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ABSTRACT 

Background: Palliative care is performed throughout the continuum of care, from home care 

to specialized care in an institution. Palliative care is buildt on a holistic approach that is 

secured through patient-centered care where the patient's participation is central.  

Objective: Highlighting adult patients' experiences of participation when they are cared for in 

late stage palliative care. 

Method: The study is a systematic literature review mainly based on the methodology 

described by Forsberg and Wengström (2013). 

Results: The theme opportunities and obstacles in the experience of their participation 

emerged, with four categories below: the management of their disease situation, 

overwhelming new living situations, be seen as an individual and not to be seen as an                                    

individual. It was discovered that patients in the late stage palliative phase found opportunities 

to participate in their care by gathering knowledge about their disease and their future. This 

knowledge created understanding, giving them the tools to manage and participate in their 

care. An obstacle to patients’ participation appeared to be when the patients experienced 

neglect by health professionals. 

Conclusion: Adult patients' experiences of participation when they are cared for in late stage 

palliative care cannot be described as a single phenomenon, but needs to be described by an 

integrated approach of the patient. The unique patient forms a dynamic whole, and needs to be 

treated as the unique individual he/she is. 

Keywords: Palliative care, terminal care, person-centered, participation, sense of coherence 
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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Palliativ vård utförs i hela vårdkedjan, från hemsjukvård till specialistvård på 

institution. Palliativ vård bygger på en helhetssyn som tryggas genom patientcentrerad vård 

där patientens delaktighet har en central roll. 

Syfte: Belysa vuxna patienters upplevelser av delaktighet då de vårdas i livets slutskede. 

Metod: Studien är en systematisk litteraturstudie främst baserad på metodik beskriven av 

Forsberg och Wengström (2013). 

Resultat: Temat möjligheter och hinder i upplevelsen av sin delaktighet växte fram, med fyra 

kategorier under sig: hantering av sin sjukdomssituation, överväldigande ny levnadssituation, 

bli sedd som individ och inte bli sedd som individ. Det framkom att patienter i livets slutskede 

fann möjligheter att vara delaktiga i sin vård genom införskaffandet av kunskap om sin 

sjukdom och sin framtid. Denna kunskap skapade förståelse över situationen hos patienterna, 

vilket gav dem redskap att lättare hantera och delta i sin vård. Upplevda hinder till delaktighet 

visade sig vara då patienterna upplevde sig förbisedda av vårdpersonal. 

Slutsats: Vuxna patienters upplevelser av delaktighet då de vårdas i livets slutskede går inte 

att beskriva som ett ensamt fenomen, utan behöver beskrivas utifrån en helhetssyn av 

patienten.  Den unika patienten bildar en dynamisk helhet, och behöver bemötas som den 

unika individ den är. 

Nyckelord: Palliativ vård, vård i livets slutskede, personcentrerad,  delaktighet, känsla av sammanhang 

Tack: Vår tacksamhet riktas främst mot vår handledare Yvonne Utegård, men också andra som lyssnat 

och givit vägledning. 
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1. INLEDNING     

Palliativregistret (2013) uppskattar att ca 80%  av dödsfallen i Sverige skulle haft nytta av den 

palliativa vårdens innehåll. Att dö ses vanligtvis som en lika naturlig företeelse som att födas, 

men hur vi möter vår egen förestående död och vilka behov vi kommer ha under vårt livs 

slutskede beror många gånger på våra föreställningar, våra erfarenheter och våra 

omständigheter som i sin tur medför individuella behov och önskemål (Ternestedt, Österlind, 

Enoch & Andershed, 2012). En människas sjukdom, lidande och förestående död påverkar de 

människor som delar sina liv med den sjuke, där stöd och omsorg ska ges till alla involverade 

i sjukdomsprocessen (Milberg, 2013). Den här studien har dock endast inriktning på 

patientperspektivet, där fokus ligger på hur patienter i livets slutskede upplever sin egen 

delaktighet i sin vård. I Sverige har patientdelaktigheten varit lagstadgad sedan 1982 (SFS 

1982:763). Lagen syftar till att vården ska utgå ifrån varje människas individuella behov, där 

patienten ska kunna uttrycka sina frågor och önskemål och där vården planeras gemensamt av 

patienten och vårdpersonal (Ternestedt et al., 2012).  

2. BAKGRUND 

2.1 Palliativ vård 

I Sverige bedrivs idag palliativ vård inom hela vårdkedjan; från hemsjukvård och primärvård, 

till ren specialistvård inriktad mot palliativ vård (Ternestedt & Andershed, 2013; 

Socialstyrelsen, 2013). Palliativ vård syftar till att vårda de människor som lider av obotlig, 

progressiv sjukdom eller skada. Palliativ vård beskrivs vara indelad i en tidig palliativ fas som 

oftast är lång, samt en sen palliativ fas vilket är den som innefattar uttrycket vård i livets 

slutskede (Thulesius, 2013). Patienter som befinner sig i livet slutskede, har oftast nedsatt 

autonomi med försvagade kroppsliga och kognitiva funktioner vilket gör dem extra sårbara 

gentemot den vårdkontext de är beroende av (Jakobsson, Andersson & Öhlén, 2014). 

Den palliativa vården utgår från den moderna hospicerörelsen som grundlades av Dame 

Cicely Saunders på 1950-talet. Saunders myntade begreppet total pain som innebär en 

helhetssyn på patientens lidande och innefattar en människas fysiska, psykiska, sociala och 

andliga/existentiella dimensioner (Clark, 1999; Ternestedt & Andershed, 2013). I 

slutbetänkandet Värdig vård vid livets slut (SOU 2001:6) framkommer att en etisk plattform i 

kombination med världshälsoorganisationens [WHO] definition av palliativ vård samt de så 

kallade fyra hörnstenarna ska vägleda den svenska palliativa vården.  

WHO:s beskrivning av palliativ vård står för att förbättra livskvaliteten för patienter och 

familjer genom att lindra lidande på fysisk, psykisk, social och/eller andlig/existentiell nivå; 
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lindra och förebygga smärta och lidande genom noggrann analys och tidig upptäckt av orsaker 

bakom symtom; vårda människor i livets slutskede med synsättet att döden är ett naturligt 

fenomen som varken ska påskyndas eller fördröjas; ge den sjuka patienten möjlighet att leva 

så aktivt liv som möjligt; utgå från ett samarbete med olika proffessioner för att se 

helhetsbehoven till alla som ingår i patientens familj (WHO, 2002). 

Socialstyrelsen (2013) beskriver fyra hörnstenar som en grund för god palliativ vård; 

symtomlindring, multiprofessionellt samarbete, kommunikation och relation och stöd till 

närstående. Symtomlindring står för både förebyggande och lindrande vård av svåra symtom 

för fysisk, psykisk, social och/eller existentiell smärta och lidande. Mulitprofessionellt 

samarbete syftar till vårdpersonalens samarbete mellan olika professioner och vårdlag. 

Kommunikation och relation betonar vikten av god kommunikation till patient och närstående 

för en personnära vård som utgår från individuella behov och önskemål. Stöd till närstående 

innefattar vård och stöd under vårdtiden av den sjuka patienten samt efter dödsfallet 

(Socialstyrelsen, 2013). Vid genomförandet av denna litteraturstudie har fokus endast 

inkluderat den sena palliativa fasen och kommer benämnas som vård i livets slutskede. 

2.2 Personcentrerad vård 
Personcentrerad vård har utvecklats till ett begrepp i samband med behovet att förändra 

förhållandet mellan patient och vårdpersonal (Hörnsten, 2013). Förhållandet mellan patient 

och vårdpersonal har sett olika ut i tiden beroende på de förutsättningar, omständigheter och 

samhällsförhållanden som rått. Denna påverkan skapar en patientkultur där människor 

tankemässigt och handlingsmässigt uppfyller rollen som patient och skapar förväntningar på 

hur vårdpersonal ska agera. Vid mitten av 1900-talet var förhållandet mellan patient och 

vårdpersonal i obalans där patienter många gånger hade svårt att förstå det medicinska språket 

och därför inte heller kunde ta till sig innehållet av samtalen. Patienter vid den här tiden blev 

generellt sett instruerade en lösning till sitt medicinska problem som var mer likt en order som 

skulle följas. Fokus låg på det medicinska problemet vilket riskerade att objektifiera patienten. 

Intresset för varje enskild människas subjektiva upplevelser av sin kropp och hälsa var inte 

lika självklart då men är utgångspunkten i vården idag och beskrivs bland annat som 

personcentrerad vård (Lassen, 2009). Personcentrerad vård kännetecknas av ett partnerskap 

mellan vårdpersonal och patient, där båda sidors kunskaper ska göra sig hörda. Grundtanken 

ligger i synen på varje människa som expert på sina levda erfarenheter och expert på att känna 

sin egen kropp och hur symtom och besvär upplevs. Denna kunskap ska tillsammans med 

vårdpersonalens vetenskapsbaserade kunskaper och beprövade erfarenheter om sjukdomar 
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och omvårdnad ge bästa möjliga vård till varje patient. Därmed kan vård skilja sig från olika 

patienter även om de skulle ha drabbats av samma sjukdom, just eftersom ett personcentrerat 

förhållningssätt utgår från individuella behov (Hörnsten, 2013; Ternestedt et al., 2012). 

Ternestedt et al. (2012) beskriver personcentrerad vård som en utgångspunkt för att främja 

patienternas möjligheter till delaktighet inom palliativ vård. De betonar vikten av att 

respektera patientens önskemål och värderingar men att vårdpersonal inte kan utföra vård som 

inte är i överensstämmelse med vetenskap, beprövad erfarenhet, etiska koder och gällande 

lagar. Hörnsten (2013) beskriver att patientcentrerad vård används i vissa fall synonymt med 

personcentrerad vård, men att avståndstagandet från användandet av ordet patientcentrerad är 

ytterligare ett steg i riktningen mot en ännu mer personcentrerad vård. Ordet patient kan vara 

nödvändigt att användas för att undvika missförstånd eftersom alla är personer (Hörnsten, 

2013). I de fall ordet patient används i den här systematiska litteraturstudien används ordet 

med syfte att minska missförståndet vem det skrivs om och innebörden av ordet är enhetlig 

med det personcentrerade förhållningssättet; där patienten ses som en person med unika 

behov och erfarenheter och inte någon som endast ses som en sjuk kropp, ett tillstånd, eller en 

diagnos. 

2.3 Delaktighet 

Sahlsten, Larsson, Sjöström och Plos (2008) definierar patientdelaktighet som en process med 

tre komponenter; etablerad relation mellan sjukvårdspersonal och patient; en öppen 

kommunikation mellan dem; och att vårdpersonal delvis släpper del av sitt maktövertag. Eldh 

(2006) beskriver patientdelaktighet som att patienten är införstådd med vad som händer, hur 

sjukdom artar sig, och planeringen kring hur sjukdomen ska hanteras. Det föregår en 

produktiv kommunikation där patienten får, utifrån sina förutsättningar, en begriplig 

information som kan omsättas i praktiken. Eldh finner vidare att odelaktighet inte är en 

motpol till patientdelaktighet, snarare ett eget begrepp som bör studeras enskilt. Begreppets 

innebörd innehåller faktorer som bland annat att patienten inte behandlas med respekt som 

enskild individ, att kroppsliga symtom låser fast patienten, att patienten inte ges vägledning 

om behandling och planering inför framtiden. Även Andershed (2013) beskriver att patienten 

inte kan ses odelaktig i sin vård. Hon menar att patienten alltid är en egen självständig individ 

som förhåller sig till den vård som ges, däremot kan patienten vara mindre delaktig i den 

professionella vården, exempelvis ställas utanför diskussioner och beslut om sin egen vård. 

Andershed förklarar vidare delaktighetens betydelse i den palliativa vården och menar att 

delaktighet är en demokratisk process, där alla parter är jämställda i dialogen. Ternestedt et al. 
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(2012) uppger att en av förutsättningarna för delaktighet är att patienten har tillräckligt med 

kunskap att fatta beslut om sin vård.  

2.4 Teoretisk referensram 

Aaron Antonovskys teori Känsla av sammanhang [KASAM] härstammar från hans tidigare 

sociologiska studier i 70-talets Israel där han som en del av en större studie undersökte 

kvinnors psykiska hälsa. Han fann då att de kvinnor som överlevt förintelsen i 

koncentrationslägren under andra världskriget hade en bättre psykisk hälsa än de som inte satt 

i koncentrationslägren. I arbetet med att försöka förstå detta fenomen växte hans teori om 

KASAM fram (Antonovsky, 2005). Antonovsky beskriver att KASAM är en del av det 

salutogena synsättet, där hälsa och sjukdom kan samexistera, till skillnad från det patogena 

synsättet där hälsa och sjukdom inte kan samexistera. Begreppet KASAM sammanfattas i tre 

huvudbegrepp; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet innebär att man 

ser inre och yttre stimuli som verkliga, någonting man kan förstå. Individer kan förutse 

kommande stimuli innan de sker eller händer, på ett begripligt sätt. Stimuli kan exempelvis 

vara sjukdom, och andra personliga svårigheter.  Hanterbarhet innebär att individen vet om 

att det finns resurser tillgängliga för att hantera det stimuli som uppkommer, exempelvis 

expertis hos vårdpersonal. Meningsfullhet innebär att individen är delaktig i de processer som 

skapar ens verklighet, och att man har en inre motivation att delta i dessa processer 

(Antonovsky, 2005). 

Dessa tre komponenter är tätt sammanslingrande i ett dynamiskt samband som antingen 

pressar uppåt till en hög KASAM, eller pressar neråt till en låg KASAM. Antonovsky hittar 

två varianter av varje; 

 Tabell 1. Dynamiska samband mellan komponenter inom KASAM  

 

Högre KASAM 

Hög begriplighet, låg hanterbarhet och hög meningsfullhet 

Låg begriplighet, låg hanterbarhet och hög meningsfullhet 

 

Lägre KASAM 

Hög begriplighet, hög hanterbarhet och låg meningsfullhet 

Hög begriplighet, låg hanterbarhet och låg meningsfullhet 
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Det dynamiska sambandet gör att komponenternas betydelse och innebörd varierar från 

person till person. Vad en person finner som stark resurs till information och kunskap, kan 

förkastas av en annan. Den viktigaste komponenten är meningsfullhet. En person med starkt 

engagemang och som ser mening med tillvaron, kommer att nå förståelse, och också finna 

resurser. Begriplighet är den näst viktigaste komponenten. Det är svårt att nå hög 

hanterbarhet, om man inte begriper situationen i stort (Antonovsky, 2005). 

Antonovsky ( 2005) skiljer på vad han kallar stark och rigid KASAM. Skillnaden består i att 

en person med stark KASAM ofta är säker i sin identitet där identiteten är fast förankrad i en 

tillvaro som utgår från personens inre. Dessa personer har ofta en hög KASAM. Personer med 

rigid KASAM kan fortfarande hamna som att de har en hög KASAM, men deras tillvaro är 

förankrad i ett svagare jag. De ser lösningar och resurser, och finner mening, men tillvaron är 

ofta bräcklig och många gånger ensam, och de klamrar sig frenetiskt fast vid en 

förklaringsmodell, som på ytan ger dem en hög KASAM. Antonovsky  beskriver det som ett 

”dagsländelikt evengelium som erbjuder en uppsättning svar som skenbart löser intighetens 

svåra ångest” (s.54). En person med rigid KASAM har svårt att anpassa sig till nya 

situationer eftersom den hela tiden menar att den har förstått helheten. En person med stark 

KASAM är flexibel i sitt förhållningssätt och därmed också mer anpassningsbar. 

3. PROBLEMFORMULERING 

God palliativ vård vilar på de fyra hörnstenarna där patientdelaktighet har en central roll. 

Därmed kan patientens delaktighet i sin egen vård ses som direkt avgörande för en god 

palliativ vård. I redogörelsen för sin teori KASAM menar Antonovsky (2005) att delaktighet i 

sin egen levda verklighet är av stor vikt för att kunna finna mening med sin tillvaro. För att 

möjliggöra patientens delaktighet inom palliativ vård beskriver Ternestedt et al. (2012) att ett 

personcentrerat förhållningssätt är nödvändigt. Patienten i den palliativa vårdkontexten 

befinner sig oftast i en utsatt situation där autonomin är nedsatt och möjligheten att utrycka 

sig är begränsad. Att arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningsätt, där patienten ska vara 

utgångspunkten, kan ses som en utmaning. Om inte sjuksköterskan skaffar sig kunskap om 

hur patienten upplever sig delaktig finns risken att patienten upplever sig stå utanför sin egen 

vård.  

 

4. SYFTE 

Belysa vuxna patienters upplevelser av delaktighet då de vårdas i livets slutskede. 



  
 

10 

 

5. METOD 

Studien är utformad som en systematisk litteraturstudie. Enligt Forsberg och Wengström 

(2013) kännetecknas denna typ av studie av att forskaren systematiskt går igenom, värderar 

och sammanställer tidigare publicerad forskning relevant till studiens syfte. 

5.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

I denna systematiska litteraturstudie inkluderades artiklar skrivna på svenska eller engelska 

som berörde patienters upplevelser av delaktighet i en uttalad palliativ vårdform. För att 

inkluderas i denna litteraturstudie skulle vården vara bedriven i livets slutskede, i en 

västerländsk kultur. Resultatet i de inkluderade artiklarna skulle utgå från ett 

patientperspektiv, utifrån patienternas egna berättelser. Artiklarna skulle vara vetenskapliga, 

empiriska, peer reviewed, samt publicerade från 2009 och framåt. Barn och ungdomar under 

18 år exkluderades. Studier som berörde dödshjälp i någon form exkluderades. 

5.2 Sökningsförfarande och urval 

Utifrån studiens syfte valdes sökorden palliativ, upplevelse och delaktighet ut. Dessa 

översattes till de engelska orden palliative, experience och participation. Därutöver valdes 

personcentrerad ut med tanke på relevansen till patientdelaktigheten. Detta begrepp 

omvandlades till sökordet patientcentrerad och översattes till det engelska ordet patient 

centered. Därefter gjordes en provsökning för att säkerställa relevansen till syftet. Utifrån 

dessa fyra ord gjordes ämnesordssökningar i databaserna Pubmed, där ämnesorden benämns 

som Meshtermer, Cinahl, där ämnesorden benämns som Headings och PsykInfo, där 

ämnesorden benämns som Thesaurus. I de fall där ämnesordssökningar genererade specifika 

sökbegrepp användes samtliga med överensstämmande innebörd. I övrigt användes de valda 

sökorden i en fritextssökning med filtrering att ordet skulle finnas i artiklarnas abstrakt. För en 

överblick över sökresultat i ämnesordssökningarna, se bilaga 1.  

Forsberg och Wengström (2013) beskriver ett sökförfarande med de booleska operatorerna 

”AND” och ”OR” där syftet är att kombinera olika sökord. ”AND” ger resultat av både A och 

B, medan ”OR” ger ett resultat av A eller B. I de fall där ämnesordssökningen genererade mer 

än ett ämnesord söktes varje ämnesord initialt enskilt på respektive databas. Dessa sökningar 

kombinerades sedan med ”OR” enligt följande exempel: Sökordet Palliative genererade 

samtliga fyra ämnesord i Cinahl Headings: Hospice and Palliative Nursing, Palliative care, 

Hospice care och Terminal care. Kombinationssökningen med “OR” blev då Hospice and 
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Palliative Nursing OR  Palliative care OR Hospice care OR Terminal care. 

Kombinationssökningen med de palliativa ämnesorden användes sedan som bas för sökning 

med ”AND” med de övriga begreppen enskilt, i tur och ordning, exempelvis: Hospice and 

Palliative Nursing OR  Palliative care OR Hospice care OR Terminal care AND 

Participation. I samband med genomläsandet av artiklar noterades att ett flertal artiklar 

diskuterade patientdelaktighet inom palliativ vård utifrån begreppet decision making, vilket 

ledde till ytterligare en sökning i varje databas. Sökningen utfördes på samma vis där de 

kombinerade palliativa ämnesorden för respektive databas söktes tillsammans med ”AND” 

decision making. Sökningen påvisade inga nya artiklar, däremot hittades ett antal tidigare 

inkluderade artiklar. För en fullständig redogörelse för sökförfarandet, se bilaga 2, 3 och 4. 

Samtliga titlar från sökningarna i respektive databaser genomlästes gemensamt i ett första 

urval. Titlar som påvisade relevans till studiens syfte inkluderades i ett andra urval där 

artiklarnas abstrakt genomlästes gemensamt. När artiklarnas abstrakt tydligt berörde denna 

litteraturstudies syfte lästes artiklarna i fulltext. Författarna läste dessa artiklar individuellt. 

Efterföljande gemensamma diskussion ledde till konsensus om vilka artiklar som skulle 

inkluderas i kvalitetsgranskningen. Efter genomgång av referenslistor i artiklar som 

kvalitetsgranskades, hittades ytterligare en artikel som kvalitetsgranskades och inkluderades i 

denna litteraturstudie. Enligt Forsberg och Wengström (2013) motsvarar detta en manuell 

sökning.  

5.3 Kvalitetsgranskning 

Forskartrianguleringen fortsatte i kvalitetsgranskningen genom individuell 

kvalitetsgranskning, följt av en gemensam diskussion tills konsensus var nått. 

Kvalitetsgranskningen av kvalitativa studier utgick i alla studier utom en, som var en 

fallstudie, från Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2011) granskningsmall. Denna mall är 

huvudsakligen utformad med ja- och nejfrågor, där ett positivt svar indikerar en uppfylld 

kvalitetsaspekt. Slutligen leder granskningsmallen till kvalitetsindelningen låg, medel eller 

hög kvalitet. När en fråga besvarades med nej, diskuterades frågan gemensamt där en 

värdering av hur denna aspekts frånvaro påverkade betydelsen för kvaliteten i artikeln. 

Därmed kunde i vissa fall ett nekande svar leda till en sänkt kvalitet, om värdering gjordes att 

aspekten var av högt värde för kvaliteten.  För vidare beskrivning av artiklarnas kvalitet, se 

bilaga 5.  
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En av artiklarna som inkluderades är av mixad metod, kvalitativ och kvantitativ metod. Här 

har granskning utgått från Willman, Stolz och Bahtsevanis (2011) granskningssmall för 

kvalitativa artiklar på de kvalitativa delarna. Då de kvantitativa fynden ej svarade mot vårt 

syfte, och inte skulle användas som underlag för denna litteraturstudie, utfördes ingen 

kvalitetsgranskning av denna del.  

En av artiklarna i sökresultatet, som gick vidare till kvalitetsgranskningen, var en fallstudie. 

Fallstudien kvalitetsgranskades med hjälp av de kvalitetskriterier för fallstudier som anges av 

Yin (2014). Totalt kvalitetsgranskades nio artiklar. Samtliga inkluderades i studien. För en 

numerisk redogörelse i urvalsförfarandet, se bilaga 2, 3 och 4. För redogörelse av de artiklar 

som kvalitetsgranskats och inkluderats i studien, se bilaga 5. 

5.4 Analys 

Analysen har utförts som en enkel form av latent innehållsanalys med ett induktivt 

förhållningssätt beskrivet av Forsberg och Wengström (2013). De utvalda artiklarna 

genomlästes enskilt och utsagor som svarade på syftet identifierades och markerades. 

Utsagorna diskuterades därefter. Relevanta utsagor klipptes ut och kodades utifrån budskapet 

av utsagan. Utsagorna och koderna kontrollerades ytterligare, och vissa justeringar i 

kodningen gjordes, allt för att säkerställa att utsagornas innebörder speglades i koderna. 

Koder sorterades med syfte att hitta mönster av likheter mellan koder som kunde kondenseras 

till kategorier. Fyra kategorier framkom; Hantering av sin sjukdomssituation, Överväldigande 

ny levnadssituation, Bli sedd som individ och Inte bli sedd som Individ. Ytterligare analys av 

kategorierna ledde till ett tema, Möjligheter och hinder i upplevelsen av sin delaktighet. 
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Tabell 2. Exempel på analysprocessen  

Utsaga Kod Kategori Tema 

För att få kontroll på situationen relaterar patienten ofta 

till tidigare erfarenheter 

Kontroll  

Hantering av sin 

sjukdomssituation 

 

 

 

 

Möjligheter och 

hinder i upplevelsen 

av sin delaktighet. 

Patienten behöver konkret information för att kunna fatta 

beslut om sin fortsatta vård 

Behov av kunskap 

Patienten är i kunskapsmässigt underläge och blir 

beroende av läkare att fatta beslut 

Patientens 

beroendeställning 

 

Överväldigande ny 

levnadssituation 
Patientens delaktighet begränsas av sjukdom Fysiska 

begränsningar 

Så länge vårdpersonal ser patienten som en individ, och 

överväger patientens önskemål upplever patienten sig 

delaktig 

Professionellt  

bemötande 

 

Bli sedd som individ/ 

 

Trygghet i att önskningar blir respekterade. Tillit 

Känslan av att inte bli sedd skapar upplevelse av 

kontrollförlust 

Kontrollförlust Inte bli sedd som 

individ 

Patienten känner sig inte sedd som individ Förbisedd 

 

5.5 Forskningsetiska överväganden 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) är etiska överväganden en viktig del i skapandet av 

vetenskapliga studier. Medtagna artiklar presenterar sina etiska överväganden. Artiklar har 

inkluderats vid relevans till syftet utan att författarnas egna åsikter och värderingar har spelat 

in. Forsberg och Wengström betonar vikten av att forskaren redovisar sin förförståelse som på 

ett betydelsefullt sätt har påverkat studiens resultat. Författarna till denna systematiska 

litteraturstudie besitter ingen yrkeserfarenhet av palliativ vård. Intresse av området har växt 

fram under sjuksköterskeutbildningens gång. I inledande diskussioner mellan författarna 
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fanns en gemensam förförståelse att patienter i livet slutskede har en större utmaning i att bli 

delaktiga i sin vård. Författarna har använt sig av bracketing, vilket innebär att förförståelsen 

sätts inom parentes för att i så liten grad som möjligt påverka resultatet. Att helt utesluta 

förförståelsen ser författarna som svårt. Det viktiga är att en medvetenhet om förförståelsens 

möjliga påverkan på resultatet finns. 

6. RESULTAT 

Analysen utmynnade i temat Möjligheter och hinder i upplevelsen av sin delaktighet med fyra 

kategorier under sig: Hantering av sin sjukdomssituation, Överväldigande ny 

levnadssituation, Bli sedd som individ och Inte bli sedd som Individ. 

6.1 Hantering av sin sjukdomssituation 

Det framkom som betydelsefullt för att patienter i livets slutskede skulle uppleva sig delaktiga 

i sin vård, att de först kunde hantera och förstå sin sjukdomssituation. För detta behövde 

patienterna skaffa sig kunskap. Genom kunskap kunde förståelse och sedan mening och 

sammanhang skapas för patienterna. En förutsättning för att information skulle kunna hämtas 

in, var att patienternas vilja till ny kunskap, översteg rädslan för att faktiskt få informationen 

om kommande sjukdomsförlopp, lidande och den annalkande dödsprocessen. Kunskap kan 

således ses som ett dubbeleggat svärd, med fördelar och nackdelar. Detta innebär att patienten 

måste vara redo för att ta in kunskapen. Att veta när en patient är redo kan vara svårt, då 

patienters önskemål om hur mycket information de vill ha kan variera från att vilja veta allt, 

till att vara helt ointresserade av att veta (Grothe Thomsen, Rydahl Hansen & Wagner, 2011; 

Walczak et al., 2011; Öhlén, Wallengren, Gustafsson & Friberg, 2013).  

Kunskapssökandet visade sig ske dels genom självreflektioner, dels genom information av 

exempelvis vårdpersonal, närstående, andra patienter eller media. Självreflektionerna innebar 

att patienterna med hjälp av sina tidgare erfarenheter och kunskaper skapade nya insikter 

utifrån rådande omständigheter. Det visade sig nödvändigt att patienterna, i en inre process, 

tankemässigt bearbetade förändringarna i sina liv så att de kunde anpassa sig och på så vis 

uppleva sig redo för att ta in ny kunskap om sin sjukdomssituation (Grothe Thomsen et al., 

2011; Öhlén et al., 2013). Det framkom att informationen till patienterna behövde vara tydlig 

och konkret för att patienterna skulle kunna skapa förståelse av den. Patienterna visade sig 

också behöva hjälp med att få veta var och hur informationen kunde hämtas in (Öhlén et al., 

2013). Införskaffandet av kunskap visade sig skapa känslan av kontroll över sin situation. 

Kontrollen gav i sin tur en ökad upplevelse av delaktighet i patienternas egna liv. Då 
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sjukdomen visade sig påverka och förändra deras tillvaro och vanliga liv, fann patienterna att 

när de upplevde kontroll över situationen lyckades de bibehålla eller återfå delar av sitt 

vanliga liv och rutiner (Grothe Thomsen et al., 2011; Walczak et al. 2011). 

Kunskap och förståelse om sjukdomssituationen framkom som betydelsefullt för att 

patienterna skulle kunna uppleva sig delaktiga i beslutsfattandet om sin vård (Öhlén et al., 

2013). Beslutsprocessen hos patienter i livets slutskede visade sig se väldigt olika ut, allt ifrån 

att patienten själv ville bestämma fullt ut, till att patienten helt lade besluten hos andra. 

Patienter i livets slutskede kunde dock aldrig helt och hållet utföra beslutsfattandet på egen 

hand. Besluten som skulle fattas var av mångtydig art och kunde gälla den direkta vården, 

men också personliga beslut och önskemål om hur den slutliga tiden i ens liv skulle gestalta 

sig (Miccinesi, Bianchi, Brunelli & Borreani, 2012). 

6.2 Överväldigande ny levnadssituation 

Sjukdomsförloppet hos patienterna visade sig orsaka stora förändringar i patienternas liv och 

ibland stå som hinder för deras upplevelse av delaktighet. Fysiska symtom så som 

okontrollerbar smärta och fysiska förluster försvagade patienterna. Detta medförde att 

sjukdomen tog över patienternas liv på så sätt att orken gick åt att försöka hantera de faktiska 

sjukdomssymtomen. Någon ork att försöka finna mening med att delta i sin vård fanns inte 

kvar (Seibel et al, 2014; Walczak et al. 2011). Patienter beskrev deras nya sjukdomssituation 

som känslomässigt överväldigande och svår att förstå och hantera. Patienter beskrev att de 

gav upp sin delaktighet och blev passiva patienter utan delaktighet i sin vård. Depression, oro 

och ångest stod som hinder för patienters vilja och ork till att ta in kunskap, vilket försvårade 

patienters hantering av sjukdomssituationen (Grothe Thomsen et al., 2011; Walczak et al. 

2011). Till följd av patienternas brist på vilja och ork var att de avskärmade sig och lät 

vårdpersonal eller närstående fatta beslut (Braun et al., 2013; Grothe Thomsen et al., 2011).  

6.3 Bli sedd som individ 

De patienter som fann mening med att delta i sin vård visade sig även samarbeta med 

vårdpersonal (Braun et al., 2013; Gourdji & Purden, 2009; Seibel, Valeo, Xander, Adami, 

Duerk & Becker, 2014; Walczak et al. 2011). Samarbetet kunde se ut på olika sätt, beroende 

på patienternas inställningar till samarbetet. Det framkom att vissa patienter hade en stark 

vilja att på egen hand besluta om sin vård, andra patienter använde vårdpersonal till att 

rådgöra med, för att sedan fatta besluten om sin vård. Det fanns patienter som gav 

vårdpersonal mer utrymme att bestämma, men gav kontinuerligt ledtrådar till vårdpersonal 
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om hur de ville ha sin vård. Patienten var dock alltid i ett underläge gentemot vårdpersonal, då 

de alltid visade sig vara helt beroende av ett samarbete i någon grad för att uppleva 

delaktighet i sin vård. Därför behövde patienterna uppleva sig sedda av vårdpersonal för att 

kunna uppleva sig delaktiga i samarbetet. Patienter fann det betydelsefullt att samarbetet 

fokuserade på patientens behov och önskemål (Braun et al., 2013; Seibel et al, 2014). För att 

möjliggöra patienternas upplevelse av delaktighet, visade det sig att patienterna behövde en 

nära, kontinuerlig relation till vårdpersonal. Vårdrelationen kännetecknades av en ömsesidig 

dialog, där vårdpersonal visade genuint intresse för patienten som individ och där bådas 

expertkunskaper kom fram (Gourdji et al., 2009; Grothe Thomsen et al., 2011; Seibel et al, 

2014; Walczak et al. 2011). Även om vårdrelationen beskrevs som god, och båda parter var 

med i en ömsesidig relation som beskrivs ovan, framkom att samtal om döden visade sig vara 

ett känsligt ämne för både vårdpersonal och patient. Därför behövde båda parter ge sitt 

godkännande för att en faktisk kommunikation om patientens slutliga vård skulle kunna 

påbörjas på ett bra sätt (Walczak et al. 2011).   

Kommunikationen mellan patient och vårdpersonal har visat sig vara en viktig faktor för att 

möjliggöra patientens delaktighet. Kommunikationen behövde vara rak, öppen och ärlig. Det 

framkom som tydligt att patienter behövde ges möjlighet att kunna framföra sina åsikter till 

vårdpersonal, och ibland våga stå upp emot vårdpersonalen om de hade andra åsikter, eller 

inte förstod vad vårdpersonalen menade. Vårdpersonalen behövde, enligt patienterna i 

studien, i sin tur vara öppna, raka och tydliga i sin feedback om prognoser och valmöjligheter. 

Även vårdpersonalens kroppsspråk sågs som betydelsefullt (Walczak et al. 2011; Walczak et 

al., 2013; Öhlén et al., 2013).  

Ett sätt att möjliggöra patienters upplevelser av delaktighet visade sig vara användandet av ett 

frågeformulär, där patienter fick möjlighet att förbereda sig inför samtal med vårdpersonal på 

ett strukturerat sätt. Fördelar som framkom var att frågor inte glömdes bort, och nya frågor, 

som patienterna inte tänkt på innan lyftes fram. Frågeformulär visade sig skapa en gemensam 

utgångspunkt där patient och vårdpersonal skapade en gemensam referensram om hur vården 

skulle utföras, baserat på erfarenheter och medicinsk kunskap från ett kliniskt perspektiv, och 

patientens egna unika önskemål och preferenser kring sin vård (Walczak et al., 2013). 

De patienter som uttryckte att de blev sedda och hörda som individer beskrev sig vara bemötta 

på ett professionellt sätt där god kommunikation, lyhördhet, respekt för önskemål och behov 

beaktades (Seibel et al, 2014; Walczak et al. 2011). Trygghet och tillit till vårdpersonal 
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uttrycktes vara viktiga faktorer för patientens upplevelse av delaktighet, och beskrevs som 

faktorer som utvecklades under relationens gång. Betydelsefulla faktorer i vårdrelationen 

uttryckes vara vetskapen att sina önskningar blev respekterade av vårdpersonal samt att 

patientens beskrivningar av subjektiva upplevelser togs på allvar. Patienter uttryckte tillit till 

vårdpersonal när de kände att de blev betrodda. Trygghet och tillit visade sig även underlätta 

patienters anpassning och acceptans till sin sjukdomssituation, vilket visade sig vara en viktig 

faktor för att patientens vilja att delta i sin vård skulle vara möjlig (Gourdji & Purden, 2009; 

Grothe Thomsen et al., 2011; Walczak et al. 2011) 

6.4 Inte bli sedd som Individ 

Det framkom att när patienter inte upplevde sig sedda som individer i mötet med vårdpersonal 

upplevde de en minskad delaktighet i sin vård. Patienter beskrev sig lida av smärta, samt 

fysisk och psykisk svaghet som försatte dem i ett underläge. Dessutom beskrev de befinna sig 

i ett kunskapsmässigt underläge gällande sjukdomar och behandlingar i förhållande till 

vårdpersonalen. Denna beroendeställning visade sig endast minska delaktigheten när 

patienterna inte upplevde sig sedda och vårdade som individer, när vårdpersonal fattade beslut 

och genomförde vård utan att konsultera patienterna (Seibel et al, 2014; Swarbrick, Grinyer & 

Payne, 2011).  

Upplevelsen av att inte bli sedd som individ kunde också uttrycka sig genom vårdpersonalens 

brist på engagemang och vilja. Det framkom att patienter inte upplevde sig sedda som 

individer vid korta vårdrelationer och när ”systemet” utövade sin makt genom att undanhålla 

information som inte ansågs nödvändig för patienten. När vårdspersonal inte längre visade 

intresse för patienten som individ upplevde patienter förlust av kontroll över sin situation, 

vilket ledde till att de kände sig kränkta och maktlösa. Till följd av detta förlorade patienterna 

intresse, och fann inte längre någon mening med att delta i sin vård (Grothe Thomsen et al., 

2011; Swarbrick et al., 2011). 

7. DISKUSSION 

7.1 Resultatdiskussion 

Det framkom att patienter i livets slutskede upplevde att de befann sig i en ny och okänd 

levnadssituation, som de behövde mer kunskap om för att hantera. Kunskapen bestod av dels 

läran om sin sjukdom, dels av hur och var de kunde hämta hjälp. Antonovskys (2005) begrepp 

begriplighet innefattar att människan behöver kunna förstå stimuli, exempelvis hur en 

allvarlig sjukdom påverkar människan, medan begreppet hanterbarhet innefattar att 

människan behöver veta var och hur hjälp att hantera stimuli finns att få. Milberg (2013) 
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bekräftar betydelsen av begreppet begriplighet och hanterbarhet inom palliativ vård där hon 

betonar att en människa som drabbas av livshotande sjukdom ofta upplever situationen som 

obegriplig och strävar efter att förstå. Milberg förklarar vidare, gällande hanterbarheten, att 

den nya sjukdomen medför att patienter i palliativt skede ställs inför situationer de inte är 

vana att hantera. Milberg menar att vårdpersonal är viktiga källor till kunskap och stöd för 

patienter, som genom detta kan underlätta sina upplevelser av begriplighet och hanterbarhet. 

Kopplingen mellan kunskap och Antonovskys (2005) begrepp begriplighet bekräftas även av 

Westlund och Sjöberg (2005) som menar att kunskap hänger samman med förståelse och 

förmåga till uppgiften. Resultatet påvisar att viljan hos patienter till att ta in ny kunskap kunde 

variera både mellan patienter och inom patienter över tid. Vidare, kan det dynamiska 

sambandet mellan KASAM-komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet ses 

hos patienterna i denna litteraturstudie. För att trygga att patienten når en högre KASAM, 

eller behåller sin höga KASAM, enligt tabell 1 i denna litteraturstudie, ser vi vikten av att 

sjuksköterskan förhåller sig till varje individs dynamiska samspel mellan begriplighet, 

hanterbarhet och upplevelse av meningsfullhet. För att information ska leda till kunskap hos 

en människa betonar Tingström (2014) att informationen är anpassad till individuella 

situationer och till en form och nivå som passar just den människan som mottar 

informationen. Tingström menar vidare att information som en människa inte kan begripa inte 

heller kan omvandlas till kunskap. Tingströms anförande påvisar hur varje patient själv måste 

komma till insikt om vad han eller hon behöver för information för att kunna hantera sin 

situation. Detta kan liknas med vår studies resultat som påvisar hur betydelsefull patienternas 

vilja att få information stod i förhållande till deras upplevelser av begriplighet och 

hanterbarhet. Likaså kan detta kopplas samman med Antonovskys ställningstagande om hur 

meningsfullheten hos varje människa ses som den mest betydelsefulla komponenten för att 

skapa motivation att söka begriplighet för att sedan nå en förbättrad hanterbarhet. 

Vi kan i studien se hur patienternas avsaknad av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

kopplades samman med deras svårigheter att hantera sin sjukdom. Mängden nya stimuli i 

form av psykisk ansträngning, och fysiska besvär gjorde sjukdomssituationen överväldigande. 

Begreppet överväldigad riskerar tolkas med en positiv innebörd. Sökning på websidan 

synonymer.se gav synonymen drabbad. Begreppet grundar sig från det engelska ordet 

overwhelmed vilket upprepades i flera studier. Bedömning gjordes att innebörden av 

begreppet överväldigad stämde bättre överens med innebörden av overwhelmed än drabbad. 

Patienter i studien beskrev att upplevelser av okontrollerbar smärta, förlorad ork samt 
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nedstämdhet tog över deras ork och vilja till att ta till sig information och skapa förståelse för 

att kunna begripa och hantera sin situation. Detta ser vi kunna medföra att begriplighet och 

hanterbarhet går förlorad och därigenom riskerar meningsfullheten gå förlorad. Milberg 

(2013) berör den psykiska ohälsan hos patienter i palliativt skede och menar att begripligheten 

av situationen riskeras sättas ur spel på grund av att mentala svårigheter såsom depression och 

nedstämdhet sätter ner förmågan till att ta in kunskap. Även här kan det dynamiska 

förhållandet mellan Antonovskys (2005) kärnbegrepp ses, då förmågan att hantera smärta 

samt den mentala nedsättningen varierar. 

I resultatet framgår att samarbetet mellan patient och vårdpersonal var direkt avgörande för 

möjliggörandet av patientens upplevelse av delaktighet. Utmärkande för ett gott samarbete 

visade sig vara en ömsesidig, rak, tydlig och ärlig dialog där bådas expertkunskaper kom 

fram. Kontinuitet i samarbetet visade sig också vara en viktig faktor. Milberg (2013) beskriver 

olika faktorer av samarbete som underlättar begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet ur 

ett KASAM-perspektiv. Genom att patient och sjuksköterska tillsammans redogör för 

varandras expertkunskaper, kommer nödvändig information för att skapa begriplighet fram. 

När vårdpersonal gör sig tillgänglig för patienten, ökar hanterbarheten hos patienten då de vet 

var kunskap för att hantera sjukdom och symtom finns. Sjukvårdspersonal kan ge 

meningsfullhet åt patienten genom att visa ett genuint intresse för patienten som individ 

(Milberg, 2013). Vikten av en ömsesidig dialog anpassad efter varje individs behov inom 

palliativ vård betonas i det nationella vårdprogrammet för palliativ vård. Där beskrivs att 

vårdpersonal behöver ha kännedom om patientens föreställningar, farhågor och 

ställningstaganden för att skapa en god relation, vilket kräver genuint intresse av 

vårdpersonalen, och där relationen byggs upp under en fortlöpande dialog. Nationella 

vårdprogrammet lyfter även fram hur viktigt det är med ärlig och uppriktig information då 

detta är grunden för ett hållbart förtroende från patienten gentemot vårdpersonal (Regionala 

cancercentrum i samverkan, 2012). Antonovsky (2005) menar att det är en utmaning att 

bibehålla en öppen och ömsesidig relation när han diskuterar om skillnaderna mellan rigid och 

stark KASAM. En person med rigid KASAM lyfter upp en slags mental bur runt sig, vars 

gräns de inte går utanför, de gör vad de kan för att hålla uppe denna fasad. Utan fasaden 

rämnar deras begriplighet, hanterbarhet och de finner inte längre någon mening med sin 

tillvaro (Antonovsky, 2005). Hörnsten (2013) nämner tidsbrist som en faktor som försvårar ett 

personcentrerat förhållningssätt i den kliniska verkligheten. Vi ser en svårighet eller kanske 

snarare en utmaning i sjuksköterskans behov i att lyssna in var patienten mentalt befinner sig, 
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och möta patienten där. Utmaningen ligger i att våga möta en patients betungande känslor 

såsom dödsångest eller oro för vad som ska hända med efterlevande. Nationella 

vårdprogrammet för palliativ vård framhåller värdet av en ärlig och uppriktig dialog mellan 

vårdpersonal och patient, där patienten bör bjudas in att samtala om sin sjukdomssituation på 

kort och lång sikt. Många gånger verkar rädslan och oron för svåra samtal ligga hos 

sjukvårdspersonal (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012). 

Resultatet visar att den beroendeställning gentemot vårdpersonal som patienterna befann sig i, 

utifrån sitt kunskapsunderläge och sin sjukdom, gjorde att när de inte kände sig sedda som 

individer, hade de svårare att uppleva delaktighet. Strandberg (2013) menar att patientens 

beroende av vårdpersonal kan vara destruktivt, ibland rent livsförstörande, när de inte längre 

blir sedda och förstådda som individer, därigenom löper patienten risk för att helt förlora 

kontrollen över att fatta egna beslut om sin vård. Krook (2007) tydliggör hur bemötandet av 

vårdpersonal påverkar patienters upplevelse av delaktighet i sin vård och förklarar att de 

patienter som upplevt ett ojämlikt bemötande, på vårdpersonalens villkor, fann sin delaktighet 

minskad. Att vården inte utgår från patientens önskemål och värderingar menar Andreassen 

Devik, Enmarker, Bitnes Wiik och Hellzèn (2013) även kan bero på att patienter själva håller 

sina tankar inom sig. De beskriver hur patientens egna föreställningar om hur en patient bör 

uppträda kan medföra att patienter undviker att ställa frågor och på så sätt inte låter 

vårdpersonal ta del av sina önskemål och behov. En av anledningarna visade sig vara att de 

inte ville vara till belastning för vårdpersonalen (Andreassen Devik et al., 2013). 

Kritik har framförts mot Antonovskys ställningstagande att KASAM utvecklas hos en individ 

upp till vuxen ålder och därefter planar ut och blir stabil. Senare studier har påvisat att detta 

kanske inte stämmer (Milberg, 2013). Nilsson (2002) menar att Antonovsky syftade till 

personer med hög KASAM vid påståendet att KASAM hos vuxna är stabil, eftersom dessa 

personer har resurser att möta och svara an på nya stimuli på ett annat sätt än de med låg 

KASAM. Personer med hög KASAM bibehåller sin KASAM trots att de möter utmanande 

stimuli. Personer med hög KASAM är flexibla, och har lättare att ta till sig råd från 

utomstående experter, exempelvis sjukvårdspersonal.  Personer med låg KASAM har svårare 

att hantera en förändring och svårare att hitta nya situationer och erfarenheter som ökar deras 

KASAM. De får också svårare att undvika svårhanterliga stimuli (Nilsson, 2002). 

KASAM är en teori där grunden utgörs av en helhetssyn, där hela människans varande 

inbegrips. Begrepp som begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet framkom som centrala 
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i den forskning inom palliativ vård som vi tagit del av inför denna studie. Valet av KASAM 

föll sig bra. Kritiken mot uttrycket att KASAM inte ändras över tid översteg inte fördelarna 

med att använda denna teori som teoretisk referensram. 

7.2 Metoddiskussion 

Forsberg och Wengström (2013) menar att en metoddiskussion bör vara kritisk, och innehålla 

styrkor och svagheter i studien, hur heltäckande litteratursökningen varit, innehåll och kvalite 

av urval, möjlighet till överförbarhet samt eventuella begränsningar i studien.   

7.2.1 Inklusions- och exklutionskriterier    

Enligt Östlundh (2012) skrivs merparten av vetenskapliga studier på engelska, att välja bort 

engelska som språk medför därmed att viktig forskning kan gå förlorad. Av denna anledning 

blev engelskt språk ett inklusionskriterium. Genom att tolka artiklarna på deras orginalspråk, 

behålls artiklarnas innebörder intakta, vilket styrker studiens resultat. Översättning har gjorts 

till största del på fri hand. Lexikon och web-baserade översättningsprogram har använts i 

mindre utsträckning. Eventuella feltolkningar av innebörder kan ses som en svaghet i studien. 

Artiklar på andra språk med relevanta resultat kan ha missats då de valdes bort utan vidare 

läsning, därigenom kan resultatets trovärdighet ha minskat. 

Forsberg och Wengström (2013) menar att ett induktivt tänkande är starkt förknippat med den 

kvalitativa forskningsansatsen, vilken fokuserar på individers subjektiva upplevelser av 

omvärlden. Då vårt syfte är att belysa upplevelser ur ett patientperspektiv gjordes valet att 

endast ha med kvalitativ data, detta för att nå själva essensen av fenomenet upplevelse av 

delaktighet. Att ha exkluderat kvantitativa delar och artiklar anser vi stärker vår 

litteraturstudies trovärdighet. 

Studier som inte uttryckligen utfördes i livets slutskede valdes bort för att säkerställa att 

resultatet av studien skulle röra patienter i den sena palliativa fasen. Det är svårt att exakt 

klargöra i vilket stadie av palliativ vård patienterna i de granskade artiklarna befinner sig i 

eftersom olika diagnoser skiljer sig i sina sjukdomsförlopp (Beck-Friis & Strang, 2012). Risk 

föreligger dels att relevanta artiklar sorterades bort, men även att artiklar som behandlar andra 

faser inom palliativ vård inkluderades, därmed kan överförbarheten vara nedsatt.  

Artiklar vars forskning var gjord utanför den västerländska kulturen exkluderades då studiens 

syfte inte var att genomföra en jämförelse mellan kulturella skillnader av upplevelsen av 

delaktighet i den palliativa vården. Med kulturell skillnad menar vi skillnader i den kontext 
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den sjuke befinner sig i. Valet att endast inkludera vuxna patienter i vård i livets slutskede 

grundar sig i Socialstyrelsens resonemang kring skillnader mellan barn och vuxna i vård i 

livets slutskede. Skillnader som de nämner är bland annat att barnen uppfattar sitt tillstånd och 

palliativa status annorlunda än föräldrar och vårdpersonal, det finns också rättsliga skillnader 

att ta hänsyn till. Vidare har barn en annan kommunikation än vuxna, vilket också påverkar 

delaktigheten på ett annat sätt än hos vuxna (Socialstyrelsen, 2013).  

7.2.2 Sökningsförfarande 

Sökresultatet stärks genom användandet av de tre databaser som rekommenderas för 

vårdvetenskaplig forskning (Forsberg & Wengström, 2013). Sökord som inte genererade 

ämnesord valdes att sökas som fritextsökning där ordet skulle finnas i abstract. Enligt 

Forsberg och Wengström (2013) innehåller abstract en kort beskrivning av arbetet där 

nyckelord som speglar studiens kärna anges. Bedömning gjordes att sökordet behövde finnas 

med i studiens abstract för att påvisa relevans till denna studies syfte. Detta kan ha medfört 

visst bortfall av artiklar eftersom denna begränsning ger ett snävare sökresultat. Dessutom 

föreligger risk för bortfall vid sökning med ämnesord då en ämnesordsbaserad sökning 

genererar ett smalare sökresultat (Forsberg & Wengström, 2013). I filtrering av åldrar har 

gränsen för vuxna skiljt sig åt i databaserna. PubMed med har exempelvis en åldersfiltrering 

som heter 19+, medan i Cinahl heter den all adult och i PsycInfo heter den adulthood 18+.  

Detta kan ha medfört visst bortfall av artiklar då vi från början utgick från vuxna över 18 år. 

Systematiken i sökningarna har också minskat i viss grad då åldrarna i sökningarna kan ha 

varierat något. En styrka i vårt sökningsförfarande är att vi har varit noga med att göra samma 

sökningar i varje enskild databas. Forsberg och Wengström (2013) förespråkar vikten av att 

studera referenslistor i utvalda artiklar för att hitta ytterligare artiklar som berör ämnet, vilket 

gjordes i denna litteraturstudie.  Detta stärker trovärdigheten i resultatet av denna 

litteraturstudie. Orsaken till att dessa artiklar inte hittades vid de första sökningarna 

diskuterades, någon orsak hittades inte. Sökningarna i de tre databaserna genererade ett antal 

dubbletter, vilket torde stärka vårt systematiska tillvägagångssätt. Under arbetets gång gjordes 

ytterligare en sökning på nytt sökord som hittades vid genomgång av artiklar. Sökningen 

ledde inte till nya artiklar, men stärkte värdet av de redan medtagna sökorden då vi hittade ett 

antal dubbletter. Innan ämnesordssökningen omvandlades sökordet personcentrerad till 

patientcentrerad med syftet att lättare urskilja denna grupp av människor. Enligt Ternestedt et 

al., (2012) är personcentrerad vård synonymt med patientcentrerad vård, och begreppet blir då 

mer riktat mot den enskilda patienten. Ämnesordssökning på begreppet personcentrerad i 
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databaserna gav inget sökresultat, medan begreppet patientcentrerad gav specifika ämnesord. 

Då vi inte gjorde en fritextsökning på vårt ursprungliga ord, personcentrerad, finns risk att 

relevanta artiklar föll bort. 

7.2.3 Urval 

Forsberg och Wengström (2013) förordar forskartriangulering som innebär att flera forskare 

oberoende av varandra läser och granskar material. Genomläsning och kvalitetsgranskning 

skedde var för sig, sedan jämfördes resultat över vilka artiklar som skulle inkluderas i studien. 

Detta medförde en fördjupad diskussion mellan författarna tills konsensus över artiklarnas 

innebörd nåddes.  

7.2.4 Kvalitetsgranskning 

Forsberg och Wengström (2013) förespråkar användandet av granskningsmallar i 

kvalitetsgranskningen av vetenskapliga artiklar. Huvudsyftet med granskningsmallar är att ett 

systematiskt tillvägagångssätt tryggas. Till en början söktes mallar som poängsatte frågorna i 

mallen. När en större säkerhet hade uppnåtts kring vad som utmärkte kvaliteten i en 

vetenskaplig artikel, användes slutligen granskningsmallar av Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2011). Vid kvalitetsgranskning av fallstudie söktes information i Polit och Beck (2012). De 

diskuterar fallstudier, men ger ingen vägledning om granskning utan hänvisar till Yin (2009).  

Eftersökning av denna bok ledde till en nyare upplaga från 2014. Granskningsmall för 

kvalitetsgranskning av fallstudie hittades inte, däremot ett antal uppräknade kvalitetskriterier 

som bör ingå fanns beskriven, vilket utgjorde grunden för kvalitetsbedömningen av den 

inkluderade fallstudien (Yin, 2014).  

7.2.5 Analys 

Forsberg och Wengström (2013) lyfter fram utsagorna som grunden i den systematiska 

litteraturstudien. Utsagorna ska i sin tur leda till framtagandet av koder, följt av kategorier och 

teman . Efter enskild analys av utsagor, fördes gemensam diskussion om lika koders 

innebörder, och de olikheter som fanns av författarnas förståelse av vissa utsagor,  vilket 

säkerställde ett gemensamt konsensus av innebörden. Gällande kategorier och teman 

beskriver Forsberg och Wengström att de kan tas fram på tre olika sätt; utifrån använda 

teorier, utifrån den aktuella forskningsfrågan eller utifrån empirin, det vill säga det framtagna 

materiealet. Vi valde att skapa kategorier utifrån empirin, då vi inte ville styra framtagandet 

av kategorier på annan basis än den i våra inkluderade artiklars beskrivna upplevelser av 

delaktighet. Därmed har våra förförståelser haft så liten inverkan på resultatet som möjligt. 
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Analysprocessen har genomförts noggrant och strukturerat och beskrivits utförligt för läsaren, 

vilket ger denna systematiska litteraturstudie hög trovärdighet (Axelsson, 2012; Polit & Beck, 

2012).  Forsberg och Wengström poängterar vikten av presentation av analysen för att ge 

läsaren möjlighet att följa granskningsprocessen. I denna systematiska litteraturstudie får 

läsaren analysprocessen och kvalitetsgranskningen presenterad. Detta anser vi stärker studiens 

trovärdighet ytterligare eftersom läsaren får insikt om utsagorna och koderna som ligger 

bakom kategorierna och temat, samt att läsaren får en heltäckande översikt över inkluderade 

artiklars helheter.  

Polit och Beck (2012) beskriver överförbarhet som möjligheten att föra över studiers fynd till 

en annan kontext än den undersökta. Då det i kvalitativ forskning ofta är svårt att exakt 

specificera de yttre faktorerna, är det viktigt att få fram en fyllig, innehållsrik beskrivning av 

fenomenen så att läsaren får möjlighet att avgöra om fynden är överförbara. Vår studies 

resultat är baserad på artiklar som använt sig av en kvalitativ forskningsmetod. En av 

studierna är en fallstudie, vilket kan öka möjlighet till överförbarhet då de presenterar det 

aktuella fenomenet på ett djupare plan (Yin, 2014). 

Då materialet till denna systematiska litteraturstudie som ska beskriva ett så komplext 

fenomen som upplevelse av delaktighet endast innefattar nio artiklar, finner vi materialet 

otillräckligt för att fastslå om det är överförbart till andra vårdkontexter än de som beskrivs i 

inkluderade artiklar. Vi anser dock att denna systematiska litteraturstudie utgör en 

betydelsefull grund för vidare forskning inom ämnet. 

  

8 SLUTSATS 

Syftet att belysa vuxna patienters upplevelser av delaktighet då de vårdas i livets slutskede var 

ett syfte som vi från början visste skulle medföra en utmaning att klargöra. Ledord som snabbt 

kom i dager var Antonovskys begrepp begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  

Författarna fann detta föga förvånande, då dessa begrepp var för sig kan ses ganska enkla att 

applicera till en palliativ vårdkontext. Det var när författarna började titta på dynamiken 

mellan dessa begrepp som det hela blev riktigt intressant. Ingen av de inkluderade artiklarna 

diskuterade delaktigheten utifrån KASAM, men deras resultat kunde kopplas direkt till 

KASAM, och dynamiken mellan dess begrepp. 
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Fynden i denna litteraturstudie stärker behovet av en individuellt anpassad vård i livets 

slutskede, där vårdpersonal arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Diskussionen 

om vad personcentrerad vård är handlar ofta om hur relationen mellan sjukvårdspersonal och 

patient ska kunna förändras och sjukvårdspersonalens roll i denna vårdkontext. Denna 

diskussion behöver ske kontinuerligt över tid, både i klinisk verksamhet, och på 

utbildningsnivå. Kanske diskussionen behöver lyftas upp ett steg? Sjukvårdspersonal 

använder sig själva som verktyg, och detta verktyg kan ibland behöva ses över. Likväl som 

patienten behöver finna begriplighet, hanterbarhet och mening med att delta i sin vård, 

behöver sjukvårdspersonal och studenter finna begriplighet, hanterbarhet och mening med att 

utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, trygga patientens upplevelse av delaktighet. 

I denna litteraturstudie har författarna belyst vuxna patienters upplevelser av sin delaktighet i 

livets slutskede, utan att ta hänsyn till vårdformen patienterna befann sig i. Det hade varit 

intressant att undersöka varje vårdform för sig, så som hospicevård, hemsjukvård och i 

slutändan göra en jämförelse av patienters upplevelser av delaktighet i de olika vårdformerna.  

Ytterligare ett område som hade varit intressant att titta närmare på är att utforma 

frågeformulär för svensk sjukvård där patienter inom palliativ vård kan redogöra för sina 

önskemål kring sin egen vård vilket även skulle innefatta sitt eget slutskede. Nyttan av ett 

sådant frågeformulär redogörs i en av artiklarna i denna litteraturstudie, men då i en icke 

svensk vårdkontext. Frågeformuläret visade sig vara effektivt och främjande för att 

patienterna skulle uppleva sig delaktiga i sin vård (Walczak et al., 2013).  
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Bilaga 1, Ämnesordssökning 

 

  

Sökord Pubmed Cinahl PsykInfo 

Palliative Hospice and 

Palliative Care 

Nursing; 

Palliative Care; 

Hospice Care; 

Terminal Care 

Hopice and 

palliative Nursing; 

Palliative Care; 

Terminal Care; 

Hopice Care 

Palliative Care; 

Hopice 

Experience Life Change Events; 

Personal Narratives 

as Topic; 

Personal Narratives 

[Publication Type] 

Life Change Events Life Experiences; 

Life Review; 

Life Changes 

Participation Patient Participation; 

Consumer 

Participation 

Inga passande Participation; 

Client participation 

Patient centered Patient-centered 

Care 

Patient Centered 

Care 

Inga passande 

Decision making Decision making Decision making, 

patient 

Decision making 



  
 

ii 

 

Bilaga 2, sökmatris över Pubmed 

 

[MeSH] = Ämnesord i Pubmed, ( ) = artikelnummer i artikelmatrisen, * de artiklar som 

förekommer i mer än ett sökresultat    

Datum Sökning Sökord Träffar Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

14/10/14 S1 Hospice and 

Palliative Care 

Nursing [MeSH] 

28 0 0 0 0 

14/10/14 S2 Palliative Care 

[MeSH] 

4,064 0 0 0 0 

14/10/14 S3 Hospice Care 

[MeSH] 

506 0 0 0 0 

14/10/14 S4 Terminal Care 

[MeSH] 

2,489 0 0 0 0 

14/10/14 S5 S1 OR S2 OR S3 

OR S4 

5,796 0 0 0 0 

14/10/14 S6 Patient 

Participation 

[MeSH] 

1,871 0 0 0 0 

14/10/14 S7 Consumer 

Participation 

[MeSH] 

2,467 0 0 0 0 

14/10/14 S8 S6 OR S7 2,467 0 0 0 0 

14/10/14 S9 S5 AND S8 70 35 13 2 2, (4) (8*) 

14/10/14 S10 Life Change Events 

[MeSH] 

2,562 0 0 0 0 

14/10/14 S11 Personal Narratives 

as Topic [MeSH] 

18 0 0 0 0 

14/10/14 S12 Personal Narratives 

[Publication Type] 

[MeSH] 

209 0 0 0 0 

14/10/14 S13 S10 OR S11 OR 

S12 

2,788 0 0 0 0 

14/10/14 S14 S5 AND S13 45 9 3 1 1, (3*) 

14/10/14 S15 Patient-Centered 

Care [MeSH] 

1285 0 0 0 0 

14/10/14 S16 S5 AND S15 52 23 7 1 1, (5*) 

12/11/14 S17 Decision making 

[MeSH] 

12,165 0 0 0 0 

12/11/14 S18 S5 AND S17 493 20 9 1 1, (5*) 



  
 

iii 

 

Bilaga 3, sökmatris över Cinahl 

Datum Sökning Sökord Träffar Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

14/10/14 S1 Hopice and 

palliative 

Nursing [CH] 

 

250 0 0 0 0 

14/10/14 S2 Palliative Care 

[CH] 

 

2,315 0 0 0 0 

14/10/14 S3 Terminal Care 

[CH] 

 

1,212 0 0 0 0 

14/10/14 S4 Hopice Care 

[CH] 

486 0 0 0 0 

14/10/14 S5 S1 OR S2 OR 

S3 OR S4 

3,654 0 0 0 0 

14/10/14 S6 Participation 

(fritext, AB) 

4,286 0 0 0 0 

14/10/14 S7 S5 AND S6 48 20 6 0 0 

14/10/14 S8 Life Change 

Events [CH] 

517 0 0 0 0 

14/10/14 S9 S5 AND S8 5 4 0 0 0 

14/10/14 S10 Patient Centered 

Care [CH] 

1,431 0 0 0 0 

14/10/14 S11 S5 AND S10 95 57 6 1 1, (6) 

12/11/14 S12 Decision 

making, patient 

[CH] 

1,249 0 0 0 0 

12/11/14 S13 S5 AND S12 171 10 5 1 1, (8*) 

 [CH] = Cinahl Headings ämnesord i Cinahl, (fritext, AB) = sökning i fritext med 

sökalternativ att det ska finnas i abstrakt, ( ) = artikelnummer i artikelmatrisen, * = de artiklar 

som förekommer i mer än ett sökresultat 



  
 

iv 

 

Bilaga 4, sökmatris över Psykinfo 

Datum Sökning Sökord Träffar Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

14/10/14 S1 Palliative Care [Th] 2,117 0 0 0 0 

14/10/14 S2 Hospice [Th] 479 0 0 0 0 

14/10/14 S3 Terminally Ill Patients 

[Th] 

441 0 0 0 0 

14/10/14 S4 S1 OR S2 OR S3 2,564 0 0 0 0 

14/10/14 S5 Participation [Th] 985 0 0 0 0 

14/10/14 S6 Client participation 315 0 0 0 0 

14/10/14 S7 S5 OR S6 1,295 0 0 0 0 

14/10/14 S8 S4 AND S7 8 3 1 0 0 

14/10/14 S9 Life Experiences [Th]  3,264 0 0 0 0 

14/10/14 S10 Life Review [Th] 60 0 0 0 0 

14/10/14 S11 Life Changes [Th] 857 0 0 0 0 

14/10/14 S12 S9 OR S10 OR S11 4,111 0 0 0 0 

14/10/14 S13 S4 AND S12 59 27 11 2 2, (2) (3*)  

14/10/14 S14 Patient Centered 

(fritext, AB) 

978 0 0 0 0 

14/10/14 S15 S4 AND S14 59 26 6 3 3, (1*) (5*) 

(9) 

12/11/14 S16 Decision making [Th] 9,868 0 0 0 0 

12/11/14 S17 S4 AND S16 247 16 5 3 3, (1*) (5*) 

(8*) 

[Th] = Thesaurus ämnesord i PsykInfo, (fritext, AB) = sökning i fritext med sökalternativ att 

det ska finnas i abstrakt, ( ) = artikelnummer i artikelmatrisen, * = de artiklar som 

förekommer i mer än ett sökresultat   



  
 

v 

 

Bilaga 5, artikelmatris 

Nr Författare; 

år; land 

Tidsskrift; titel Syfte Metod Resultat Kvalitet; 

motiv 

1 U. Braun, R. 

Beyth, M. 

Ford, D 

Espadas, L. 

McCullough; 

2013; USA 

Patient 

Education and 

Counseling; 

Decision-

making styles of 

seriously ill 

male Veterans 

for end-of-life 

care: 

Autonomists, 

Altruists, 

Authorizers, 

Absolute 

Trusters, and 

Avoiders. 

Beskriva allvarligt 

sjuka patienters 

självbeskrivna 

beslutsstilar och hur 

dessa påverkar 

deras 

beslutstagande i sin 

palliativa vård. 

Kvalitativ ansats 

med 44 allvarligt 

sjuka patienter 

som uppdelades i  

8 

fokusgruppsinterv

juer vars rådata 

analyserades med 

en latent 

innehålls. 

Två huvudstilar i 

beslutsfattande framkom; ”jag 

bestämmer” och ”låt andra 

bestämma.” ”Jag bestämmer” 

ledde till två underkategorier: 

”Den som tar fullt ansvar” och 

”den som inte vill lägga fullt 

ansvar på andra.” ”Låt andra 

bestämma” ledde till tre 

underkategorier: ”ger explicit 

andra rätten att fatta beslut,” 

”ger indirekt tillåtelse åt andra 

att fatta beslut” och ”den som 

accepterar andras beslut utan 

att blanda sig i själv.”  

Hög; 

relevant och 

strategiskt 

urval, väl 

beskriven 

metodik, 

logiskt och 

tydligt 

resultat 

2 I. Gourdji, L. 

McVey, M. 

Purden; 2009; 

Kanada 

Journal of 

Palliative Care; 

A Quality End 

of Life from a 

Palliative Care 

Patient’s 

Perspective 

Hur ser den levda 

erfarenheten ut hos 

patienter på en 

palliativ 

vårdavdelning och 

vad bidrar till deras 

livskvalitet? 

Kvalitativ 

deskriptiv design. 

Tio patienter från 

29-79 år i livets 

slutskede 

intervjuades 

individuellt med 

öppna frågor. 

Tre viktiga aspekter framkom 

som gav livskvalitet; 

”möjligheten att kunna göra 

vad man gjort innan,” ”vara 

till nytta/hjälp för andra” och 

”att leva i en vårdande miljö.”  

Hög; 

relevant och 

strategiskt 

urval, väl 

beskriven 

metodik, 

tydligt 

resultat 

3 T. Grothe 

Thomsen, S. 

Rydahl Hansen, 

L. Wagner; 2011; 

Danmark 

Journal of 

Psychosocial 

Oncology; How 

to Be a Patient 

in a Palliative 

Life 

Experience? A 

Qualitative 

Study to 

Enhance 

Knowledge 

About Coping 

Abilities in 

Advanced 

Cancer Patients 

Identifiera och 

beskriva vad som 

utifrån ett 

patientperspektiv är 

viktigt för att 

hantera och klara av 

avancerade 

cancersjukdomar. 

Grounded Theory 

med 10 patienter 

mellan 43-80 år 

från sjukhus i 

Köpenhamnsområ

det. Totalt 18 

individuella 

intervjuer. Först 

semistrukturella, 

sedan uppföljande 

vid behov. 

Patienterna beskrev faktorer 

som möjliggjorde viljan till 

delaktighet genom att bli 

informerade om sin sjukdom 

och planera sin framtid 

tillsammans med 

vårdpersonal. Då sjukdomen 

påverkade hela deras vardag 

medförde detta att patienterna 

upplevde att de kunde vara 

delaktiga i sitt eget liv. 

Medel; 

relevant och 

strategiskt 

urval, väl 

beskriven 

metodik, 

svagare 

redovisat 

resultat i 

form av 

avsaknad av 

rådata  

4 G. Miccinesi, E. 

Bianchi, C. 

Brunelli, C. 

Borreani; 2012; 

Italien 

European 

Journal of 

Cancer Care; 

End-of-life 

Preferences in 

advanced cancer 

patients willing 

to discuss issues 

surrounding 

their terminal 

condition 

Beskriva 

preferenser hos 

patienter med 

avancerad 

cancersjukdom i 

livets slutskede, 

samt förstå 

sambandet mellan 

patientens beslut i 

sin palliativa vård, 

och hur deras 

demografiska data 

ser ut.  

 

Mixad metod 

 

88 patienter, 

semistrukturerade 

intervjuer med 

instrumentet 

ELPI. 

Patienters preferenser varierar 

sig åt, och kan skilja sig från 

den konventionella synen.  

Man hittar inget mönster av 

önskemål som passar alla, inte 

ens för de av forskarna i 

förväg mest förväntade frågor, 

som platsen för dödsfallet eller 

önskan om att lämnas ensam i 

svåra stunder. 

Medel;  

väl 

beskriven 

metodik, 

högt antal 

deltagare för 

att nå ett 

fördjupat 

resultat 

  



  
 

vi 

 

5 K. Seibel, S. 

Valeo, C. 

Xander, S. 

Adami, 

T. Duerk,  and 

G. Becker; 

2014; Tyskland  

Journal of 

palliative 

medicine;  

Terminally ill 

patients as 

customers: the 

patient’s 

perspective 

Att undersöka hur 

patienter i palliativt 

skede ser sig själva 

som patient/kund, 

och hur patientens 

självbestämmande 

relaterar till deras 

roll som 

patient/kund.  

 

Kvalitativa 

semistrukturerade 

intervjuer, 25 st. 

Data analyserades I 

tre steg, narrativ 

analys, latent 

innehållsanalys och  

typologisk 

konstruktion. 

 

Patientens självbestämmande 

är starkt kopplat till relationen 

till läkaren. Läkaren behöver 

inta en reflekterande roll och 

ett nära förhållningssätt till 

patienten, som tillåter den 

svårt sjuke patienten att delta i 

det gemensamma 

beslutsfattandet.  

Information om beslut och 

patientens önskemål skall 

tillhandahållas i ett tidigt 

stadium. 

Hög; relevant 

och strategiskt 

urval, väl 

beskriven 

metodik, 

logiskt och 

tydligt resultat 

6 P. Swarbrick, A. 

Grinyer, S. 

Payne; 2011; 

Storbrittanien 

Progress in 

Palliative Care; 

When a hospice 

is not a haven 

Att få en fördjupad 

förståelse hur en 

patient i palliativt 

skede uppleveler 

vården och 

vistelsen på ett 

hospice. 

Fall-studie på en 

man på 71 år i 

palliativt skede med 

öppen intervju.  

Patienten upplevde sig 

förbisedd som individ där han 

kände att beslut togs bakom 

sin rygg och där hans egna 

behov inte värderades av 

vårdpersonal. Patienten 

beskrev hur han genom detta 

bemötandet valde att ge upp 

sin delaktighet och istället bli 

passiv som patient. 

Medel; 

relevant och 

strategiskt 

urval, väl 

beskriven 

metodik, 

avsaknad av 

teorianknytnin

g 

7 A. Walczak, P. 

Butow , P. 

Davidson, F. 

Bellemore, M. 

Tattersall, J. 

Clayton, J. 

Young , B. 

Mazer,  

S. Ladwig, R. 

Epstein; 2011; 

Australien 

Patient 

Education and 

Counseling; 

Patient 

perspectives 

regarding 

communication 

about prognosis 

and end-of-life 

issues: How can 

it be optimised? 

Att ur ett 

patientperspektiv 

undersöka hur en 

optimal 

kommunikation om 

prognos och 

palliativ vård kan se 

ut. 

Kvalitativ, induktiv 

studie med tolkande 

text analys, som 

använt sig av 

dataproducerad 

kodning. 18 män 16 

kvinnor mellan 34-

86 år deltog i 

individuella 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Att få patienten delaktig i 

kommunikationen kring 

känsliga ämnen som livet slut 

kräver ett personcentrerat och 

lyhört förhållningssätt av 

vårdpersonal. Relationen 

mellan patient och 

vårdpersonal behöver grundas 

på en gemensam förståelse av 

situationen. 

Hög; relevant 

och strategiskt 

urval, väl 

beskriven 

metodik, 

logiskt och 

tydligt resultat 

8 A Walczak, 

Mazer B, Butow 

P, Tattersall M, 

Clayton J, 

Davidson P, 

Young J, 

Ladwig S, 

Epstein R: 2013 

Australien 

Palliative 

Medicine; 

A question 

prompt list for 

patients 

with advanced 

cancer in the 

final year 

of life: 

Development 

and cross-

cultural 

evaluation 

Att utveckla ett 

frågeformulär som 

underlättar 

diskussion / 

planering av 

palliativ vård för 

patienter med svår 

cancer i  Australien 

och USA och att 

utforska 

godtagbarhet , 

upplevda fördelar / 

utmaningar med att 

använda 

frågeformulär. 

Kvalitativ studie. 

Deltagare deltog i 

antingen 

fokusgruppintervjue

r eller 

semistrukturerade 

enskilda intervjuer. 

Tolkande textanalys 

med hjälp av 

dataprogram.  

18 män och 16 

kvinnor mellan 34-

86 år.  

Stödjer användandet av ett 

frågeformulär till patienter i 

palliativt skede som ett 

underlag för patient och 

vårdare att göra patienter mer 

delaktiga i sin vård.  

 

Hög; relevant 

och strategiskt 

urval, väl 

beskriven 

metodik, 

logiskt och 

tydligt resultat 

9 J. Öhlén, C. 

Wallengren 

Gustafsson, F. 

Friberg; 2013; 

Sverige 

 

Cancer Nursing; 

Making Sense 

of Receiving 

Palliative 

Treatment 

Att tolka hur 

patienter i palliativt 

skede med 

gastrointestinal 

cancer skapar 

förståelse för sin 

vårdsituation. 

En longitudinell 

fenomenologisk 

hermeneutisk 

ansats. 

Ostrukturerade 

Intervjuer, 7 män 

och 7 kvinnor 49-

79 år, samt 

kompletterande 

observationer.   

För att skapa förståelse 

behövde patienter få till sig 

kunskap om sin situation, 

bland annat genom 

vårdpersonal. Utöver att ge 

information och kunskap till 

patienten, behöver 

vårdpersonal ge sig in i en 

personcentrerad 

kommunikation. 

Hög; relevant 

och strategiskt 

urval, väl 

beskriven 

metodik, 

logiskt och 

tydligt resultat 

 


