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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund 
Inom den palliativa vården anammas ett holistiskt synsätt, vilket innebär att fokus ligger på 
såväl fysiska, psykiska, sociala som existentiella aspekter i patientens livsvärld. Tre 
grundläggande psykiska behov, autonomi, möjligheter och sammanhang är essentiella i 
upplevelsen av psykisk hälsa. Även önskningar, värderingar och mål bidrar till patientens 
psykiska välbefinnande. Det har tidigare visat sig att patienters psykiska behov inte 
tillgodoses och sjuksköterskor inom den palliativa vården brustit i förmågan att 
uppmärksamma dessa behov. 
 
Syfte 
Syftet med studien var att beskriva patienters psykiska behov inom den palliativa vården. 
 
Metod 
Litteraturstudien baserades på tolv kvalitativa originalartiklar. Analysen genomfördes 
induktivt med en manifest innehållsanalys. 
 
Resultat 
Resultatet visade på psykiska behov i fem kategorier och sju underkategorier. Behoven gällde 
patientens närstående, självständighet, framtiden, vården och att bo hemma.  
 
Slutsatser 
Resultatet visade att psykiska behov kunde grundas i fysiska och sociala aspekter. Patienter 
som får palliativ vård förekommer på fler ställen inom specifikt den palliativa vården. Därför 
är det viktigt att belysa patienternas olika uttryck av psykiska behov för att de ska kunna 
tillgodoses och bidra till välbefinnande hos patienten. 
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BAKGRUND 
 
Enligt World Health Oganization (WHO, 2014a) dog ca 56 miljoner människor i världen år 
2012. De främsta dödsorsakerna var de icke-smittsamma sjukdomarna/livsstilssjukdomarna 
(NCD, Non-Communicable Diseases) som cancer, kardiovaskulära sjukdomar, diabetes och 
kroniska lungsjukdomar (ibid.). Det har visat sig att människor lever längre än innan (1970), 
vilket innebär en allt mer multisjuk äldre och befolkning. Utvecklingen av hälso- och 
sjukvården och behandlingen av smittsamma sjukdomar i flera länder kan ha gjort att åldern 
ökat. Tillsammans med bibehållandet av ohälsosamma livsstilar kan det ha bidragit till en 
uppmärksammad uppgång av NCD (Fiegl, 2012).  
 
Utvecklingen av medicinsk behandling av obotliga (terminala) sjukdomar, leder till att 
patienterna lever längre. Med den ökade förväntade livslängden förväntas även antalet 
patienter i behov av palliativ vård att öka (Vissers, 2012).  
 
Palliativ vård 
Socialstyrelsen (2013) definierar palliativ vård som en “hälso- och sjukvård i syfte att lindra 
lidande och främja livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada”. 
Begreppet “palliativ” innebär lindra, utan att bota. I sitt sammanhang inom vården började 
begreppet användas 1975 då Palliative Care Center öppnades vid ett sjukhus i Montreal i 
Kanada (Henoch, 2002). 
 
Inom den palliativa vården talas det om en tidig och en sen palliativ fas av sjukdomen. I den 
tidiga palliativa fasen är sjukdomen obotlig, men viss behandling kan vara indicerad (Beck-
Friis & Strang, 2012). I den sena palliativa fasen ges ingen behandling som är livsförkortande 
eller livsförlängande. Inom den palliativa vården måste risker och biverkningar med 
behandling vägas emot vilka vinster för livskvaliteten som behandlingen kan ge patienten 
(Henoch, 2002; Glimeus, 2012). Den palliativa vårdens huvudsakliga syfte är att lindra 
lidande och skapa förutsättningar för förbättrad livskvalitet (Beck-Friis & Strang, ibid.).  
 
Liksom all hälso- och sjukvård i Sverige ska den palliativa vården följa hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763). I lagen står det att "Vården skall ges med respekt för 
alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet." (HSL, 2 §). HSL (2a 
§) menar även att vården ska tillgodose patientens behov av trygghet i vården, främja 
självbestämmande, integritet, kontinuitet och god kontakt mellan patient och vårdpersonal. 
Patientlagen (SFS 2014:821, 1 kap., 7§) belyser även att vården ska vara sakkunnig och 
omsorgsfull. 
 
Palliativa vårdformer 
Det finns olika typer av vårdformer inom den palliativa vården, såväl slutenvård som 
hemsjukvård. 
 
Hospice och palliativ slutenvård 
Det första moderna hospicet öppnades 1967 av sjuksköterskan och senare även kuratorn och 
läkaren Dame Cicely Saunders (Vårdalinstitutet, 2014; St. Christopher’s, 2014). Saunders 
egna utbildningar var grunden till hospicevårdens tvärprofessionella inriktning. 
Hospicerörelsen spreds över hela världen under 1970-talet (Eckerdal, 2012) och 1982 
öppnades Sveriges första hospice, Helhetsvården, vid Bräcke diakoni (Bräcke diakoni, u.å.). 
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Numer är hospice mindre vanligt och i Sverige utförs den mesta vården inom ASIH 
(Avancerad Sjukvård I Hemmet) men även inom särskilda palliativa slutenvårdsenheter. 
ASIH och palliativ slutenvård är till skillnad från hospice religiöst obundet, de har ofta 
mindre volontärarbetare och ASIH och den palliativa slutenvården är en del av den ordinarie 
sjukvården (Eckerdal, 2012). 
 
Palliativ hemsjukvård 
Palliativ (avancerad) hemsjukvård skiljer sig från den basala hemsjukvården genom att 
erbjuda en läkarledd, teambaserad och medicintekniskt avancerad dygnet-runtvård (Beck-Friis 
& Jakobsson, 2012). Enligt Axelsson (2013) vill 50 – 60 % av de obotligt sjuka vårdas i sitt 
eget hem. Palliativ vård ska kunna erbjudas vid alla vårdenheter i Sverige och med tiden har 
den palliativa hemsjukvården utvecklats och finns tillgänglig på allt fler ställen i Sverige 
(ibid.). Den medicinska teknikens utveckling har möjliggjort att svårt sjuka patienter kan 
vårdas i hemmet, med insatser som annars utförs på sjukhus (Beck-Friis & Jakobsson, 2012). 
 
Den palliativa vårdens fyra hörnstenar 
Den palliativa vården i Sverige ska, enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer 
(Socialstyrelsen, 2013), bygga på fyra hörnstenar. Dessa fyra hörnstenar är kommunikation 
och relation, närståendestöd, teamarbete och symtomlindring. Hörnstenarna bygger på 
WHO’s människovärdesprincip och definition av palliativ vård. För att främja patientens 
livskvalitet krävs en god kommunikation och relation mellan vårdteam, patient och 
närstående. Närstående ska få stöd under patientens sjukdomstid och efter patientens död och 
de ska ha möjlighet att delta i vården kring patienten .Teamarbete innebär att vårdteamet runt 
patienten består av flera professioner, bl.a. läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. 
Symtomlindring ska ges med hänsyn till patientens autonomi och integritet. Smärta och andra 
symtom ska lindras, vilket innebär att patientens fysiska, psykiska, sociala och 
existentiella/andliga behov ska tillgodoses (SOU, 2001:6) 
 
“Total pain”- smärtkoncept med fyra dimensioner 
“Total pain” är ett uttryck som myntades av Dame Cicely Saunders, efter att hon frågat en 
patient var hon hade ont. Patienten hade då svarat “it is all pain” och Saunders började 
därefter tala om de olika dimensionerna av smärta. “Total pain” innebär att smärtan har fyra 
dimensioner: Fysisk, psykisk, existentiell/andlig och social. Smärta enligt detta koncept berör 
således inte bara den fysiska smärtan eftersom kropp och själ hör samman och utgör en helhet 
(Eckerdal, 2012; Strang & Strang, 2012). 
 
Psykisk smärta 
Meerwijk och Weiss (2011) menar att det inte finns någon allmän definition av psykisk 
smärta.  
 
I denna litteraturstudie definierades psykisk smärta som Henoch (2011) beskriver psykisk 
smärta. Psykisk smärta kan handla om sjukdomen, symtom eller att vara beroende av andra. 
Andra orsaker kan vara de förluster som patienterna upplever eller rädsla att tappa kontrollen 
över kroppen eller livssituationen (ibid.). Smärtan kan även grunda sig i en upplevd förlust av 
sig själv (Meerwijk & Weiss, 2011), förändring i det känslomässiga måendet, uttryck av 
lidande och psykisk skada (Ridner, 2004).   
 
Orsaker till psykisk smärta 
Meerwijk och Weiss (2011) belyser att psykisk smärta kan bero på störningar i de psykiska 
behoven. Dessa kan vara behoven av sammanhang, att bli stöttad, skyddad och älskad, att 
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undvika förödmjukelse och skam, att balansera förluster, att försvara sig mot skuld och kritik, 
att skydda sig och sitt ”psychological space”, upplevelse av att kunna hålla ordning i livet och 
finna svar i viktiga olösta problem och frågor. 
 
Orsaken till psykisk smärta är, enligt Ridner (2004) ofta en stressfaktor, t.ex. ett påfrestande 
symtom av sjukdomen, en särskild händelse, förlust av kontroll (upplevd eller verklig) eller 
en oförmåga att hantera situationen. En negativ sjukdomsprognos leder till en stark 
känslomässig stress där patienten måste förlika sig med osäkerheten med den eventuellt 
livshotande sjukdomen (Neises, 2008). 
 
Andra orsaker till psykisk smärta kan bero på känslan av att vara beroende av och en börda 
för andra, meningslöshets- och hopplöshetskänslor, förlust av sociala funktioner och 
känslomässig likgiltighet (Kelly, McClement & Chochinov, 2006). 
 
Psykisk smärta kan ha ett samband med fysisk smärta. Götze, Brähler, Gansera, Polze och 
Köhler (2014). menar att 39 % av patienterna inom den palliativa vården med fysisk smärta 
tros utveckla psykiska symtom, jämfört med de som inte upplever smärta, där 19 % utvecklar 
psykiska symtom  
 
Symtom på psykisk smärta 
Symtom på psykisk smärta kan vara depression, ångest, anpassningsstörning, känsla av att 
vara isolerad, omotivation, irritabilitet, aggressivitet och värdelöshetskänslor (Götze et al., , 
2014; Ridner, 2004). Förekomsten av depression varierar starkt inom den palliativa vården 
(3,7 % - 58 %), ångest är vanligt förekommande där 30 - 60 % tros lida av detta. Ångest 
förekommer ofta tillsammans med depression hos dessa patienter (Kelly et al., 2006; Wilson, 
et al., 2007). Fysiska symtom som är vanligt förekommande inom den palliativa vården kan 
också vara symtom på psykisk smärta, dessa kan vara fatigue, förändringar i sömnen och 
aptiten (Thekkumpurath, Venkateswaran, Kumar & Bennett, 2008). Tidigare studier har visat 
att ungefär en tredjedel av alla cancerpatienter upplever betydande nivåer av stress i samband 
med en cancerdiagnos (Carlson et al., 2004). 
 
Konsekvenser av psykisk smärta  
Ouppmärksammad psykisk smärta kan inte fortgå över en längre period utan att det blir 
konsekvenser för patienten (Meerwijk & Weiss, 2011, s. 407). Konsekvenser av psykisk 
smärta kan vara att den påverkar lindrandet av fysiska symtom, patientens sociala funktioner, 
livskvalitet, självkänsla och upplevelse av välbefinnande (Kelly et al., 2006, s. 780; Persson, 
2009; Ridner, 2004; Thekkumpurath et al., 2008). Mer allvarliga konsekvenser av psykisk 
smärta är självmord, självmordsförsök eller fysisk skada (t.ex. hjärtinfarkt) (Meerwijk & 
Weiss, 2011; Persson, 2009; Ridner, 2004).  
 
Utan bekräftelse och bedömning av psykiska problem kan inte heller en högkvalitativ palliativ 
vård uppnås (Ernstmann et al., 2009). 
 
Trots att den psykiska smärtan orsakar lidande för patienten, kan den även stärka henne eller 
honom och leda till personlig utveckling där patienten kan växa av sina upplevelser, eftersom 
att han eller hon upplever att smärtan kan övervinnas (Meerwijk och Weiss, 2011; Ridner, 
2004).  
 
Samband mellan smärtdimensioner 
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De fyra smärtdimensionernas uttryck har ofta samband med varandra. Strang och Strang 
(2012) menar att psykisk smärta och fysisk smärta påverkar varandra på det sätt att den 
fysiska smärtan kan orsaka psykisk smärta i form av depression och/eller ångest. Depression 
och/eller ångest kan i sig bidra till att den fysiska smärtan blir mer påtaglig. Dame Saunders 
pekade på detta samband och belyste att den psykiska smärtan kan lindras då den fysiska 
smärtan lindras (ibid.). Patienten behöver i första hand vara fysiskt symtomlindrad för att 
vårdaren ska kunna lindra andra symtom. Patienten är inte mottaglig för psykisk smärtlindring 
om han eller hon lider av svåra fysiska smärtor eller andra besvärande symtom (Metha & 
Chan, 2008; Strang, 2012a). Samspelet mellan de olika smärtdimensionerna är komplex. De 
påverkar varandra och varje typ av smärta kan te sig som en annan, se Figur 1 (Metha & 
Chan, 2008). 
 

 
 

Figur 1, Upplevelsen av ”total pain”, en samspelsmodell enligt  
Metha och Chan (2008). 

 
Psykiska behov 
Psykiska behov kan innebära de tre psykiska grundläggande behoven för att människan ska 
kunna uppleva välbefinnande (Deci & Ryan, 2000). Dessa psykiska behov är autonomi, 
möjligheter ("competence") och sammanhang ("relatedness") (Ryan, 1995). Ryan menar även 
att psykiska behov kan vara värderingar, önskningar och mål som är en motiverande kraft för 
personen (ibid.) 
 
Autonomi beskrivs som behovet av att personens handlingar är baserade på hans eller hennes 
egna val, utan påverkan från utomstående. Möjligheter kan innebära behovet av kunskap och 
förmåga för att kunna utföra projekt, uppgifter och aktiviteter (Quested et al., 2011). 
Sammanhang är, enligt Molix och Nichols (2010) upplevelsen av att vara i gemenskap med 
närstående, vänner och andra människor. Sammanhang innebär även en ömsesidig känsla av 
att bry sig om varandra. 
 
Det har visat sig att sjuksköterskor inom hospice och sekundärvård brister i förmågan att 
tillgodose patienternas psykiska behov (Griffiths, Ewing & Rogers, 2010). Den palliativa 
vården har tidigare visat sig brista i att finna lösningar i att tillgodose patientens behov 
(Östlund, Brown & Johnston, 2012). Green (2006) menar att de fysiska behoven tillgodoses, 
till skillnad från de psykiska behoven. Dåligt självförtroende hos sjuk- och 
distrisktssköterskor i förmågan att kommunicera och uppfylla patientens psykiska behov kan 
vara orsaken till att patienter inom palliativ vård inte får sina psykiska behov tillfredsställda 
(Griffiths et al., 2010). 
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TEORETISK REFERENSRAM 
 
Litteraturstudien bygger på ett vårdvetenskapligt synsätt, där fokus ligger på patientens 
subjektiva upplevelser av sin hälsa och livssituation. Syftet med studien är att beskriva 
patientens upplevelser vilket innebär att ett livsvärldsperspektiv har använts. Med hjälp av 
livsvärldsperspektivet kan patientens upplevelser och tankar ringas in, vilket underlättar för en 
optimal vård. För att ge en så bra vård som möjligt krävs det att sjuksköterskan ser vårdandet 
ur patientens unika livsvärldsperspektiv. För att förstå hur ohälsa påverkar patientens liv 
behöver förståelse uppnås för patientens egna upplevelser av vårdande, hälsa, välbefinnande 
och lidande (Dahlberg & Segesten, 2010). Till den teoretiska referensramen valdes de 
vårdvetenskapliga begreppen livsvärld, välbefinnande, lidande, levd kropp och livskraft 
eftersom dessa direkt eller indirekt påverkar upplevelsen av den psykiska hälsan. 
 
Livsvärld 
Som Dahlberg och Segesten beskriver (2010) är livsvärlden ”världen så som den erfars”. 
Livsvärlden är den värld där människan ser sig själv, andra och den omgivande världen. Även 
om livsvärlden inkluderar världen runt omkring och andra människor, är livsvärlden en helt 
unik upplevelsevärld för varje människa. Det är i livsvärlden som människan erfar hälsa, 
välbefinnande och lidande. 
 
Hälsa 
Hälsa är ett komplext begrepp. Människans upplevelse av hälsa kan förändras till det negativa 
när hon drabbas av en svår sjukdom. Om människan ser sig vara frisk, kan ändå 
hälsoupplevelsen vara negativ av andra orsaker. Hälsa innebär således inte bara frånvaro av 
sjukdom. Det innebär snarare upplevelsen av att må bra och att vara i stånd till att göra det 
som är av värde för individen. Upplevelsen av hälsa innebär dock inte att människan upplever 
att hon är i stånd till att göra sådant som är värdefullt för henne. Hälsa är mångdimensionellt 
och är ett tillstånd som påverkar hela människan och kan ses som upplevelsen av att vara i 
balans i relation med andra och livet generellt. De biologiska och existentiella aspekterna av 
hälsa är sammanflätade och kan omöjligt särskiljas till antingen biologi eller existens 
(Dahlberg & Segesten, 2010). 
 
WHO (2014c) menar att psykisk hälsa innebär välbefinnande, ett tillstånd där människan ser 
sin potential, kan hantera stress i det dagliga livet, kan arbeta produktivt och bidra till 
samhället.  
 
Välbefinnande 
Välbefinnande är liksom hälsa ett komplext begrepp som är svårt att definiera, men 
välbefinnande kan ses som ett tillstånd när individen har psykiska, sociala och fysiska 
möjligheter att ta sig an utmaningar i livet (Dodge, Daly, Huyton & Sanders, 2012). 
 
Välbefinnandet är essentiellt i upplevelsen av hälsa. När människan känner välbefinnande kan 
hon genomföra små och stora livsprojekt, leva det liv hon vill för att må bra. Känsla av 
mening och sammanhang är ofta nödvändigt för att en sjuk människa ska kunna uppleva 
välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010). 
 
Lidande 
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Lidande uppstår när människan upplever hot av något slag. Lidandet kan upplevas liksom 
smärta i flera dimensioner, dvs. fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt lidande. Lidandet är 
en del av livet, men lidandet får inte vara långvarigt (Strang, 2012c). Lindras inte lidandet kan 
det till slut övergå i känslor av vrede och maktlöshet och i svåra fall kan patienten bli apatisk 
(Wiklund, 2009). 
 
Vårdlidande 
Vårdlidande innebär att vården inte främjar patientens hälsoprocesser. Vårdlidande beror 
huvudsakligen på aspekter i vårdrelationen mellan vårdaren och patienten. Flera anledningar 
kan finnas till att patienten upplever vårdlidande. Det kan handla om att patientens lidande, 
behov eller önskningar är ouppmärksammade. Hur vårdarna bemöter den lidande patienten 
har en stor påverkan på vårdlidandet. Vårdlidande kan uppstå i bemötandet gentemot 
patienten, där patienten upplever att han eller hon inte ses som en levande person med sin 
levda erfarenhet. En vårdare som är oengagerad kring patientens bekymmer, kan orsaka 
känslor hos patienten att hans eller henens lidande förnekas. Vårdlidandet orsakat av 
vårdarens bemötande kan manifestera sig i känslor av otrygghet, maktlöshet och utanförskap. 
Det kan också orsaka lidande som påverkar självinsikten och den levda kroppen. En patient 
som inte förstår vad som händer eller inte förstår innebörden av vården kan uppleva 
vårdlidande. Det är dock viktigt att belysa att som vårdare ta reda på patienternas behov av 
information och kunskap. Att ge patienten information är en handling av välvilja, men att inte 
uppmärksamma patientens behov av kunskap kan innebära ett lidande för patienten och en 
ignorans av hans eller hennes aktuella kunskapsläge (Dahlberg & Segesten, 2010). 
 
Levd kropp 
Den levda kroppen kan ses som livsvärldens medelpunkt, "jaget" som allt kretsar kring. Den 
levda kroppen innebär att människan är sin kropp, snarare än att hon har en kropp. Enligt 
medicinen är kroppen en biologisk tingest, ett objekt. Inom vårdvetenskapen är dock kroppen 
något mer än just biologisk/fysisk. Den levda kroppen utgör en helhet, d.v.s. att kroppen är 
fysisk, psykisk och existentiell, vilket innebär att kroppen snarare är ett subjekt. Varje 
förändring i kroppen, oavsett om det är en fysisk eller psykisk förändring, påverkar det 
tillgången till liv och omvärld (Dahlberg & Segesten, 2010). 
 
Livskraft 
Livskraft innebär att människan upplever att hon mår bra, lever det liv hon vill och har 
möjlighet att genomföra små och stora livsprojekt. Livskraft har synonym vitalitet, som i sig 
kan innebära såväl livslust som livsmod. Livskraften är den existentiella vitalitet som har en 
central roll i människans upplevelse av hälsa. Människan måste äga livskraft för att kunna 
leva sitt liv som är fyllt av möjligheter och svårigheter. Människan måste också känna 
livslust, lusten att leva. Livsmod är också essentiellt i upplevelsen av hälsa, framför allt för att 
orka välja hälsa och välbefinnande. Hur livskraft, livsmod och livslust gynnas är olika hos alla 
människor. Hon kan söka sig utåt till samhörighet med andra, i naturen eller i praktiska 
uppgifter. Hon kan också söka sig inåt för att fokusera på känslan av sin existens (Dahlberg & 
Segesten, 2010). 
 
 
PROBLEMFORMULERING 
 
Tidigare forskning visar att psykiska behov inte tillgodoses hos patienterna inom den 
palliativa vården. Psykisk smärta kan bero på att nödvändiga behov hos patienten inte är 
tillfredsställda. Det är viktigt att öka medvetenheten om psykiska behov för att patienten ska 
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kunna uppleva välbefinnande, vilket är målet med den palliativa vården. En god palliativ vård 
kan dessutom inte uppnås om inte patientens behov uppmärksammas och tillgodoses.  
 
Patienter i ett palliativt skede av en sjukdom förekommer inte bara i palliativ hem-, slutenvård 
eller hospice. Sjuksköterskan möter dessa patienter inom somatiken såväl som inom den 
kommunala hemsjukvården. Eftersom efterfrågan på palliativ vård tros öka i och med en allt 
äldre befolkning, är det viktigt att allmänsjuksköterskor får mer kunskap om patienter som får 
palliativ vård. För att kunna bedöma patientens psykiska behov är det nödvändigt för 
sjuksköterskan att öka sin medvetenhet om de olika uttrycken av dessa behov. Detta för att 
kunna bidra till att tillgodose de psykiska behoven, för att förebygga och lindra lidande och i 
slutänden bidra till en god palliativ vård. 
 
 
SYFTE 
 
Syftet med studien var att beskriva patientens psykiska behov inom den palliativa vården.  
 
METOD 
 
Litteraturstudien baserades på tolv kvalitativa studier. Den kvalitativa metoden är fördelaktig 
då syftet är att beskriva människors subjektiva upplevelser (Forsberg & Wengström, 2013). 
En induktiv analys valdes till litteraturstudien eftersom den bygger på patientens livsvärld och 
hans eller hennes subjektiva upplevelser. Detta innebar att dataanalysen genomfördes utan 
formulerade teorier och med minsta möjliga förförståelse (Augustinsson, 2012; Lundman & 
Graneheim, 2012). 
 
Datainsamling 
Cinahl och PubMed innehåller forskning rörande omvårdnad (Axelsson, 2012) och ansågs 
som relevanta databaser att använda till artikelsökning. Eftersom syftet var att undersöka 
psykiska behov användes även PsycInfo, som innehåller forskning rörande bl.a. psykologi 
(ibid.).  
 
Urvalsförfarande 
Inklusionskriterier för litteraturstudien var att artiklarna var primärkällor, vetenskapliga 
originalartiklar, peer-reviewed, etiskt granskade, skrivna på engelska, på något sätt handla om 
palliativ vård och publicerade mellan 2006 och 2014. Exklusionskriterier var att 
studiedeltagarna var mellan 0 - 18 år, eller var i ett kurativt stadie av sjukdomen.  
 
Sökord som användes var “palliative care”, “terminally ill”,  “psychological needs”, “needs 
assessment”, “patient experience”, “end of life concerns”, “psychosocial factors”, “suffering” 
och “concerns”. “AND” användes för att koppla samman sökorden (se Bilaga 1). Booleska 
sökoperatörer som "AND", "OR" eller "NOT" används för att separera eller sammankoppla 
sökord. Detta för att hitta så mycket relevant material som möjligt (Willman, Stoltz & 
Bahtsevani, 2011). Enligt Willman m.fl. (ibid.) bör en informationssökning kompletteras med 
manuell sökning. En manuell sökning kan ske bl.a. via referenslistor, läroböcker eller 
tidskrifter (ibid). Tidskrifterna "Journal of Hospice & Palliative Medicine" och "Palliative and 
Supportive Care" var specifika för området och dessa hittades via Palliative Care JounalClub 
(http://journalclub.pallcare.info).  
 
Efter att sökträffarna begränsats till maximalt 90 resultat per sökning lästes artiklarnas titlar. 
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Som ett nästa steg valdes artiklar ut som ansågs svara på studiens syfte. Dessa artiklars 
abstract lästes och sedan valdes relevanta artiklar ut till litteraturstudien och lästes enskilt av 
båda författarna för att få djupare förståelse för innehållet. Totalt lästes 54 av de artiklar som 
hittats i databaserna. 17 av dessa valdes ut till kvalitetsgranskning. För att säkerställa att de 
utvalda artiklarna var peer-reviewed kontrollerades de aktuella tidskrifterna i UlrichsWeb 
(http://ulrichsweb.serialssolutions.com). 
 
Granskning av artiklar  
För att kunna bedöma trovärdigheten och relevansen i litteraturstudiens resultat är det viktigt 
att ha höga krav på kvalitet (Axelsson, 2012). Kvalitetsgranskning utfördes med hjälp av en 
checklista (se Bilaga 2) för kvalitativa artiklar (Willman et al., 2011) Varje ”ja”-svar i 
kvalitetsanalysen motsvarade ett poäng (maximalt 14 poäng). Poängen delades med antalet 
frågor för att få fram en procentsats. För litteraturstudien bestämdes att hög kvalitet krävdes 
>80%, medelhög kvalitet <80% - >60% och låg kvalitet <60%. De tolv utvalda artiklarna 
hade medelhög eller hög kvalitet. Totalt kvalitetsgranskades 20 artiklar, varav två med låg 
kvalitet uteslöts. Sex artiklar uteslöts av andra anledningar. Kvalitetsgranskningen gjordes 
först enskilt och sedan gemensamt av båda författarna. Artiklarna sammanfattades sedan i 
tabeller (se Bilaga 3). 
 
Etiska överväganden 
World Medical Assosciation, WMA (2013), deklarerar i Helsingforsdeklarationen, att 
forskning bl.a. ska vara granskad av en etisk kommitté. Detta var ett av inklusionskriterierna 
för studien och detta kontrollerades då artiklarna lästes.  
 
Det fanns viss förförståelse hos författarna p.g.a. deras tidigare arbete inom hospice och 
palliativ vård. Den egna förförståelsen lades åt sidan. Artiklar och analyserat material 
granskades självkritiskt flera gånger under uppsatsprocessen. Nyström (2012) menar att ett 
självkritiskt förhållningssätt är av vikt för att upptäcka om förförståelsen påverkat arbetet. 
 
Analys 
En manifest innehållsanalys utfördes, där syftet var att analysera innehållet så textnära som 
möjligt och med minimal tolkning (Graneheim & Lundman, 2004). Under analys av empiriskt 
material belyser Alvehus (2012, s. 112) att materialet ska läsas, diskuteras och sorteras flera 
gånger under arbetets gång. Författarna har på ett nyanserat sätt läst, diskuterat, kritiskt 
granskat, reflekterat över och gjort om analysarbetet flertalet gånger, för att säkerställa att 
meningsbärande enheter inte missats eller att innehållet inte har förvrängts eller tolkats.  
 
Tabell 1. Exempel på innehållsanalys. 
  

Meningsenhet "Family relationships were highly valued by 
all participants as, in the words of one 
resident, ‘You know that you belong to 
somebody’." 

Kondenserad meningsenhet Family relationships were highly valued 
 
Familjerelationer var högt värderade 

Kod Familjen högt värderad 
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Underkategori Hinder för och behov av att vara i gemenskap 
med närstående och omvärlden 
 

Kategori Behov av och rörande sammanhang, "jaget" 
och en bevarad integritet 

 
 
Innehållsanalysen som utfördes gjordes enligt Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning. 
Meningsenheter, d.v.s. stycken, meningar eller delar av meningar (ibid.) som ansågs svara på 
litteraturstudiens syfte, plockades ut ur artiklarnas resultat. Detta gjordes först enskilt av 
författarna och sedan diskuterades gemensamt vilka meningsenheter som skulle inkluderas. 
Artiklarna lästes sedan gemensamt av författarna, detta för att se om några viktiga 
meningsenheter missats. Meningsenheterna kondenserades, vilket innebär att de bröts ned till 
kortare meningar utan att påverka själva kärnan i meningsenheten (ibid.). Kondenseringen 
påbörjades på svenska, men eftersom samtliga artiklar var skrivna på engelska gjordes även 
kondenseringen av meningsenheterna på engelska. Detta för att minimera risken för 
översättningsfel. De kondenserade meningsenheterna översattes sedan till svenska. 
Nästföljande steg i analysprocessen var att abstrahera, vilket i följande litteraturstudies fall 
innebar kodning av innehållet. Koder beskriver mycket kortfattat meningsenhetens innehåll 
och kan ses som en etikett på en kondenserad meningsenhet (ibid.).  
 
Meningsenheterna lästes ytterligare en gång, kondenseringen och översättningen 
kontrollerades och korrigerades. Koderna skrevs om i vissa fall där felöversättning upptäckts 
och omarbetades eftersom de i flera fall inte beskrev det huvudsakliga i meningsenheterna. 
Meningsenheter, kondensering på både engelska och svenska samt koder skrevs in i en tabell, 
skrevs ut och klipptes sedan ut för att få en mer tydlig översikt över innehållet. De olika 
meningsenheterna, kondenseringarna och koderna lästes gemensamt av båda författarna, 
diskuterades och lades i olika "högar". Detta innebar att koderna delades in grupper som 
delade likheter med varandra. Meningsenheterna, kondenseringarna och koderna lästes 
ytterligare en gång och några "enheter" flyttades till andra "högar". Några "enheter" uteslöts 
helt och hållet då de efter närmre analys inte ansågs svara till syftet. Meningsenheter, 
kondenseringar och koder i "högarna" skrevs sedan in i en ny tabell för att få en bättre 
översikt. Efter noggrann analys skapades kategorier och underkategorier (se Tabell 1). En 
kategori representerar aspekter av det manifesta innehållet av texten och de kategorierna 
svarar på frågan ”vad?”. Underkategorier kan skapa kategorier, eller tvärt om. Ingen data ska 
falla mellan två kategorier och en meningsenhet kan bara tillhöra en kategori (Graneheim & 
Lundman, 2004). 
 
RESULTAT 
 
Innehållsanalysen resulterade i fem huvudkategorier och åtta underkategorier (se Tabell 2)  
 
Tabell 2. Kategorier. 
 

 

Huvudkategori Underkategori 

Ett liv i gemenskap 

Oro gällande närstående 
Kontakt med närstående och andra 

Patientens bild av sig själv 
Privatliv 
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Stöd  
Självständighet 

 
Beroende av andra 

 
Framtiden Döden 

Vården 
  

Bo hemma till livets slut 
  

 
Ett liv i gemenskap 
Ett liv i gemenskap, tillsammans med andra var viktigt för patienterna. I gemenskapen fanns 
aspekter och behov kring oro gällande närstående, kontakt med andra, bilden av sig själv, 
privatliv och stöd. 
 
Oro gällande närstående 
Oro gällande de närstående var ett problem hos patienterna (Beng et al., 2014; Doumit, Huijer 
& Kelley, 2007; Wijk & Grimby, 2007).  De ville inte att de närstående skulle oroa sig över 
dem och en del önskade att få skydda sina barn från sorg (Doumit et al., 2007; Nedjat-Haiem, 
Carrion, Lorenz, Ell & Palinkas, 2013). Att bevittna utmattning och sorg hos sina närstående 
orsakade lidande hos patienterna (Beng et al., 2014).  
 

 The effect of my sickness is mostly on my family. They need to take care of me and 
 cook for me. I always feel sorry for them. They are busy and tired but they still need to 
 take care of me. (Beng et al., 2014, s. 50). 

 
Det fanns en oro för de närståendes nutid och framtid och de ville trygga de närståendes 
framtid innan de dog (Doumit et al., 2007; Wijk & Grimby, 2007, s. 109). Inför döden var 
patienterna oroliga över att inte kunna lugna sina närstående om de sa eller gjorde konstiga 
saker i deras sista stunder i livet (), eller om de skulle försämras snabbt eller dö (Fitzsimons et 
al., 2007; Terry, Olson, Wilss, & Boulton-Lewis, 2006). Det fanns också oro över hur de 
närstående skulle ha det utan dem, att de skulle lämna ett tomrum efter sig, att lämna sina 
barn ensamma och utan deras beskydd (Beng et al., 2014; Doumit et al., 2007; Nedjat-Haiem 
et al., 2013). Patienterna var säkra på att de orsakade deras närstående smärta. De var rädda 
att belasta dem eller göra de närstående upprörda p.g.a. deras sjukdom och stundande död  
och undvek att prata om att dö för att skydda sina närstående från dåliga nyheter och deras 
eget lidande. Andra patienter berättade att de hade haft diskussioner om förberedelser inför 
döden med sina närstående (Nedjat-Haiem et al., 2013). Patienterna kände sig som en börda 
för sina närstående och ville inte att de närstående skulle tvingas ta svåra beslut i deras ställe 
(Shah et al., 2008). En del patienter ansåg att deras beteende var viktigt för att bespara deras 
närståendes lidande (Terry et al., 2006). Önskan att bespara lidande för närstående fick 
patienterna att vilja dö. Andra kände däremot att de behövde kämpa för att leva för de 
närståendes skull (Nedjat-Haiem et al., 2013). 
 
 There are days when, I’m not lying to you, I just don’t want to live anymore. I don’t 
 want any treatment. I don’t want anything, but very deep in my heart, I try to fight [to 
 stay alive] for my son, just for my son. (Nedjat-Haiem, et al., 2013, s. 171) 
 
Kontakt med närstående och andra 
Kontakten med närstående var viktigt hos patienterna, de kompenserade för de sociala 
aktiviteter som de förlorat och för att sjukdomen eller dess behandling orsakade isolering från 
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omvärlden (Aoun, Kristjanson, Oldham & Currow, 2008, s. 6). De närstående värderades högt 
och gav en känsla av tillhörighet (Strohbuecker, Eisenmann, Galushko, Montag & Voltz, 
2011, s. 30). Att prata i telefon underlättade för att hålla kontakten med närstående. 
Patienterna som bodde på äldreboende uppskattade uppmärksamheten de fick från personalen 
(Strohbuecker et al. 2011). Patienterna längtade ofta efter sina närstående, "Mostly I wish to 
come home to friends and family." (Wijk & Grimby, 2007, s. 109). 
 
Att få besök av närstående var ett behov, liksom att få återförenas eller försonas med andra 
personer (Wijk & Grimby, 2007). Att få besök från sin respektive eller andra närstående när 
de inte längre bodde hemma var uppskattat. Det bidrog till känslan av att ha ett familjeliv 
(Strohbuecker et al., 2011). Patienterna önskade även att få tänka tillbaka på, summera livet 
och få berätta för andra hur deras liv varit (Wijk & Grimby, 2007). Det fanns en önskan om 
att ha fler sociala kontakter och att ha någon att prata med var viktigt för att trivas. Patienterna 
ville veta vad som händer i och hade sätt att hålla kontakten med omvärlden. De såg på tv, 
lyssnade på radio, läste tidningen och satt vid boendets entré (Strohbuecker et al., 2011). 
 
Begränsningar i rörelseförmågan var ett hinder för att tillgodose behovet av ett socialt liv. De 
patienter som kunde ta sig ut, även i mindre utsträckning, insåg hur ett socialt liv påverkade 
dem (Aoun et al., 2008). Andra hinder var besvärande symtom, rädsla för medömkan och 
följderna av sjukdomen och behandlingen (Aoun et al., 2008; Fitzsimons et al., 2007).  
 

 ... I don’t want sympathy. I don’t want people to come up and say, ‘Oh you poor 
 thing,’ ... I’m quite open about the outcome of my disease. But I certainly don’t want, 
 ‘Oh you poor  dear’, ... so that’s one reason why I’ve stopped socially. (Aoun, et al., 
 2007, s. 6). 

 
Svårigheter i att skapa sociala kontakter kunde bero på bristande kontinuitet hos personalen 
(Aoun et al., 2008). Några patienter upplevde att de blev avvisade och stigmatiserade p.g.a. av 
sin sjukdom, av både närstående och av samhället, "Nobody likes me, they used to say 'she’ve 
got AIDS, she must die'. They used to throw stones at me." (Van Rensburg, Maree & Van 
Belkum, 2013, s. 25). 
  
 
Patientens bild av sig själv 
Patientens bild av sig själv påverkade det sociala livet. Upplevelsen av att sitt ansikte är 
vanställt kunde begränsa patienten, liksom den förändrade kroppsbilden efter att ha avmagrat 
eller förlorat hår (Aoun et al., 2008; Nilmanat et al., 2010). Den förändrade kroppsbilden 
orsakade även lidande (Beng et al., 2014) och rädsla för att stigmatiseras, diskrimineras eller 
för vad andra skulle säga bakom deras ryggar. Att vara med andra människor orsakade också 
känslor av osäkerhet och förödmjukelse. Följder av att isolera sig från sitt sociala nätverk 
kunde vara att patienterna upplevde en känsla av utanförskap i relation till andra, friska 
personer (Nilmanat et al., 2010). 
 
Patienterna ville inte framstå som gamla och sjuka, utan som hela individer (Strohbuecker et 
al., 2011). Deras beteende var viktigt för dem i behållningen av deras självbild och var oroliga 
om de skulle bete sig på ett bisarrt eller konstigt sätt i deras sista stunder i livet, "I might die 
ranting and raving, and my family would not think that was good." (Terry et al., 2006, s. 342).  
 
Arbetet och känslan av att vara produktiv hade en påverkan på patienterna. Behovet att vara 
produktiv gällde både privat och professionellt (Doumit et al., 2007). Att kunna arbeta var 
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viktigt för en del patienter. Det kunde innebära att de inte hade tid att tänka på och oroa sig 
över deras sjukdom, att de kunde ta hand om sig själva, sina närstående, besöka sina 
närstående liksom att det bidrog till en bättre livskvalitet. När de inte längre jobbade, 
påverkades deras status och självkänsla negativt och orsakade stress eller depression hos en 
del patienter, "My life is hard, because I do not have work and cannot take care of myself very 
well ...When I work I feel better, because I don’t have stress and do not think a lot, I just carry 
on." (Van Rensburg et al., 2013, s. 25). Upplevelsen av att vara oproduktiv orsakade känslor 
av vanmakt och att inte vara behövd. Att få besöka sitt arbete gav däremot känslor av att vara 
behövd och existerande. En patient kände sig bekväm och avslappnad då han besökte sitt 
jobb. Patienter som var hemmafruar upplevde att produktivitet innebar att vara behövd av sina 
närstående (Doumit et al., 2007). Att inte kunna balansera kraven från närstående och sig 
själva orsakade känslor av depression och att vara värdelös (Nilmanat et al., 2010). 
 
Medömkan från andra sårade patienternas värdighet och upplevdes som ett hot mot patientens 
"inre jag". Det fick dem dessutom att känna sig svaga, annorlunda, underordnade och 
onormala (Doumit et al., 2007). 
 
Privatliv 
Behov kring patienternas privatliv kunde handla om att få hålla känslor och detaljer kring 
sjukdomen ifrån sina närstående. De uttryckte oro för att andra skulle söka information om 
dem innan de hade chans att censurera den (Terry et al., 2006). 
 
Patienternas känslor och bekymmer var djupt personliga, "This is all my story. Nobody else 
knows what is going on inside or outside." (Terry et al., 2006, s. 342). Det upplevdes som 
inkräktande om andra försökte involvera sig i det som patienten ansåg som personligt. 
Patienterna kände sig även pressade att diskutera privata problem och ville inte att deras 
privata tankar skulle behandlas medicinskt. Patienterna upplevde också en påtvingad närhet 
från hospicepersonalen (Terry et al., 2006). 
 
Patienterna kände längtan efter avskildhet och hade behov av det för att få lugn och ro, träffa 
sina närstående och uttrycka sina känslor och reaktioner (Wijk & Grimby, 2007). Det var 
även viktigt att få information i avskildhet (Terry et al., 2006). 
 
En del patienter kände sig ensamma (Beng et al., 2014). Några menade att de framför allt 
kände sig ensamma när de var separerade från sina barn (Van Rensburg et al., 2013). 
Ensamhet kunde vara ett uttryck av känslomässigt lidande (Shah et al., 2008). 
 
Stöd 
Stöd från närstående, vänner, vårdpersonal var viktigt för patienterna. Stödet främjade deras 
livskvalitet och gav dem hopp (Van Rensburg et al., 2013). De närstående var viktiga för att 
patienten skulle känna mening med att leva, trygghet, styrka och patienterna förlitade sig på 
familjen för att få stöd (Strohbuecker et al., 2011). 
 
 I live with my neighbours, we ask each other and when they ask me, I give, when I ask 
 them, hey give me. When I am with people who talk to me and chat and keep me 
 company, I feel much better. (Van Rensburg et al., 2013, s. 25)  
 
Upplevde patienterna däremot att de var överbeskyddade (mothered) blev de frustrerade och 
arga, "To tell you the truth; I would be a bit nasty to my wife. Everything gets me agitated. 
She’s too caring and tries to mother me too much. It seems to get too much for me." 
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(Fitzsimons et al., 2007, s. 317). Ordvalen i kommunikationen från andra var viktiga, 
eftersom de kunde göra patienterna väldigt ledsna, påminna om deras tillstånd och påverka 
patientens "morale" och liv. Medömkan orsakade känsla av avsky och de förvägrade den 
typen av medkänsla, i både ord och handling (Doumit et al., 2007). 
 
Självständighet 
Det fanns en stark önskan och hopp om att vara självständig och vikten av självständighet 
belystes. Självständighet var en del av det känslomässiga "jaget" (Aoun et al., 2008; Beng et 
al., 2014). Att förlora sin självständighet och frihet orsakade frustration och var svårt för både 
patienter och deras anhöriga (Beng et al., 2014; Fitzsimons et al., 2007). En del patienter 
talade inte om sina känslomässiga upplevelser eller problem. Deras tystnad beskrev de som en 
del i att vara självständig och självförsörjande (Aoun et al., 2008). En patient uttryckte 
tacksamhet över att hon kunde använda rullator. Den hjälpte henne att fortsätta vara 
självständig (Strohbuecker et al., 2011). 
 
Att förlora sin fysiska funktion bekymrade patienterna. De upplevde förändringar från deras 
normala liv, från att ha förmågan att genomföra rutiner, sociala och andliga aktiviteter till ett 
liv i lidande där de förlorat deras arbete, inkomst, roll, normalitet och livskvalitet (Beng et al., 
2014). En patient uttryckte sina bekymmer över detta, "I enjoyed my life. I went hiking, 
driving. I always went out with my friends, but now, I can't even go out to do the grocery 
shopping. So, I felt it took away my life one hundred percent." (ibid., s. 49). En del patienter 
uttryckte att förlust av funktion och normalitet var det som besvärade dem mest (Shah et al., 
2008). Den försämrade hälsan och oförmågan att utföra dagliga aktiviteter ledde till känslan 
av att vara deprimerad hos en del patienter (Fitzsimons et al., 2007). Sjukdomen och den 
försämrade fysiska funktionen orsakade ilska och frustration men även känsla av förlust av 
kontroll, särskilt i deras dagliga aktiviteter (Beng et al., 2014; Strohbuecker et al., 2011). Det 
fanns en oro över deras förmåga att äta, stå, gå, röra sig, laga mat, köra vil, tvätta, handla och 
ta hand om barnen (Beng et al., 2014). Klagan över att inte kunna äta var framstående även 
hos andra patienter. En del patienter beklagade sig över att sjukdomen gjort deras karriär 
fysiskt omöjlig (Shah et al., 2008).  
 
Bristen på möjligheter att ta hand om sin personliga hygien fick en del patienter att känna sig 
fysiskt förfallna (Wijk & Grimby, 2007). En del patienter sörjde förlusten av deras 
rutinmässiga aktiviteter som utgjorde deras liv innan de blev sjuka (Shah et al., 2008). 
Förlusten av deras fysiska funktion fick en del patienter att känna sig värdelösa (Nilmanat et 
al., 2010). En del patienter berättade att initiativförmågan brast ibland. När den sedan 
erövrades upplevdes det som en stor seger (Wijk & Grimby, 2007). 
 
Patienterna ville ha möjlighet att röra sig omkring och gå utomhus (Strohbuecker et al., 2011; 
Wijk & Grimby, 2007). De som behövde ta sig fram med rullstol kunde inte komma ut på 
egen hand och hade ingen som kunde hjälpa dem ut. De som inte längre hade förmågan att gå 
ut upplevde det som en stor begränsning. En patient som önskade att komma ut berättade inte 
om sin önskan för andra eftersom hon trodde att ingen hade tid att hjälpa henne. Fysiska 
begränsningar hos patienterna upplevdes som mer allvarliga om det innebar en förlust av 
självständighet (Strohbuecker et al., 2011). Patienterna uttryckte missnöje över att behöva 
vara i sängen och det förvärrades av den begränsade rörligheten från sladdar och slangar runt 
dem (Beng et al., 2014). 
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 Staying here in the hospital? I cannot come down from the bed and go anywhere. 
 Look! Left, right, and in front there are lines.  Behind there are lines too. It’s hanging 
 here and there. I cannot come down and walk around. (Beng et al., 2014, s. 51) 
 
Några patienter berättade om deras rädsla att förlora kontroll över kroppen, vilket för en del 
samtidigt innebar förlust av människovärde (Nilmanat et al., 2010). Att vara sängbunden och 
förlusten av kroppskontroll orsakade frustration hos patienterna (Beng et al., 2014). 
 
Beroende av andra 
Progressionen av sjukdomen följdes av förlust av självständighet och ökat beroende av andra i 
vardagen (Nilmanat et al., 2010). På grund av deras självbild fanns det en ovilja hos en del 
patienter att förlita sig på andra (Beng et al., 2014). Patienterna talade om oron över att vara 
beroende och att belasta andra i de dagliga aktiviteterna (Doumit et al., 2007). En patient 
upplevde stress över att hon önskade att få ta hand om sin son, men behövde samtidigt bli 
omhändertagen av honom (Nilmanat et al., 2010). Att bli helt beroende av andra var många 
patienters största farhåga (Strohbuecker et al., 2011). 
 
 I am used to going and coming and to have my freedom. I do not like to be served. I 
 like to  be independent. I do not like to be dependent on others. I do not like people to 
 tell me, ‘Come we will help you.’ I feel bothered because I am not used to this. ... I 
 feel as if I am a burden on them. ... (Doumit et al., 2007, s. 312) 
 
Att behöva vara beroende av andra orsakade förvirrade känslor (Doumit et al., 2007). Det 
orsakade även känslor av kontrollförlust, vanmakt, att vara en börda för andra, att vara 
värdelös, skuld, lidande, förlägenhet, ilska och frustration. Det kunde även innebära förlust av 
värdighet och självkänsla, att det påminde om deras tillstånd och önskan om att få dö (Beng et 
al., 2014; Doumit et al., 2007; Fitzsimons et al., 2007; Nilmanat et al., 2010). 
 
Minskad självständighet och social isolering orsakade belastning på patientens närstående 
(Fitzsimons et al., 2007). Känslan av och oron över att vara beroende av andra uttryckes av 
patienterna och innebar hos vissa att de försökte ta hand som sig själva (Nilmanat et al., 
2010). Patienterna var rädda för att och ville inte vara en börda för sina närstående 
(Strohbuecker et al., 2011). 
 
Framtiden 
Patienterna upplevde att de förlorat hopp, lycka, självförtroende och kämparglöd på grund av 
medvetenheten av deras framtid. Sjukdomen, behandlingen, möta döden och flertalet förluster 
orsakade känslor av sorg, hopplöshet, hjälplöshet, värdelöshet, ensamhet och förlust av 
livsviljan (Beng et al., 2014). Yngre patienter uttryckte sitt missnöje och sin sorg över att 
behöva dö för tidigt innan de hunnit arbeta, försörja sig själva, gifta sig, få barn och ta hand 
om sina föräldrar (Beng et al., 2014). Några upplevde att de inte hade tillräckligt med tid för 
att göra viktiga saker (Shah et al., 2008). En del patienter var förkrossade eftersom att 
sjukdomen förstört deras långsiktiga planer (Beng et al., 2014).  
 
En del patienter i den palliativa vården hade ett behov av att återfå delar av livet som det var 
tidigare och uttryckte önskan om att ta en dag i taget (Wijk & Grimby, 2007). Det fanns en tro 
på att en positiv attityd skulle ha positiv påverkan på deras prognos. De patienter som överlevt 
den tidigare förväntade livslängden fick dem att tro att de skulle klara nuvarande och framtida 
svårigheter (Braithwaite et al., 2011). Det fanns behov hos en del patienter att känna trygghet, 
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liksom att finna mening i livet (Wijk & Grimby, 2007). Det fanns hopp om att få vara fri från 
lidande, bli botad, om livskvalitet och om sinnesfrid (Beng et al., 2014).  
 
 I know my disease is terminal. My situation is hopeless. But I hope my life can be 
 prolonged a bit. I hope if my life can be prolonged for one day then I will have one 
 extra day to live. I hope I can see more people. I can see the world. I hope I can extend 
 my life one day at a time. (Beng et al., 2014, s. 52). 
 
Patienterna besvärades mycket av att inte få uppleva viktiga familjehändelser eller milstolpar 
och att de för alltid kommer vara separerade från sina älskade (Shah et al., 2008). En patient 
belyste, "I am missing watching my granddaughter grow up." (ibid., s. 90) Att vara 
separerade från sina närstående var bekymrande även för andra patienter (Beng et al., 2014). 
 
Det fanns en oro för hälsan och hur den skulle försämras i framtiden (Beng et al., 2014; 
Fitzsimons et al., 2007). Det fanns även oro för hur minnet eller de kognitiva funktionerna 
skulle förändras (Wijk & Grimby, 2007).  
 
Döden 
Patienterna efterfrågade information om hur de möjligen kunde dö (Terry et al., 2006). Andra 
hade funderat på sjukdomens slutfas och diskuterade önskningar i relation till deras död 
(Fitzsimons et al., 2007). En del var bekymrade över osäkerheten över hur mycket tid de hade 
kvar att leva (Nedjat-Haiem et al., 2013). Några önskade att de skulle få dö "knall fall" utan 
smärta eller slangar (Strohbuecker et al., 2011). 
 
En del patienter uttryckte önskan om att påskynda döden (Beng et al., 2014; Nilmanat et al., 
2010; Terry et al., 2006). Döden sågs som en utväg från smärta och lidande. Önskan om att dö 
var dock inte konstant för en del patienter, de menade att önskan om att dö inte var 
närvarande när de inte led av fysisk smärta (Nilmanat et al., 2010). Det fanns också de 
patienter som av risk att påverka andra, öka sitt eget lidande och hur andra skulle reagera, inte 
ville förkorta sitt liv (Terry et al., 2006). 
 
Rädsla eller oro inför döden, döendeprocessen, tidpunkten av dödsfallet eventuellt lidande vid 
dödsögonblicket eller det okända efter döden förekom (Beng et al., 2014; Nedjat-Haiem et al., 
2013; Shah et al., 2008). En patient beskrev sin oro och rädsla, "I feel a little fearful when I 
think about what’s going to happen in the end.  How will it be?  How much time will I have 
left?" (Nedjat-Haiem et al., 2013, s. 170) 
 
Vården 
Patienterna belyste vad som var viktigt för dem i vården kring dem. En del patienter var 
oroliga inför vårdpersonalens kompetens och belyste svagheter hos dem. Svagheterna som 
beskrevs var brist i kommunikationen, på information, uppmärksamhet, empati och 
kompetens. En del patienter belyste även särskilt missnöje över läkarstudenter. De kände sig 
störda av dem, var för stora grupper och att de behandlade dem som experiment (Beng, 2014).  
 
 Many of the medical students came at the wrong time. It’s like when you wanted to 
 rest, or when you were suffering, they came to ask you questions. Sometimes the 
 doctors brought a lot of students. It was like being treated as their experiment. (Beng 
 et al., 2014, s. 51) 
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En patient blev ledsen när han upplevde att omvårdnadspersonalen var reserverade i deras sätt 
mot honom när han kallade på dem. En patient upplevde att omvårdnadspersonalen inte 
trodde honom och kände sig kontrollerad av dem. En annan patient uttryckte uppskattning 
över en läkare som såg hans klagan över smärta som sann (Strohbuecker et al., 2011). Andra 
patienter hade höga förväntningar på att vårdpersonalen skulle förbättra deras hälsa, lade stor 
vikt vid dem och var rädda att bli övergivna av dem (Braithwaite et al., 2011). En patient 
uttryckte önskan om mer kontinuitet i omvårdnadspersonalens arbetstider och ville inte bli 
vårdad av någon okänd (Strohbuecker et al., 2011). Öppen kommunikation mellan patienten 
och närstående eller läkare var hjälpfullt för patienterna och lindrade ångest och stress 
(Doumit et al., 2007). Patienterna belyste vikten av att vara väl informerade angående deras 
medicinska behandling (Strohbuecker et al., 2011). Att vara omedveten om förändringar i 
medicineringen och att ta mycket läkemedel orsakade lidande hos en del patienter (Terry et 
al., 2006).  
 
Det fanns behov av ökad tillgänglighet av information (Braithwaite et al., 2011). En del 
patienter ansåg att information skulle ges av en kunnig person (Terry et al., 2006). En del 
patienter önskade att få en förbättrad förståelse för vård i livets slut och möjligheterna att få 
dö hemma. Patienterna önskade att diskutera palliativ vård med den i vårdpersonalen som 
stod dem närmast och de önskade att vårdpersonalen skulle vara ärliga mot dem. Patienterna 
var öppna inför diskussion om palliativ vård men ansåg att  vårdpersonalen skulle påbörja 
dessa diskussioner. Patienterna belyste att det var fördelaktigt med tidiga diskussioner, men 
samtidigt fanns det en oro över att tidigt börja diskutera palliativ vård. En del patienter ville 
inte diskutera palliativ vård eftersom de var rädda att det skulle underminera deras positiva 
hälsoupplevelse, orsaka försämrad hälsa eller föra döden närmare (Braithwaite et al., 2011). 
 
Patienterna upplevde att det var en fördel att få psykologiskt stöd och kände lättnad att de 
närstående skulle få psykologiskt stöd (Braithwaite et al., 2011). Det var viktigt för 
patienterna att alltid ha tillgång till stöd dygnet runt (Terry et al., 2006). En del patienter 
berättade att de var i behov av mer stöd och resurser för att kunna tillgodose sina behov 
(Fitzsimons et al., 2007). 
 
Patienterna tyckte inte om att vara inlagda på sjukhus (Beng et al., 2014; Doumit et al., 2007). 
Patienterna uttryckte att de var uttråkade, ensamma och inte hade något att göra när de var på 
sjukhuset. Det fanns inget underhållande och det var svårt att få tiden att gå (Beng et al., 
2014). Att vara på sjukhuset orsakade även känslor av att vara fast i tid, plats och 
sjukdomsprocess. Det påminde även patienterna om deras tillstånd och den nära förestående 
döden (Doumit et al., 2007). Att bli inlagd på sjukhus och dålig kommunikation mellan 
patienten och vårdpersonalen orsakade frustration (Beng et al., 2014). 
 
Valmöjligheter och kontroll 
Att få ha valmöjligheter och kontroll över olika områden var vanliga behov (Strohbuecker et 
al., 2011). En del patienter ville bibehålla kontrollen över deras vård och beslut kring 
sjukdomen och var på grund av det i behov av mer information om sin medicinering  (Terry et 
al., 2006). En patient berättade att läkemedel gavs utan hennes medgivande. För en del 
patienter var det väldigt viktigt att få välja sina måltider. En patient menade att de begränsade 
valmöjligheterna i menyn var den svåraste aspekten med att bo på äldreboende (Strohbuecker 
et al., 2011). Att få njuta av en god måltid var ett njutningsfullt behov som patienterna hade. 
Det var även viktigt med matens utseende (Wijk & Grimby, 2007). Det var viktigt för en del 
patienter att deras önskningar var uppfattade av såväl närstående som vårdteamet (Braithwaite 
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et al., 2011). Hospicepersonalen upplevdes respektera patienternas preferenser (Terry et al., 
2006). 
 
Det fanns en oro över att de närstående skulle ta över beslutsfattande och det var därför viktigt 
för en del patienter att få bestämma kring delandet av information med de närstående. 
Patienterna insisterade att de skulle vara aktiva i beslutsfattande och önskade att beslut kring 
deras vård skulle ses som deras eget ansvar (Terry et al., 2006). En patient talade om vikten 
av delaktighet och självbestämmande, "I get to say. If I can’t be participating any more, get 
me out of here. At the end I want to be able to make decisions." (ibid., s. 341) 
 
Kontrollförlust kunde innebära att livet inte längre var det samma (Doumit et al., 2007). 
Patienterna ville ha mer kontroll över deras personliga hygien. Att behöva sitta halvnakna och 
vänta på hjälp gjorde dem ledsna. En patient önskade att få välja badtillfällen. Patienterna 
ville även ha kontroll över hur deras liv skulle sluta (Strohbuecker et al., 2011). 
 
Bo hemma till livets slut 
Många patienter föredrog att bo hemma till livets slut och för en del var det associerat med att 
dö med värdighet (Aoun et al., 2008; Doumit et al., 2007). En patient menade att hon skulle 
känna sig vilsen och rotlös om hon var tvungen att lämna sitt hem. Stor vikt lades även på 
friheten hon upplevde i sitt eget hem. En del ville inte ens fundera över händelser som skulle 
kunna påverka deras förmåga att bo hemma till livets slut (Aoun et al., 2008). En del patienter 
som inte längre bodde i sina vanliga hem längtade efter frihet, det vanliga, till hemmiljön och 
sina tillhörigheter. (Wijk & Grimby, 2007). En del patienter upplevde lidande över var de 
befann sig. De var besvärade över att inte vara hemma, inte kunde lämna sjukhuset eller åka 
var de ville (Shah et al., 2008). En patient talade om känslan inför att bo på äldreboende, "... I 
don’t feel too imprisoned here. That’s what’s wrong with nursing homes; you can  be 
imprisoned can’t you? You have to go down to breakfast at a certain time. Well I’d never 
make it to breakfast." (Aoun et al., 2007, s. 7). 
 
Det fanns också patienter som upplevde ångest och oro när de var hemma. Patienterna kände 
blandad ångest och förväntan inför flytt till ett äldreboende eller behovet av att behålla sitt 
privata rum (Wijk & Grimby, 2007). En patient menade att det kan vara opraktiskt att bo 
hemma till livets slut (Aoun et al., 2008). En del patienter ansåg att de hade behov av vård på 
hospice eftersom de inte klarade av att bo kvar hemma (Terry et al., 2006). 
 
 
DISKUSSION 
 
Syftet med studien var att beskriva patientens psykiska behov. De psykiska behoven som 
uppmärksammades involverade behov kring närstående, självständighet, självbestämmande, 
framtiden, vården och att bo hemma. 
 
Metoddiskussion 
Syftet under projektplaneringen av litteraturstudien var att “undersöka om patienter inom den 
palliativa vården upplever att de får tillräcklig behandling mot depression”. Det syftet ansågs 
tidigt i uppsatsprocessen vara alldeles för smalt och inte riktigt relevant för 
allmänsjuksköterskan. Ambitionen var att hitta ett nytt syfte som ändå handlade om psykiska 
aspekter hos patienten inom den palliativa vården. Studiens syfte kom sedan att bli hur 
patienterna uttrycker psykisk smärta, för att sedan ändras till huruvida patienternas psykiska 
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behov är tillfredsställda eller ej. Det förekom även diskussioner om fokus skulle vara på 
psykosociala tillgodosedda eller icke-tillgodosedda behov, snarare än psykiska. Innebörden av 
psykosocial är att det psykiska och det sociala inte kan helt skiljas ifrån varandra (Egidius, 
2008), vilket i sig kändes relevant. Det hela förenklades något och syftet blev till slut att 
beskriva vilka psykiska behov patienterna inom den palliativa vården uttrycker. 
 
Det fanns en osäkerhet kring innebörden av begreppet behov och dess engelska motsvarighet 
“needs”. Begreppet “needs” är brett och kan innebära såväl behov som svårigheter och hinder 
("Needs", 2014). Vad som framgick i läsandet och analyserandet  av artiklarna till 
litteraturstudien var också att "needs" inte bara innebar behov, utan hinder för patienterna. Det 
förekom uttryck i de studerade artiklarna som orsakade problem för författarna, liksom 
uttrycket "need" gjorde. Uttrycken var näst intill omöjliga att översätta från engelska till 
svenska, eftersom de hade flera olika innebörder. 
 
En definition av specifikt psykiska behov hittades långt in i uppsatsprocessen. Sökandet efter 
en definition hade varit mer relevant att fokusera på under den första veckan. 
Databassökningen blev, på grund av detta och svårigheter kring syftet, något ostrukturerad. 
Sökorden kunde ha varit mer relevanta om definitionen av psykiska behov funnits med från 
sökförfarandets början. Sökorden kunde även ha planerats bättre och kontrollerats i 
ämnesordlistorna Cinahl Headings eller i MeSH (Medical Subject Headings). Att avgränsa 
specifikt till "psychological needs" genererade en del artiklar men långt ifrån tillräckligt 
många, framför allt relevanta artiklar. Avgränsningar gjordes även med "needs", "unmet 
needs" och "needs assassment" (se Bilaga 1). Dessa, och andra sökord kombinerades genom 
att använda den booleska sökoperatören "OR".  Vid användningen av "OR" blev dock antalet 
träffar ohanterliga. Sökresultaten avgränsades så långt som möjligt genom t.ex. åldersgrupp, 
metodologi, klassifikation, "subject major heading" och "academic journals". Trots detta  
kunde inga relevanta artiklar väljas ut på grund av antalet träffar (se Tabell 3). De gånger som 
sökträffarna var mindre än 90, kunde sökträffarna i vissa fall komma att handla om helt andra 
ämnen än palliativ vård.  
 

Tabell 3. Exempel på sökning med booleska sökoperatorn "OR". 
 

Sökord Träffar 
palliative care (MM) 8482 

AND psychological needs 12 
OR needs assassment 5526 

 
Två artiklar uteslöts efter närmre analys och reflektion över deras relevans för syftet. Då det 
ansågs att det behövdes mer data till litteraturstudien gjordes ytterligare sökningar i Cinahl, 
PubMed och PsycInfo samt fritextsökning på internet. Då sökningarna inte genererade i 
relevanta artiklar gjordes en manuell sökning i tidskrifter.  
 
Efter att ha gjort manuell sökning efter artiklar i två olika tidskrifter upplevde författarna att 
många relevanta artiklar kan ha missats i den systematiska sökningen med fler sökord än 
"palliative care". "Palliative care" är i stort sett är det enda nyckelordet som de inkluderade 
artiklarna hade gemensamt. De andra nyckelorden var ofta diffusa och relevanta till varje 
specifik artikel. Att endast använda "palliative care" som sökord genererade ohanterliga 
mängder av material vilket skulle vara omöjligt att söka genom. Det belyses också av 
Willman m.fl. (2011) att ett sökord inte är tillräckligt. Nyckelorden i de olika artiklarna eller 
indextermerna för artiklarna i databaserna kunde ändå vara relaterade till varandra.  
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Nyckelorden i de inkluderade artiklarna hade generellt ett nyckelord gemensamt,  "palliative 
care", men i stort sett inga andra.  Efter att ha läst, analyserat och sammanfattat artiklarna 
visade det sig att "concerns", "problems", "issues", "preferences" osv var nära relaterat till 
"needs". "Suffering" var ett av sökorden vid litteratursökningen. "Suffering" ansågs vara 
följden av otillfredsställda behov. Även suffering visade sig vara brett och innebar lidande 
("Suffering", 2015). Ett synonym till suffering var  distress (ibid.), som var ett relativt vanligt 
förekommande begrepp i de olika artiklarna. Olika författare använder möjligen olika ord för i 
stort sett samma sak. På grund av de varierande indextermerna i databaserna och nyckelord i 
artiklar upplevdes databaserna som begränsande vid sökning efter artiklar till litteraturstudien. 
 
Då sökorden inte var helt anpassade efter det slutgiltiga syftet användes även “concerns”, 
“end of life concerns” och “suffering” som sökord. En av artiklarna som litteraturstudien 
baseras på (Nilmanat, et al., 2010) hade som syfte att beskriva patienters lidande. Nilmnat 
m.fl. (2010) ansågs trots detta vara relevant och inkluderades i litteraturstudien. Detta baseras 
på Meerwijk och Weiss (2011) orsakssamband mellan otillfredsställda behov och psykisk 
smärta. “Concerns” användes av samma anledning som “suffering” då “concern” kan 
innebära oro eller bekymmer. Även “concern” är ett brett begrepp och kan även översättas till 
angelägenheter ("Concern", 2014). Angelägenheter innebär något som är av vikt för en 
person, något som har en betydelse ("Angelägenhet", 2013). Två artiklar som innehöll 
“concerns” (Nedjat-Haiem et al., 2013; Terry et al., 2006) inkluderades efter noggrann läsning 
och bedömning. Artikeln av Nedjat-Haiem m.fl. (2013) berör patienternas psykosociala 
angelägenheter och det var oklart huruvida denna artikel skulle inkluderas eller ej. Efter att 
psykiska behov definierats och det visat sig att “sammanhang” var ett psykiskt behov, ansågs 
artikeln platsa i litteraturstudien. 
 
Under sökförfarandet hittades åtta relevanta artiklar med kvantitativ ansats. Författarna 
diskuterade om de skulle avbryta sökandet efter kvalitativ data för att istället inrikta sig på en 
kvantitativ metod. Eventuellt hade det underlättat eftersom det fanns svårigheter att finna 
kvalitativ data som svarade på syftet. Till slut valdes den kvalitativa metoden eftersom 
författarna ville basera litteraturstudien på upplevelser och inte mätbar data. 
 
Eftersom författarna tidigare arbetat inom hospice och palliativ vård fanns en del förkunskap 
och förförståelse. Det fanns en uppfattning om att psykiska behov inte uppmärksammas i 
samma utsträckning som andra behov. Därför hade möjligen en deduktiv ansats passat bättre 
än den induktiva ansatsen. En deduktiv ansats används när studien baserad på tidigare 
kunskap och då syftet är att pröva en teori (Elo & Kyngäs, 2008). Författarna lade dock 
förförståelsen åt sidan och använde en induktiv ansats. En manifest kvalitativ innehållsanalys 
valdes, vilket innebär att data analyseras så textnära och så tolkningsfritt som möjligt 
(Graneheim & Lundman, 2004). En latent innehållsanalys är mer anpassat till t.ex. en 
intervjustudie. Syftet med denna typ av innehållsanalys är att uppmärksamma tystnad, suckar, 
skratt o.s.v. (Elo & Kyngäs, 2008). Därför ansågs en manifest innehållsanalys passa bäst till 
litteraturstudien. 
 
Två artiklar  beskrev både patient-, närstående och/eller vårdarperspektiv (Braithwaite, et al., 
2011; Terry et al., 2006). Viktigt att beakta är att endast patienternas perspektiv har använts i 
litteraturstudien. Tre artiklar  innehöll både kvalitativ och kvantitativ data, men endast den 
kvalitativa datan användes till litteraturstudien (Aoun et al., 2008; Fitzsimons, et al., 2007; 
Wijk & Grimby, 2007) 
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Artiklarna som används i litteraturstudien baserades på studier från Australien, USA, 
Storbritannien, Sverige, Tyskland, Libanon, Thailand, Malaysia och Sydafrika (se Bilaga 3). 
Kulturella och socioekonomiska skillnader kan mycket väl förekomma mellan informanterna 
från de olika länderna. Van Rensburg m.fl. (2013) beskrev t.ex. patienter i ett resursfattigt 
område där några av informanterna hade varken el eller vatten. Även åldern hos 
informanterna var varierande i del olika artiklarna. Lägsta ålder var 21 år och högsta ålder 92 
år. Två av artiklarna hade som syfte att undersöka äldre människors behov (Strohbuecker et 
al., 2011; Wijk & Grimby, 2007). Resultatet hade möjligtvis kunnat vara annorlunda om 
fokus t.ex. hade lagts på att beskriva specifikt äldre människors behov.  
 
Eftersom resultatet baseras på data som insamlats i nio olika länder kan det finnas variationer 
i kultur, religion, socioekonomisk status, ålder, diagnos, vårdform o.s.v. hos informanterna. 
Resultatet i litteraturstudien kan möjligen ha blivit annorlunda om mer homogena artiklar 
använts. Oavsett hur psykiska behov uttrycks beroende på kultur etc. är det viktigt att ha i 
beaktning att önskningar, värderingar och behov varierar hos varje individ. Som sjuksköterska 
är det nödvändigt att alltid möta patienten med öppenhet och följsamhet, alltså så 
förutsättningslöst som möjligt (Dahlberg & Segesten, 2010) och inte förutsätta vad patienten 
har för behov beroende på ålder, kultur, etc. utan att alltid göra en individuell bedömning.  
 
Axelsson (2012) menar att det är nödvändigt att ha höga krav på kvalitet för att öka 
trovärdigheten i litteraturstudien. Elo och Kyngäs (2008) menar att ett försvarbart resultat i en 
litteraturstudie ska vara baserat på data från giltiga och tillförlitliga källor. Därför 
kvalitetsgranskades samtliga artiklar innan de inkluderades i studien.  
 
Genom att tydligt beskriva analysprocessen, alltså länken mellan data och resultat, kan 
tillförlitligheten öka (Elo & Kyngäs, 2008). Tillförlitligheten förstärktes även genom att 
använda bilagor och tabeller där arbetet från datainsamling till analysprocess beskrivs. Denna 
metod för att öka tillförlitligheten stärktes av Elo och Kyngäs (ibid.). 
 
För att underlätta överförbarheten av resultatet bör författaren ge en tydlig beskrivning av 
kontext, informanter, datainsamling och analysprocess (Elo & Kyngäs, 2008). Detta gjordes 
av författarna i det egna arbetet och de inkluderade artiklarna beskrevs tydligt i 
artikelsammanfattningarna (se Bilaga 3).   
 
Resultatdiskussion 
Vikten av närstående var inget som var förvånande. Resultatet visade att patientens behov 
kring närstående och andra människor var de viktigaste. Relationer med närstående och 
utomstående sociala kontakter ledde till känslor av tillhörighet, familjeliv och känslan av att 
ha kontakt med omvärlden. Att ha närstående omkring sig kompenserade även för förlusten 
av utomstående sociala kontakter (Aoun et al., 2008; Strohbuecker et al., 2011). 
 
Vikten av sociala relationer för upplevelsen av hälsa och välbefinnande stöds av Singer, 
Martin och Kelner (1999) samt Ternestedt, Österlind, Henoch och Andershed (2012). Det 
psykologiska behovet av sammanhang som nämnts av Ryan (1995) blev tydligt i 
litteraturstudien. Kärlek och tillhörighet är ett av våra grundläggande mänskliga behov och 
särskilt viktigt vid livets slut. De mänskliga behoven anses även vara hierarkiska, att 
människan behöver uppfylla vissa behov innan hon kan tillgodose andra  (Zalenski & Raspa, 
2006). Dahlberg och Segesten (2010) menar att sammanhang är nödvändigt för att en 
människa ska uppleva välbefinnande. Livskraft, livsmod och livslust gynnas på olika sätt hos 
olika människor. För en del kan livskraft hämtas från att vara i gemenskap med andra (ibid.).  
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En intressant aspekt som kom fram i resultatet var känslorna inför medömkan och vad det 
orsakade hos patienterna. I två studier talade patienterna om medömkan som något som 
orsakar lidande. Det var tydligt att medömkan inte var välkommet hos patienterna och 
påminde dem bl.a. om deras tillstånd och påverkade deras sociala liv. Medömkan sårade deras 
värdighet, var ett hot mot deras inre jag och orsakade känslor av att vara svag och annorlunda 
(Aoun et al., 2008; Doumit et al., 2007). Det har visat sig tidigare att patienter undvikit att tala 
med sina närstående och vänner kring sin sjukdom för att undvika medömkan (Hedestig, 
Sandman & Widmark, 2003). Drageset, Lindstrøm och Underlid (2010) beskriver att patienter 
upplevt att medömkan utlöste negativa känslor och fick dem att känna sig sårbara och rädda. 
Medömkan påverkade patienternas sociala liv. Förlust av sociala funktioner kan orsaka 
psykiskt smärta och lidande för patienten (Kelly et al., 2006). Har inte patienten sociala 
möjligheter i livet, kan upplevelsen av välbefinnande i sig påverkas (Dodge et al., 2012). 
Medömkan kostar inget och är inte värt något, skrev Billings (u.å., i Ben-Zéev, 2010). Ben-
Zéev (ibid.) menar att medkänsla handlar om att vilja bli personligen involverad i någon 
annans problem, till skillnad från medömkan, där den som visar medömkan kan ses mer som 
en åskådare.  
 
Patienterna uttryckte en stark önskan om att deras innersta känslor skulle respekteras. Det 
fanns även ett viktigt behov av avskildhet rörande egna känslor och tankar (Terry et al., 2006) 
men de hade även en önskan om att få uttrycka dem (Wijk & Grimby, 2007). I relation till 
avskildhet angående tankar och känslor, kände en del patienter att deras privatliv inskränktes 
när vårdpersonalen försökte närma sig patienterna på ett sätt som de upplevde som alltför 
personliga (Terry et al., 2006). Rörande denna påträngande upplevelse, har det visat sig i att 
många patienter undviker att diskutera vissa saker för att känslomässigt skydda sig själva. 
Horne, Seymour och Payne (2012) beskriver att öppna dialoger runt en patients sjukdom 
gjorde det svårt för honom att koncentrera sig på någon annat. Detta orsakade till slut 
sömnstörningar. Meerwijk och Weiss (2011) menar att svårigheten att skydda sig och sitt 
"psychological space" kan orsaka psykisk smärta.  Bemötandet från vårdaren är viktigt i 
vårdrelationen för att inte orsaka vårdlidande hos patienten. Vårdlidandet i sig kan orsaka 
känslor av otrygghet, maktlöshet och utanförskap. Det kan även leda till påverkan av 
självinsikten och den levda kroppen (Dahlberg & Segesten, 2010).  
 
Att vara beroende av andra var problematiskt för många patienter och den största farhågan för 
en del (Doumit et al., 2007; Nilmanat et al., 2010; Strohbuecker et al., 2011). Patienterna ville 
inte förlita sig på andra och försökte klara sig själva (Beng et al., 2014; Nilmanat et al., 2010). 
Att vara beroende av andra orsakade känslor av kontrollförlust, vanmakt, värdelöshet, skuld, 
lidande, förlägenhet, ilska och frustration och att vara en börda för andra (Beng et al., 2014; 
Doumit et al., 2007; Fitzsimons et al., 2007; Nilmanat et al., 2010). En del patienter kände 
rädsla och oro över att vara en börda för andra (Strohbuecker et al., 2011). Att vara beroende 
av och känna sig som en börda för andra har tidigare visat sig vara en anledning till psykisk 
smärta (Henoch, 2011; Kelly et al., 2006). Att ha fysiska möjligheter att ta sig an livets 
utmaningar är enligt Dodge m.fl. (2012) nödvändigt i upplevelsen av välbefinnande. Varje 
förändring i den levda kroppen påverkar patienten och begränsar eller möjliggör tillgången till 
omvärlden och livet (Dahlberg & Segesten, 2010). 
 
Det har även i tidigare forskning visat sig att känslan av att vara en börda för andra är vanligt 
hos patienter i den palliativa vården. (McPherson, Wilson & Murray, 2007). Nedjat-Haiem 
m.fl. (2013) belyste att patienterna var rädda att belasta närstående. Detta var relaterat till 
patienternas sjukdom och stundade död och resulterade i att de undvek att tala om det för att 
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skydda de närstående. Shah m.fl. (2008) beskriver att känslan av ett vara en börda kunde bero 
på oron över att de närstående skulle tvingas ta svåra beslut. McPherson m.fl. (2007) menar 
liksom det framkommit i litteraturstudien, att känslan av att vara en börda kan komma från 
fysiskt beroende av andra såväl som psykiska och sociala behov.  
 
Beng m.fl. (2014) beskrev patienternas hopp inför framtiden, liksom deras förlust av hopp. 
Patienterna hade bl.a. hopp om att vara fria från lidande, bli botade, livskvalitet och 
sinnesfrid. Duggleby och Wright (2005) stödjer detta och de menar att patientens uttryck av 
hopp i början av en sjukdom kan handla om att bli botad, leva längre och uppnå långsiktiga 
mål. Det kan sedan handla om hopp om att inte behöva lida, leva livet fullt ut under den tid 
som patienten har kvar och om en fridfull död (ibid.). Hopp är värdefullt i behovet av att se en 
meningsfull framtid, värd att leva i (Kristiansen et al., 2014). Att ha hopp kan vara ett av alla 
de sätt för att gynna livskraften, livsmodet och livslusten. Livskraften kan sedan ge patienten 
ork att välja välbefinnande och leva det liv som återstår (Dahlberg & Segesten, 2010). 
 
Vikten av att få bo hemma uppmärksammades. Många patienter uttryckte önskan om att få bo 
hemma till deras sista dagar och för en del innebar det att dö med värdighet (Aoun et al., 
2008; Doumit et al., 2007). De flesta obotligt sjuka patienterna vill vårdas och dö i deras eget 
hem (Axelsson, 2013). Zhang, Nilsson och Prigerson (2012) menar dessutom att 
livskvaliteten kan förbättras om patienten får vårdas och dö hemma. De patienter som inte 
längre bodde hemma längtade efter deras hemmiljö, tillhörigheter, frihet och det vanliga 
(Wijk & Grimby, 2007). Miljön kring patienten har betydelse, oavsett om det gäller patientens 
egna hem eller en vårdinrättning. En trivsam omgivning sägs främja hälsan (Dahlberg & 
Segesten, 2010).  
 
Bristande kunskap och självförtroende i kommunikationen hos sjuksköterskor har tidigare 
uppmärksammats kring svårigheterna i att bedöma och tillfredsställa patientens behov. 
Vården ska främja kommunikationen mellan patienten och vårdaren och vården som ges ska 
också se till människans värdighet och hans eller hennes behov av integritet och 
självbestämmande (SFS 1982:763, 2 §, 2a §). Därför ger författarna förslag på framtida 
forskning kring hur sjuksköterskan kan bli mer säkra i kommunikationen med patienten inom 
den palliativa vården. Det behöver ytterligare belysas hur patientens olika behov uttrycks och 
hur dessa kan tillgodoses.  
 
Slutsatser 
Resultatet visade att psykiska behov kunde grundas i fysisk och social smärta eller lidande, 
liksom i icke tillgodosedda fysiska och sociala behov. Inom "total pain" har det visat sig att de 
olika uttrycken av smärta samspelar med varandra och varje smärta kan te sig som en annan. 
Slutsatsen av litteraturstudien är att detta samspel även gäller patientens behov. Både den 
palliativa vården och vårdvetenskapen anammar ett helhetsperspektiv där kropp och själ är 
oskiljaktiga. Det ger en djupare förståelse av den svårt sjuka patientens livsvärld och hur han 
eller hon uttrycker denna. Trots detta har det visat sig att patienters behov förblir 
otillfredsställda. Det var också den känslan som författarna fick under arbetets gång. 
Författarna av denna studie menar således att det ändå finns mycket kvar att lära. Svårt sjuka 
och döende patienter förekommer inte bara inom den palliativa vården. De finns på varje 
vårdavdelning, akutmottagning och inom hemsjukvården. Trots detta, är utbildning i palliativ 
vård förekommer på ett fåtal ställen i Sverige och på endast ett ställe finns en 
specialistutbildning i området (Fridegren, 2012). Mer utbildning inom palliativ vård är 
nödvändig för alla sjuksköterskor, oavsett arbetsområde. De olika uttrycken av psykiska 
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behov behöver belysas för att kunna uppmärksammas hos patienterna inom den palliativa 
vården. Detta för att bidra till ett så gott välbefinnande som möjligt. 
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