendeförhållande var viktigt (Esteves et al. 2015; Berterö et al. 

2008). Att bli tilltalad med sitt förnamn ansågs vara betydelsefullt då det fick dem att 

känna sig igenkända och respekterade av vårdpersonalen. Relationen mellan 

vårdpersonal och patient påverkade hur sjukhusvistelsen upplevdes. När patienterna 

kände sig sedda som egna individer av vårdpersonalen ökade upplevelsen av välmående 

(Cameron & Waterworth, 2014; Connor, Allport, Dixon och Somerville 2008). Enligt 

Conner et al. (2008) värdesatte patienterna att vårdpersonalen var specialistutbildad 

eller hade en djupare kunskap inom ämnet, detta inkluderade många specialistområden 

och inte bara den palliativa vården. 

 

Patienterna upplevde att det spelade stor roll hur informationen de fick lades fram för 

hur den skulle tas emot. Vissa upplevde att vårdpersonalen kunde ha varit mer ärlig och 

gett rakare svar och de önskade även tydligare besked om sin prognos (Conner et al., 

2008; Esteves et al. 2015). Öppen kommunikation och information ansågs vara viktigt 

(Doumit et al.  2007; Esteves et al. 2015). Stöd från vårdpersonalen och deras lyhördhet 

inför patientens önskan om exempelvis mer smärtlindring värdesattes högt av 

patienterna (Conner et al. 2008; Chacko et al. 2014). 

 

 

6 Diskussion 
 

6.1 Metoddiskussion 

 

I diskussionsdelen har författarna valt att utgå från trovärdighets begreppet som är 

indelat i fyra mindre delar: tillförlitlighet, överförbarhet, giltighet och verifierbarhet. 

Tillförlitligheten innefattar hur hög sanningshalten i det framkomna resultatet är och om 

det innehåller några förutfattade meningar. För att öka tillförlitligheten kan triangulering 

användas. Det som resultatet visar skall kunna vara giltigt även i andra sammanhang, 

med det menas att det ska finnas en överförbarhet. Verifierbarhet innebär att den data 

som författarna valt ut skall vara noggrant tolkad och anses vara hållbar. Med giltighet 

menas att det skall finnas en stabilitet i vald data som kan sträcka sig över en längre tid 

(Kristensson, 2014).  
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Litteraturöversiktens syfte var att kartlägga aktuell forskning om patienters upplevelser 

av att vara i palliativt skede, därför valde författarna att utföra en litteraturöversikt med 

en latent innehållsanalys då det ansågs som relevant för syftet. Eftersom syftet var att 

belysa vuxna patienters upplevelser valdes övervägande kvalitativa artiklar. Enligt 

Dahlborg Lyckhage (2006b) är det en kvalitativ ansats som bör användas då en 

subjektiv upplevelse ska tolkas och förstås. Artiklarna som valdes ut anses vara väl 

överensstämmande med översiktens syfte. Dahlborg Lyckhage (2006b) menar även för 

att få ett större djup i resultatet kan det med fördel kombineras av kvantitativa och 

kvalitativa artiklar, detta valde författarna att göra då en kvantitativ artikel med relevans 

inkluderas i översikten.  

 

Under översiktens gång har varje moment som utförts noggrant dokumenterats för att 

stärka dennes överförbarhet så att den kan utföras igen. Hela litteraturöversikten har 

varit en lärandeprocess då författarna till en början saknade kunskap om hur den skulle 

genomföras. Men med en öppen dialog där författarna tagit tillvara på varandras styrkor 

och kunskaper har litteraturöversikten utvecklats och dess trovärdighet och giltighet har 

stärkts. 

 

Författarna påbörjade litteratursökningen genom en inledande sökning som skulle visa 

om det fanns tillräckligt med material till litteraturöversiktens syfte. Något som 

författarna anser var bra då relevanta sökord identifierades, dock kan detta varit negativt 

för författarna som låste upp sig vid dessa termer. I sökningen användes palliative care 

som ett av nyckelorden, då författarna anser att patienter som får palliativ vård är i ett 

palliativt skede. Följaktligen skulle palliative stage eventuellt kunnat vara ett bättre 

passande sökord, men författarna anser att de utvalda artiklarnas resultat är relevanta för 

översiktens syfte och belyser det palliativa skedet.   

 

I litteraturöversikten inkluderades artiklar som stämde överens med syftet och som inte 

var äldre än tio år. Syftet var att belysa vuxna patienters upplevelser av ett palliativt 

skede i sin sjukdom och därför exkluderades patienter under arton år. Artiklarna som 

inkluderades skulle vara skrivna på engelska. Författarna behärskar endast svenska och 

engelska och fick genom den inledande textsökningen veta att urvalet på svenska var 

obefintligt. Eftersom författarna inte har engelska som modersmål ansågs texterna 

emellanåt vara svårtolkade. Att de inkluderade artiklarna var granskade via peer 
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reviewed och Ulrichsweb ökade litteraturöversiktens tillförlitlighet och verifierbarhet, 

eftersom artiklarna är granskade av utomstående forskare. Författarna är medvetna om 

att litteratursökningen hade kunnat gå smidigare till väga om de hade haft en större 

kunskap från början, men anser dock att sökningen blev tillräcklig och stark nog för att 

finna relevant material.  

 

Författarna är medvetna om att det fanns en risk att eventuellt relevanta artiklar valdes 

bort på grund av att titeln var otydlig eller ej kändes relevant, men anser att även om 

relevanta artiklar gick förlorade i och med detta blev materialet tillräckligt stort. 

Granskningen utfördes enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmallar utformade 

för kvalitativa respektive kvantitativa artiklar. Mallarna ansågs vara tydliga och enkla 

att följa. I de använda granskningsmallarna uteslöts en kvalitetsmarkör då den ej var 

relevant. Detta anser inte författarna påverkade resultatet då den procentuella poängen 

räknades om.  

 

I analysen läste författarna artiklarna var och en för sig och analyserade deras innehåll. 

Detta för att sedan föra dialog om hur innehållet uppfattats och hur artiklarna skulle 

kodas. Enligt Dahlborg Lyckhage (2006a) är detta arbetssätt bra för att säkerställa en 

god kvalitet på analysen och öka översiktens styrka. Författarna insåg dock att vissa 

tolkningsolikheter hade förekommit, vilket hade kunnat leda till felresultat om inte 

författarna uppmärksammat detta. Till exempel så tolkade den ena författaren en artikel 

till att patienterna kände sig redo att dö, medan den andra författaren tolkade den att 

patienterna inte var redo att dö men välkomnade ändå döden framför en plågsam sista 

tid i livet. Dessa frågetecken redde författarna ut genom att läsa artiklarna återigen och 

diskutera analyserna av de berörda artiklarna tills de överensstämde med varandra. 

Sedan genomfördes en kategorisering av innehållet i artiklarna, detta för att kartlägga de 

vanligaste förekommande fenomenen, samt minska risken för felkällor. Genom en 

kategorisering ökar trovärdigheten (Kristensson, 2014). Emellanåt kände sig författarna 

osäkra på om alla koder var placerade i rätt kategori för att dess innehåll lätt kunde gå in 

i varandra, men genom att låta texten vila kunde författarna se den med nya ögon och 

bitarna föll lättare på plats. Att författarna endast inkluderade artiklar som granskats av 

en etisk kommitté eller genomgått ett etiska övervägande medförde att översiktens 

tillförlitlighet stärktes. Under hela processen har författarna försökt sätta sin 

förförståelse inom parantes (Dahlborg Lyckhage, 2006a). Även om det är något som 
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författarna från början varit medvetna om att de måste göra så har det ibland upplevts 

som svårt och då har det förelegat en risk att författarna har föregått sitt resultat. 

Författarna har arbetat hårt för att inte påverka resultatet utifrån den egna förförståelsen.  

 

 

6.2 Resultatdiskussion 

 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa vuxna patienters upplevelser av det 

palliativa skedet av sin sjukdom. Översiktens resultat bygger på tre huvudkategorier; 

betydelsen av att livet ska fortsätta som vanligt, att känna sig begränsad och betydelsen 

av att bli väl bemött av vårdpersonalen. Författarna har valt att diskutera patienternas 

upplevelse och betydelse av att få fortsätta vara sig själv, den fysiska smärtan, 

förberedelsen för döden och bemötandet av vården utifrån det vårdvetenskapliga 

begreppet livsvärld. 

Som stöd för detta har författarna tagit hjälp av vårdvetenskaplig litteratur och 

vetenskapliga artiklar.  

 

Den situation som patienten befinner sig i påverkar dennes livsvärld och vardag. Om 

vårdpersonalen har insikt i detta och sätter patienten i fokus, samt strävar efter att förstå 

hur hälsa, sjukdom, lidande och vårdande erfars och påverkar patientens liv så ligger 

livsvärlden till grund för vårdandet (Dahlborg, 2016). 

Författarna framhåller vikten av att vårdpersonalen arbetar systematiskt för att stärka 

patientens livsvärld då det möjliggör att de får känna sig bekräftade som den person de 

alltid har varit. Enligt Snellman (2014) är en viktig beståndsdel i vårdrelationen att 

vårdpersonalen möter patienten så som denne vill bli sedd. Även om vårdpersonalen 

inte delar samma uppfattning som patienten så är det patientens egen självbild som skall 

uppmärksammas och det gäller att vårdpersonalen identifierar det som gör patienten 

unik. Många gånger upplevde patienterna att den person som de tidigare var försvann i 

och med att sjukdomen tog mer plats och de runt omkring dem fokuserade mer på 

sjukdomen och dess symtom. Detta stärks av Philip, Collins, Brand, Moore, Lethborg, 

Sundararajan & Gold (2014) som menar att i och med fysiska och psykiska 

begränsningar relaterat till sjukdomen är det vanligt att patienter upplever känslan av 

förlust av vem de var före sjukdom. Författarna anser att i och med den utsatta situation 

den palliativa patienten är i föreligger en risk att patientens delaktighet inte får 

möjlighet att träda fram om inte vårdpersonalen är uppmärksam på detta. I Nationella 
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vårdprogrammet för palliativ vård (Regionala cancercentrum, 2016) framhålls att 

patienterna trots sin sjukdom ska få behålla sin värdighet och autonomi, samt få 

uttrycka sina värderingar. Om vårdpersonalen skall kunna tillgodose patientens 

önskemål och behov krävs att livsvärlden tydliggörs. 

 

I översiktens resultat framkom det att patienterna många gånger inte var redo att dö, då 

de inte var färdiga med sina liv. Jakobsson, Andersson och Öhlén (2014) belyser att det 

inte finns något givet sätt på hur en människa avslutar sina dagar, vissa gör det med 

motstånd medan andra avslutar det med acceptans. Båda förhållningssätten är lika 

naturliga.  

Författarna menar att vårdpersonalen bör ha i åtanke att patienterna inte alltid låter sina 

innersta känslor synas. Detta grundar författarna på att det i översiktens resultat 

framkom att patienterna många gånger höll inne med de tyngsta känslorna för att inte 

såra närstående. Det styrks även av Lindqvist och Rasmussen (2014) som menar att en 

person med en svår obotlig sjukdom kan upplevas må väl och därför kan det vara lätt att 

misstolka patientens situation. Enligt författarna är det därför viktigt att uppmana 

patienten att berätta om sin situation, och inte förutsätta att det som gällde för en tid 

sedan fortfarande upplevs på samma sätt. 

 

Patienterna upplevde att det inte bara var smärtan i sig utan även rädslan för den som 

begränsade dem i vardagen och att få den smärtlindring de var i behov av var extremt 

viktigt. Utifrån den palliativa vårdens sex S, utgår symtomlindring från att patientens 

vilja och behov ska styra en så optimal lindring av symtom och obehag som möjligt 

(Ternestedt et al. 2013). Författarna tror att med rätt stöd från vårdpersonalen kan 

rädslan för smärtan bli hanterbar. Då denna oro enligt Lindqvist och Rasmussen (2014) 

till en början ofta grundas i patientens föreställning om hur sjukdomsförloppet kommer 

att utvecklas, kan det i ett senare skede i sjukdomen upplevas som hanterbart då de vet 

att lindring finns. 

  

I resultatet framgick att patienterna uppskattade en öppen kommunikation med tydliga 

besked och svar på deras frågor, och det spelade en stor roll för hur informationen lades 

fram i hur den skulle tas emot. Enligt Nationella vårdprogrammet för palliativ vård 

(Regionala cancercentrum,2016) är ärlig och uppriktig information om 

sjukdomstillståndet grunden för en förtroendefull vårdrelation. De menar även att 
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informationen skall vara planerad och strukturerad samt bör följas upp för att försäkra 

att patienten förstått innebörden av vad som tidigare sagts. Författarna menar att det är 

av stor vikt att vårdpersonalen reflekterar över hur kommunikation och 

informationsöverföring till patient upplevs och tas emot. Enligt Socialstyrelsen (2009) 

finns en risk att lidande hos patienten kan uppstå om det föreligger brister i 

kommunikation och information mellan patient och vårdpersonal. Författarna anser att 

det inte bara är hur vårdpersonalen ger information och hur den tas emot av patienten 

som är viktigt, utan även hur de själva tar emot information från patienten. Snellman 

(2014) menar att patienten ofta uppskattar att vårdpersonalen är öppna för att skapa en 

dialog där patientens erfarenheter och föreställningar får träda fram, så att dennes 

önskningar och intressen kan tillgodoses. Detta stärks av Nationella vårdprogrammet för 

palliativ vård (Regionala cancercentrum, 2016) som menar att om patientens autonomi 

ska bevaras måste det finnas utrymme för att dennes uttryck och känslor ska komma 

fram och uppmärksammas. Enligt resultatet var det önskvärt av flertalet av patienterna 

att vårdpersonalen gav dem tydligare besked kring deras prognos. Men enligt 

Jacobsson, Andersson och Öhlén (2014) är det inte alltid självklart att en mer realistisk 

syn i situationen leder till att patienten mår bättre. Patienten kan även påverkas negativt 

av en alltför klar bild av sin prognos, vilket styrks av Friedrichsen (2012) som menar att 

medan några patienter vill veta den brutala sanningen och anser att de mår bäst av det, 

vill andra patienter bara veta delsanningar som de kan få ut något positivt utav. Enligt 

Nationella vårdprogrammet för palliativ vård (Regionala cancercentrum, 2016) bör 

informationsgivandet ske individuellt och anpassas efter vem patienten är.  

 

Litteraturöversikten kan vara ett bra stöd för de sjuksköterskor som ofta kommer i 

kontakt med patienter som är i ett palliativt skede i livet. Om sjuksköterskan 

förutsättningslöst möter varje patient som en unik individ och har förståelse för dennes 

livsvärld möjliggörs förutsättningar för att en god vård skall kunna ges. För att den 

palliativa vården skall utföras med kvalité är det av betydelse att vårdpersonalen har 

kunskap i ämnet. Det är inte bara kunskap i hur vården skall bedrivas som är viktigt 

utan minst lika viktigt är det att ha kunskap om och kunna förstå hur patienten upplever 

sin situation. Författarna tänker även att litteraturöversikten skulle kunna vara 

närstående till gagn, då även de har en betydelsefull roll i den palliativa vården. 

 

 



  
 

18 

7 Förslag till vidare forskning 
 

I litteraturöversiktens resultat framgick det att en god kommunikation från 

vårdpersonalen bidrog till att patienterna lättare tog till sig informationen som de fick 

angående sin sjukdom. Ytterligare forskning är viktig om vilka faktorer som är av 

betydelse för hur patienter tar till sig information som ges. Det kan exempelvis handla 

om att vårdpersonalens information är otydlig eller att patienten är i chock och inte 

reagerar enligt förväntan. En djupare förståelse för patientens reaktioner möjliggöra att 

vårdpersonalen kan bemöta denne på bästa sätt.  

 

 

8 Slutsats 
 

Översiktens resultat visar att patienter i den palliativa vården inte känner sig bekräftade 

som individer om inte de runt omkring dem möter och respekterar deras livsvärld. För 

att kunna ge en god palliativ vård krävs att sjuksköterskan ser till varje enskild patients 

situation och behov. En förutsättning för att den palliativa vården ska vara god är att 

patientens delaktighet och värdighet bibehålls. Det är viktigt att sjuksköterskan anpassar 

sig efter varje enskild patient och reflekterar över att ingen människa är den andra lik. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

19 
 

Referenser 
 

* Resultatartiklar 

 

Aguar, C. (2013). Palliative care--a way to go. Nursing: Revista De Formacao Continua 

Em Enfermagem, 25(287), 32-35. 

 

Benzein, E., Hagberg, M., & Saveman, B-I. (2014). Familj och sociala relationer. I F. 

Friberg & J. Öhlén (red.), Omvårdnadens grunder: Perspektiv och förhållningssätt. (s. 

69-88). Lund: Studentlitteratur.  

 

*Berterö, C., Vanhanen, M., & Appelin, G. (2008). Receiving a diagnosis of inoperable 

lung cancer: patients' perspectives of how it affects their life situation and quality of 

life. Acta Oncologica, 47(5), 862-869. 

 

Borstrand, I., & Berg, L. (2009). Next-of-kin's experiences from a palliative home 

nursing team. Nordic Journal of Nursing Research & Clinical Studies / Vård I 

Norden, 29(4), 15-19. Hämtad 2017-10-24. 

 

*Cameron, J., & Waterworth, S. (2014). Patients’ experiences of ongoing palliative 

chemotherapy for metastatic colorectal cancer: a qualitative study. International Journal 

of Palliative Nursing, 20(5), 218-224. 

 

Carlsson, S. & Eiman, M. (2003). Evidensbaserad omvårdnad (rapport 2003:02). 

Malmö: Hälsa och samhälle, Malmö universitet. 

 

Carter, C. (2017). How do healthcare practitioners talk about end-of-life conversations? 

A poetic inquiry. Journal of Research in Nursing, 22(6/7), 494-505. 

doi:10.1177/1744987117729725 

 

 

*Chacko, R., Anand, J. R., Rajan, A., John, S., & Jeyaseelan, V. (2014). End-of-life 

care perspectives of patients and health professionals in an Indian health-care 

setting. International Journal of Palliative Nursing, 20(11), 557-564. 

doi:10.12968/ijpn.2014.20.11.557 

 



  
 

20 

*Conner, A., Allport, S., Dixon, J., & Somerville, A. (2008). Patient perspective: what 

do palliative care patients think about their care?. International Journal of Palliative 

Nursing, 14(11), 546-552. 

 

Dahlberg, K. (2016). Vårdande med livsvärlden som grund. I B. Andershed, B-

M. Ternestedt & C. Håkanson (Red.). Palliativ vård – Begrepp & perspektiv i teori och 

praktik (s. 117-127). Lund: Studentlitteratur AB  

 

Dahlberg, K. & Segesten, K. (2010). Hälsa och vårdande- I teori och praxis. 

Stockholm: Natur och kultur. 

 

Dahlborg Lyckhage, E. (2006a). Att analysera berättelser (Narrativer). I F. Friberg 

(Red.), Dags för uppsats - Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (s. 139-

148). Lund: Studentlitteratur.  

 

Dahlborg Lyckhage, E. (2006b). Kunskap, kunskapsanvändning och 

kunskapsutveckling. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats - Vägledning för 

litteraturbaserade examensarbeten. (s. 17-26). Lund: Studentlitteratur.  

 

*Doumit, M., Abu-Saad Huijer, H., & Kelley, J. (2007). The lived experience of 

Lebanese oncology patients receiving palliative care. European Journal of Oncology 

Nursing, 11(4), 309-319. 

 

Ek, K. (2016). Livet med mycket svår kronisk obstruktiv lungsjukdom. I B. 

Andershed, B-M. Ternestedt & C. Håkanson (Red.). Palliativ vård – Begrepp 

& perspektiv i teori och praktik (s. 351-358). Lund: Studentlitteratur AB  

 

*Ek, K., & Ternestedt, B. (2008). Living with chronic obstructive pulmonary disease at 

the end of life: a phenomenological study. Journal of Advanced Nursing, 62(4), 470-

478. doi:10.1111/j.1365-2648.2008.04611.x 

 

Ekebergh, M. (2015). Tillämpningar av vårdvetenskapliga begrepp i vårdandet. I L. 

Wiklund Gustin & I. Bergbom (red.) Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. (s. 

488-500). Lund: Studentlitteratur.  



  
 

21 

 

Eldh, A-C. (2014). Delaktighet i rollen som patient. I F. Friberg & J. Öhlén (red.), 

Omvårdnadens grunder: Perspektiv och förhållningssätt. (s. 486-507). Lund: 

Studentlitteratur.  

 

*Esteves, A., Roxo, J., & da Conceição Saraiva, M. (2015). The lived experience of 

people with progressive advanced cancer. British Journal of Nursing, 24S15-21. 

 

Friberg, F. (2006). Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats - 

Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (s. 115-124). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Friedrichsen, M. (2012). Att få besked vid obotbar cancer. I P. Strang & B. Beck-Friis 

(Red). Palliativ medicin och vård (S. 129-135). Stockholm: Liber AB  

 

Gestsdottir, B., Hjaltadottir, I., Gudmannsdottir, G. D., Jonsson, P. V., Gunnarsdottir, 

S., & Sigurđardottir, V. (2015). Symptoms and functional status of palliative care 

patients in Iceland. British Journal of Nursing, 24(9), 478-483. 

doi:10.12968/bjon.2015.24.9.478 

 

Jacobsson, E., Andersson, M. & Öhlén, J. (2014). Livets slutskede. I F. Friberg & J. 

Öhlén (Red.). Omvårdnadens grunder – Perspektiv och förhållningssätt. (s. 179-209). 

Lund: Studentlitteratur AB  

 

*Johnston, B., Milligan, S., Foster, C., Kearney, N., Johnston, B. M., Milligan, S., & ... 

Kearney, N. (2012). Self-care and end of life care--patients' and carers' experience a 

qualitative study utilising serial triangulated interviews. Supportive Care in 

Cancer, 20(8), 1619-1627. doi:10.1007/s00520-011-1252-3 

 

Kristensson, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Stockholm: 

Natur & Kultur. 

 

Lindqvist, O. & Rasmussen, B. (2014). Omvårdnad i livets slutskede. I. A-K, Edberg & 

H, Wijk. (Red.). Omårdnaders grunder – Hälsa och ohälsa. (s. 757-796). Lund: 



  
 

22 

Studentlitteratur AB. 

 

*McCarthy, I., & Dowling, M. (2009). Living with a diagnosis of non-small cell lung 

cancer: patients' lived experiences. International Journal of Palliative Nursing, 15(12), 

579-587. 

 

*McKechnie, R., Macleod, R., & Keeling, S. (2007). Facing uncertainty: the lived 

experience of palliative care. Palliative & Supportive Care, 5(4), 367-376.  

 

Nationella rådet för palliativ vård (2016). Nationella vårdprogrammet för palliativ vård. 

https://www.nrpv.se/vad-ar-palliativ-vard/ Hämtad 2017-10-23 

 

Philip, J., Collins, A., Brand, C. A., Moore, G., Lethborg, C., Sundararajan, V., & ... 

Gold, M. (2014). "I'm just waiting…": an exploration of the experience of living and 

dying with primary malignant glioma. Supportive Care in Cancer, 22(2), 389-397. 

doi:10.1007/s00520-013-1986-1 

 

Regionala cancercentrum (2016). Nationellt vårdprogram för palliativ vård. 

http://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/rehabilitering-palliativ-

vard/vardprogram/natvp_palliativvard_vers.2.1_dec2016.pdf. Hämtad 2017-11-28 

 

 

Snellman, I. (2014). Vårdrelationer – En filosofisk belysning. I F. Friberg & J. Öhlén 

(Red.). Omvårdnadens grunder – Perspektiv och förhållningssätt. (s. 440-464). Lund: 

Studentlitteratur AB. 

 

Socialstyrelsen (2009). Information och kommunikation. Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

Socialstyrelsen. (2013). Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. 

Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

Ternestedt, B-M, & Andershed, B. (2016). Den palliativa vårdens utveckling. I B. 

Andershed, B-M. Ternestedt & C. Håkanson (Red.). Palliativ vård – Begrepp 

& perspektiv i teori och praktik (s. 104-116). Lund: Studentlitteratur AB  

 

https://www.nrpv.se/vad-ar-palliativ-vard/
http://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/rehabilitering-palliativ-vard/vardprogram/natvp_palliativvard_vers.2.1_dec2016.pdf.%20Hämtad%202017-11-28
http://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/rehabilitering-palliativ-vard/vardprogram/natvp_palliativvard_vers.2.1_dec2016.pdf.%20Hämtad%202017-11-28


  
 

23 

Ternestedt, B-M., Henoch, I., Österlind, J. & Andershed, B. (2013). Personcentrerad 

vård. De 6 S:n: En modell för personcentrerad palliativ vård. Lund: Studentlitteratur 

AB. 

 

*Thelly, A. S., & Priyalatha. (2013). A Qualitative Study to Assess the Lived 

Experience of Cancer Patients and their Family Members in a View to Develop a 

Palliative Care Guideline for the Nursing Personnel at Selected Hospitals in 

Bangalore. International Journal of Nursing Education, 5(2), 7-11. doi:10.5958/j.0974-

9357.5.2.055 

 

Thulesius, H. (2016).http://www.vardhandboken.se/Texter/Vard-i-livets-slutskede-och-

dodsfall/Oversikt/ Hämtad 2017-10-24 

 

Wallengren, C. & Henricson, M. (2015). Vetenskaplig kvalitetssäkring av 

litteraturbaserat examensarbete. I M. Henricson (red.), Vetenskaplig teori och metod: 

Från idé till examination inom omvårdnad. (s. 481-496). Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Wallerstedt, B., Sahlberg-Blom, E., Benzein, E., & Andershed, B. (2012). Identification 

and documentation of persons being in palliative phase regardless of age, diagnosis and 

places of care, and their use of a sitting service at the end of life. Scandinavian Journal 

of Caring Sciences, 26(3), 561-568. doi:10.1111/j.1471-6712.2011.00966.x 

 

World Health Organization, WHO, (2002). National cancer control programs: policies 

and managerial guidelines, 2nd ed. Geneva, World Health Organization 

 

Wright, L.M., Watson, W.L. & Bell, J.M.  (2002).  Familjefokuserad omvårdnad: 

föreställningar i samband med ohälsa och sjukdom. Lund: Studentlitteratur. 

 

Östlundh, L. (2006). Informationssökning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats - 

Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (s. 45–70). Lund: Studentlitteratur.  

 

 

 

http://www.vardhandboken.se/Texter/Vard-i-livets-slutskede-och-dodsfall/Oversikt/
http://www.vardhandboken.se/Texter/Vard-i-livets-slutskede-och-dodsfall/Oversikt/


  
 

I 
 

Bilagor 

Bilaga 1  

 
Sökning i Cinahl 2017-10-23 
Avgränsningar: Språk, Peer reviewed, årtal.  
   

Sökning Sökord Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
titlar 

Antal 
lästa 
abstrakt 

Antal 
lästa 
artiklar 
i 
fulltext 

Antal 
kvalitetsgranskade 
artiklar 

Antal valda 
artiklar 

S1 Patient 
experience 

73983 0 0 0 0 0 

S2 Lived 
experience 

5750 0 0 0  0 0 

S3 Palliative care 30090 0 0 0 0 0 

S4 End of life 
care 

14083 0 0 0 0 0 

S5 Palliative care 
OR end of life 
care 

38303 0 0 0 0 0 

S6 S1 AND S2 
AND S5 

180 0 0 0 0 0 

S7 Avgränsningar 
2007-2017 

132 0 0 0 0 0 

S8 Peer 
reviewed 

117 0 0 0 0 0 

S9 Language 
English 

111 111 37 10 8 Nr 
2,4,5,6,7,10 
& 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

Sökning i PubMed. 2017-10-23 

Avgränsningar: Språk, årtal och Ulrichsweb. 
   

Sökning Sökord Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
titlar 

Antal 
lästa 
abstrakt 

Antal 
lästa 
artiklar 
i 
fulltext 

Antal 
kvalitetsgranskade 
artiklar 

Antal 
valda 
artiklar 

S1 Palliative 
care 

64865 0 0 0 0 0 

S2 Lived 
experience 

545 0 0 0  0 0 

S3 Palliative 
care AND 
Lived 
experience 

152 0 0 0 0 0 

S4 Patient 5991842 0 0 0 0 0 

S5 Palliative 
care AND 
Lived 
experience 
AND Patient 

116 0 0 0 0 0 

S6 Avgränsning 
2007-2017 

89 0 0 0 0 0 

S7 Studier 
gjorda på 
djur 

73 0 0 0 0 0 

S8 Engelska 73 73 17 4 4 Nr 1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

III 

Sökning i Cinahl 2017-10-31 
   

Sökning Sökord Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
titlar 

Antal 
lästa 
abstrakt 

Antal 
lästa 
artiklar 
i 
fulltext 

Antal 
kvalitetsgranskade 
artiklar 

Antal 
valda 
artiklar 

S1 Palliative 
care ”MH” 

16241 0 0 0 0 0 

S2 Terminal 
care ”MH” 

12662 0 0 0  0 0 

S3 S1 OR S2 26945 0 0 0 0 0 

S4 Patient 
perspective 

24523 0 0 0 0 0 

S5 S3 AND S4 955 0 0 0 0 0 

S6 Avgränsning 
2007-2017 

654 0 0 0 0 0 

S7 Peer 
reviewed 

631 0 0 0 0 0 

S8 Engelska 607 607 32 6 4 Nr 3,8 
& 9. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

IV 

Bilaga 2.  

Carlsson och Eiman (2003) kvalitetsgranskningsmallar. 

 
Exempel på bedömningsmall för studier med kvalitativ metod  

Poängsättning0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, 

resultat=3p)  Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion  Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte  Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod 
    

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning  

(repeterbarhet möjlig)  Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) Ej acceptabel Låg Medel God 

Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 

Bortfall med betydelse för  Analys saknas /    

resultatet Ja Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat 
    

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning  

(redovisning, kodning etc) Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet 

(citat, kod, teori etc) Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion 
    

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av 

egenkritik och 

felkällor  Saknas Låg God 

 

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser 
    

Överenstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter 

belyses) Slutsats saknas Låg Medel God 



  
 

V 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

 
 

 

Exempel på bedömningsmall för studier med kvantitativ metod  

 

Poängsättning0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, 

resultat=3p)  Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion  Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte  Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod 
    

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning  

(repeterbarhet möjlig)  Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) Ej acceptabel Låg Medel God 

Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 

Bortfall med betydelse för  Analys saknas /    

resultatet Ja Nej   

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat 
    

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning  

(redovisning, tabeller etc) Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Statistisk analys  

(beräkningar, metoder, 

signifikans) Saknas Mindre bra Bra 

 

Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat   

Tolkning av resultatet Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion 
    

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Total poäng (max 48 p) p p p p 

p 

Grad I: 80% % 

Grad II: 70% Grad 

Grad III: 60% 

Titel 

Författare 



  
 

VI 

Diskussion av 

egenkritik och 

felkällor  Saknas Låg God 

 

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser 
    

Överenstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter 

belyses) Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

 
Grad II: 70% 

Grad III: 60% 

Titel 

 
 
 

 

 

Total poäng (max 47 p) p p p p 

p 

Grad I: 80% % 

Grad 

Författare 



  
 

I 
 

 Författare, land, år & 
databas. 

Titel &  
 
Tidskrift 

Syfte Metod & Urval Resultat Kvalitet 

Nr 1. Esteves, A., Roxo,J.,& 
Da Conceicao Saraiva, 
M. 
 
Portugal 
2015 
 
Pubmed (Cinahl) 

The lived 
experience of 
people with 
progressed 
advanced cancer. 
 
British Journal of 
Nursing 

Syftet var att belysa 
patienters 
erfarenhet av 
palliativ vård. 

Kvalitativ metod med 
semistrukturerade 
intervjuer. 
 
Beskrivande 
fenomenologisk design. 
 
Kvinnliga 
bröstcancerpatienter 
mellan 37-62 år. 
 
7 st deltagare, inget 
bortfall. 

Resultat visar 
vikten av sex 
faktorer är 
betydelsefulla för 
en god palliativ 
vård och en god 
livskvalitet i livets 
slut. Några av 
dessa är ett 
förändrats 
livsvärldsperspektiv 
och rädsla av att bli 
beroende av andra, 
två viktiga ämnen. 

Grad II 

Nr 2. Mckechnie, R., 
Macleod, R., & Keeling, 
S. 
 
Nya Zeeland 
2007 
 
Cinahl 

Facing 
uncertainty: The 
lived experience 
of palliative care. 
 
Palliative and 
supportive care 

Syftet var att belysa 
patientens 
upplevelse av den 
palliativa vården. 

Kvalitativ metod med 
semistrukturerade 
intervjuer. 
 
Fenomenologisk design. 
 
10 kvinnor mellan 51-65 
år, 3 bortfall.  

Att få försöka 
fortsätta leva som 
vanligt var 
betydelsefullt, 
liksom att försöka 
förbereda familjen 
inför döden. 

Grad I 

Nr 3. Conner, A., Allport, S., 
Dixon, J., & 
Sommerwille, A. 

Patient 
perspective: What 
do palliative care 

Syftet var att 
undersöka vilka 
tankar palliativa 

Kvalitativ intervjustudie. 
 
Narrativ design. 

En god 
kommunikation 
och information 

Grad I 



  
 

II 

 
Storbritannien  
2008 
 
Cinahl 

patients think 
about their care? 
 
International 
Journal of 
Palliative Nursing 

patienter hade om 
den palliativa 
vården. 

 
10 slumpmässigt valda 
engelskspråkiga personer 
som var i palliativt skede. 
Inget bortfall. 

mellan patient och 
sjukvårdspersonal 
var betydelsefullt. 
Känslan av  att bli 
bekräftad och 
uppskattad ledde 
till välmående.  

Nr 4. Priyalatha, A S T.  
 
Indien 
2013 
 
Cinahl 
 

A Quality Study to 
Assess the Lived 
Experience of 
Cancer Patients 
and thier Familiy 
Members in a 
View to Develop a 
Palliative Care 
guidline for the 
Nursing Personnel 
at Selected 
Hospital in 
Bangalore. 
 
International 
Journal of Nursing 
Education 

Syftet var att 
beskriva 
upplevelsen av 
palliativ vård hos 
cancerpatienter. 

Kvalitativ metod med 
djupgående intervjuer. 
 
Fenomenologiskt synsätt 
med narrativ data. 
 
12 patienter och 12 
anhöriga. 
Inget bortfall. 
 
 

Studiens deltagare 
kände en stark 
önskan om att 
kunna leva kvar i 
sin sociala roller 
trots sjukdom. Det 
var betydelsefullt 
för dem att få 
spendera så 
mycket tid med 
sina närstående, 
flera av deltagarna 
sökte stöd och svar 
i sin religiösa tro. 
 

Grad II 

Nr 5. McCarthy, I. & Dowling, 
M. 
 
Sverige 

Living with a 
diagnose of non-
small cell lung 

Syftet var att ta 
reda på palliativa 
lungcancer-

Kvalitativ intervjustudie. 
 
Fenomenologiskt synsätt. 
 

Samtliga av 
studiens deltagare 
pratade om hur 
viktigt det var att 

Grad I 



  
 

III 

2009 
 
Cinahl 

cancer: Patients 
lived experience. 
 
International 
Journal of 
Palliative Nursing 

patienters 
upplevelser. 

4 kvinnor och 2 män i 
åldern 52-74 i palliativt 
skede. Inget bortfall. 

försöka 
upprätthålla sin 
självständighet för 
att möjliggöra en 
så god livskvalitet. 
Genom att 
fortfarande känna 
hopp långt in i 
sjukdomsförloppet 
gavs patienterna 
styrkan av att 
fortsätta leva väl.  

Nr 6. Ek, K. & Ternestedt, B-
M. 
 
Sverige 
2008 
 
Cinahl 

Living with 
chronic 
obstructive 
pulmonary 
disease at the end 
of lif: a 
phenomenological 
study. 
 
Journal of 
Advanced Nursing 

Syftet var att 
beskriva 
upplevelsen av den 
palliativa tiden hos 
patienter med 
COPD. 

Kvalitativ intervjustudie. 
 
Fenomenologiskt synsätt. 
 
 
5 kvinnor och 3 män i 48-
79 års ålder. Ett bortfall. 

Fysiska och 
psykiska och 
emotionella 
förändringar 
upplevdes många 
gånger vara tuffa, 
men även glädje, 
samhörighet 
upplevdes. 

Grad I 

Nr 7. Berterö, C., Vanhanen, 
M., & Appelin. 
 
Sverige 
2008 

Receiving a 
diagnosis of 
inoperable lung 
cancer: Patients 
perspectives of 

Syftet var att 
identifiera och 
beskriva patienters 
upplevelser av 
livssituation och 

Kvalitativa intervjuer. 
 
Ett 
tolkningsfenomenologiskt 
synsätt. 

Deltagarna i 
studien uttryckte 
vikten av att 
fortsätta göra saker 
som innan 

Grad I 



  
 

IV 

 
Cinahl 

how it affects 
their life situation 
and quality of life. 
 
Acta Oncologica. 

livskvalitet vid 
obotlig lungcancer.  

 
12 män och 11 kvinnor 
över 18 år. Inget bortfall. 

sjukdom, att det 
dagliga livet med 
familjen skulle vara 
sig likt var 
betydelsefullt för 
dem och hopp var 
en viktig 
beståndsdel för att 
detta skulle vara 
möjligt.  

Nr 8. Chacko, R., Ruby 
Anand, J., Rajan, A., 
John, S., & Jeyaseelan, 
V. 
 
Indien 
2014 
 
Cinahl 

End-of-life care 
perspectives of 
patients and 
health 
professionals in 
an Indian health-
care setting. 
 
International 
Journal of 
Palliative Nursing 

Syftet var att 
beskriva patienter 
och 
sjukvårdspersonals 
upplevelse av vård i 
livets slut.   

Kvantitativ metod med 
strukturerade intervjuer. 
Jämförande design. 
 
140 patienter och 40 
vårdpersonal. Bortfall 
nämndes ej. 

Det fanns en oro 
för vad som skulle 
hända med de 
anhöriga efter 
patienternas 
bortgång. Att ha 
kontroll över 
symtomen som 
sjukdomen 
bringade var även 
viktigt för dem. 

Grad I 

Nr 9. Johnston, B M., 
Milligan, S., Foster, C., 
& Kearney, N. 
 
Storbritannien 
2011 
 

Self-care and end 
of life care- 
Patients and 
carers experience 
a quality study 
utilising serial 

Syftet var att förstå 
hur patienter och 
vårdpersonal 
upplevde vård i 
livets slut samt att 
utforska hur 
patienterna tog 

Kvalitativ metod med 
djupgående 
ostrukturerade 
intervjuer. 
 
Multipel, Triangulering. 
 

Det var viktigt för 
patienterna att 
kunna behålla 
deras normala liv 
och kunna vara 
hemma så länge 
som möjligt, helst 

Grad I 



  
 

V 

Cinahl triangulated 
interviews. 
 
Support Care 
Cancer 

hand om sig själva i 
detta stadie.   

 
 
20 patienter. Inget 
bortfall nämns. 

livet ut. Många fick 
stort känslomässigt 
stöd från familjen.  
 

Nr 10. Doumit, M A.A., Huijer, 
H A-S., Kelley, J H., 
 
Libanon 
2007 
 
Cinahl 

The lived 
experience of 
lebanese 
oncology patiens 
receiving 
palliative care. 
 
European Journal 
of Oncology 
Nursing 

Syftet var att belysa 
cancerpatienters 
palliativa vård.   

Kvalitativ intervjustudie. 
 
Hermeneutik 
fenomenologiskt synsätt. 
 
6 kvinnor och 4 män 
mellan 21 och 71 år.  

Patienterna ville 
fortsätta leva sina 
vanliga liv i sin 
hemmiljö så länge 
som möjligt. 
Sjukhusinläggning 
ledde till känslan 
av instängdhet och 
hopplöshet. Att 
inte kunna arbeta 
var en stor sorg för 
många.  

Grad I 

Nr 11. Cameron, J., & 
Waterworth, S. 
 
Nya Zeeland 
2014 
 
Cinahl 

Patients 
experiences of 
ongoing palliative 
chemotherapy for 
metastatic 
colorectal cancer: 
a qualitative 
study. 
 

Syftet var att belysa 
patienter med 
colorektalcancers 
upplevelse av 
livsförlängande 
kemoterapi i 
palliativ vård.  

Kvalitativa intervjustudier 
 
Induktiv design. 
 
10 patienter och 2 
bortfall. 

Studiens deltagare 
menade att det var 
viktigt att fortsätta 
att tänka positivt 
även om de visste 
vad som väntade. 
Många av dem villa 
fortsätta vara 
aktiva och känna 
sig behövda.  
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