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Sammanfattning 

Bakgrund: Att vara patient i palliativt skede innebär att kroppen förändras successivt. 

Kroppen förlorar alltmer sin förmåga att reglera blodcirkulation, puls och temperatur. 

Individen blir trött och förvirrad. När livets slut närmar sig isolerar sig patienten från 

omvärlden och endast de närmaste personerna finns kvar nära patienten. Patienten är 

ensam i sin död där en lätt beröring kan vara viktigare än någonsin. När sjuksköterskan 

ser patienten genom livsvärldsperspektivet ses patienten som en helhet. Syfte: belysa 

patienters upplevelser att vara i ett palliativt skede. Metod: En systematisk 

litteraturstudie. Datasökningen genomfördes i tre databaser, Pubmed, PsycINFO och 

Cinahl. Kvalitetsgranskningen resulterade i nio artiklar, fem kvalitativa och fyra 

kvantitativa. Resultat: I analysprocessen identifierades tre kategorier och sju 

underkategorier; Betydelsen av mänskliga möten - Närståendes betydelse och Möte med 

vården, Ställningstagande till en ny livssituation - Att komma till insikt och Att känna 

hopp, Kroppsliga och själsliga förändringar - Fysisk hälsa, Psykisk hälsa och 

Existentiell eftertanke. Slutsats: Patienters upplevelser att vara i palliativt skede innebar 

fysiska och psykiska förändringar. Kroppen blev svagare och omvärdering gällande 

livet och relationer gjordes. Patientens upplevelser innebar också anpassning till sin 

livssituation. Oavsett hur patienten anpassade sig till livssituationen var alltid 

vårdpersonal och närstående av stor betydelse för patienten. 

 

 

Nyckelord 

Palliativt skede, Patient, Upplevelser. 
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1. Inledning 

Patienter som befinner sig i ett palliativt skede är något som vi som blivande 

sjuksköterskor troligtvis kommer att möta i vårt framtida yrkesliv. Det är även en 

patientgrupp som vi redan har kommit i kontakt med, och där båda har fått ett intresse 

av att veta mer hur dessa patienter upplever att vara i ett palliativt skede i livet. 

 

2. Bakgrund 

Döden drabbar alla människor, och även om döden kan ses som en naturlig del av livet 

är den något som vi strävar efter att komma undan (Kaasa, 2001). Livets slut och döden 

har i alla tider engagerat människan och samhället hon lever i (Qvarnström, 1993). På 

1800-talet var döden något som bara rörde familjen och fortsatte så ända in på 1900-

talet (Kaasa, 2001). Under 1900-talets senare del började döden att diskuteras som ett 

mänskligt, socialt och kulturellt fenomen. Frågor väcktes om dödsproblematiken såsom 

dödens plats i individens liv, i familjens liv och i sjukvården (Qvarnström, 1993). Idag 

har vården för döende människor fått ett erkännande i form av att den belyser 

nödvändigheten av bästa möjliga diagnostik och behandling (Kaasa, 2001). Sjukdom 

påverkar vår identitet, värdighet, integritet och sociala liv, med andra ord grundläggande 

tankar om och för oss själva (Nortvedt & Grimen 2004). Öhlèn (2001) beskriver hur 

livssituationen för en människa med livshotande sjukdom karaktäriseras av en 

existentiell kamp grundlagd i den levda kroppen (Öhlén, 2001). 

 

I den här studien har vi valt att skriva utifrån patientens perspektiv vilket innebär att vi 

vill belysa patientens upplevelse och livskvalitet av att vara i ett palliativt skede i livet. 

 

2. 1 Palliativt skede 

Inom hälso- och sjukvården finns idag en vårdform som kallas palliativ. Denna speciella 

vårdform inriktar sig på att ge lindrande vård till patienter som är i ett palliativt skede 

(Öhlén, 2001). Det innebär att vården inriktas på att mildra lidande och främja 

livskvalitet. Fokus finns på patientens fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov 

och kännetecknas av en helhetssyn på patienten. Vården präglas av att stödja patienten 
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att leva med värdighet och välbefinnande till livets slut (World Health Organization 

[WHO], 2015). Inom palliativ vård är ett av målen att öka och sträva mot god 

livskvalitet hos patienten och dennes anhöriga (Jakobsson, Andersson, & Öhlen, 2009). 

 Ordet livskvalitet är ett begrepp som har flera olika betydelser. Inom hälso- och 

sjukvården används det som ett generellt begrepp för det som utmärker ett gott liv. 

Ordet kan också användas för att på ett kvalitativt sätt beskriva människors liv, ofta som 

ett mått på välbefinnande (Birkler, 2007). 

 

Den palliativa vården delas in i olika skeden, faser. Det finns den tidiga palliativa fasen 

där patienten först får veta att den har en obotlig sjukdom. Här är dialogen med 

patienten viktig för att uppmärksamma symtom och lindra dessa. Den tidiga palliativa 

fasen kan ha ett mångårigt sjukdomsförlopp. Här kan behandlingen inte bota sjukdomen 

men den kan göra att man lever längre (Eckerdal & Thulesius, 2014). 

 

Den sena fasen startar när vården övergår till att främst endast riktars mot att vara 

symtomlindrande och palliativ vård inleds (Eckerdal & Thulesius, 2014). Här är 

patienten så långt i sitt sjukdomsförlopp att behandlingen gör inte så att patienten lever 

längre utan övergår till att endast lindra besvären och brukar oftast bestå utav 

symtomlindring (Thulesius, 2015b). 

I den här uppsatsen kommer tidigt palliativt skede och sent palliativt skede att benämnas 

som ett och samma begrepp, palliativt skede. 

 

2.2 Kroppsliga förändringar 

Vid palliativt skede sker kroppsliga förändringar som påverkar den sjuke fysiskt och 

psykiskt. Vanliga tidiga fysiska förändringar är trötthet och förvirring. Trötthet är 

vanligt och kan bero på att mycket energi går åt till själva sjukdomen. En annan orsak 

kan vara tecken på depression och biverkan av mediciner. En palliativ patient kan 

uppfattas förvirrad. Patienten blir rastlös och kan uppfattas som orolig genom rörelser 

som inte verkar ändamålsenliga. När döden närmar sig förlorar kroppen sin förmåga att 

reglera blodcirkulation, puls och temperatur (Söderström, 2013). Kroppens 

blodcirkulation går automatiskt ut till de organ som bäst behöver syresättning. Händer 
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och fötter blir kalla och huden kan bli blå där det är dålig syresättning. Trots den kalla 

huden är det inte ovanlig att patienten upplever kroppen som överhettad (Jakobsson, 

Andersson & Öhlén, 2009). Hjärtfrekvensen förändras och varierar. Den kan bli 

oregelbunden, långsam och mycket snabb. En palliativ patients temperatur kan ha lägre 

temperatur än normalt upp till hög feber. Den höga febern påverkas oftast inte av 

febernedsättande läkemedel. När patienten kommer till insikt att livets slut är nära 

börjar patienten isolera sig från omvärlden och in mot sig själv. Patientens tidigare 

intressen för vardagen avtar och fokus läggs på de närmast anhöriga, med tiden avtar 

även detta. Kvar blir patienten som gör ett slags bokslut över sitt liv. Patienten är ensam 

i sin egna död, ingen kan följa med patienten hela vägen in i döden. De flesta vill ha 

någon att dela sista tiden med. Ordlös närvaro och beröring kan vara viktigare än samtal 

(Söderström, 2013). 

  

2.2 Definition upplevelse 

Definition av upplevelse är hur vi uppfattar, förstår och minns händelser och känslor 

(Dictionary.com, 2015). 

 

2.3 Livsvärldsteori 

En människans livsvärld symboliserar hur denna förstår sig själv, andra människor och 

allt annat i världen. Den utgör hur en människa beter sig mot sig själv, andra människor 

och allt annat i världen. Livsvärlden är högst personlig men är ändå en värld som delas 

med andra. Livsvärlden har ingen existens, den går inte att ta på men den har en fast 

punkt, kroppen. Med livsvärlden som grund utgår vårdpersonal från patientens, dennes 

familjs och vårdarnas egna perspektiv (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

2.6.1 Levd kropp 

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver kroppen som levd kropp, ett subjekt med 

erfarenheter, minnen, tankar och känslor. De beskriver att människan är sin kropp. Detta 

innebär att en förändrad kropp även ger en förändring till livet. Den levda kroppen är 

psykisk, fysisk, existentiell och andlig på samma gång, och därmed går det inte att 

särskilja kropp och själ. Det är genom kroppen vi förstår oss själva och världen och 
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människan kan inte lämna den. När en del av kroppens skadas påverkar det hela vår 

existens. Identitet och självkänsla kopplas samman med den levda kroppen och visar 

vem en människa är i olika sammanhang (Dahlberg & Segesten 2010). 

 

3. Problemformulering 

Omkring 90 000 personer avlider varje år i Sverige, cirka 80 % av dessa är i behov av 

palliativ vård (Socialstyrelsen, 2013). En palliativ människa behöver tillfredsställelse 

för sina fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. Vårdaren ska inta ett palliativt 

förhållningssätt med en helhetssyn på människan (WHO, 2015). För att en så optimal 

vård som möjligt ska kunna ges till patienten, ställs det stora krav på vårdpersonal. 

Oavsett vem som vårdar ska patienten ses som en odelbar individ. Det är personen i 

helhet som lider och därför ska vårdaren se patientens kropp och själ som en helhet 

(Thulesius, 2015a). Människans helhet är ett stort område som kan vara svårt att 

avgränsa (Nortvedt & Grimen, 2004). Många patienter känner oro och ångest i palliativt 

skede av olika anledningar (Socialstyrelsen, 2013). En av den viktigaste uppgiften för 

vårdpersonal för patienter i palliativt skede är att främja välbefinnande samt att den 

döende människans integritet respekteras (Nationellt vårdprogram för palliativ vård 

2012-2014 [NRPV], 2012). Långt ifrån alla erbjuds god vård i livets slut 

(Socialstyrelsen, 2013). Vi anser att med Dahlberg och Segestens (2010) livsvärldsteori 

som grund kommer vi ha möjlighet att lyfta fram patienters upplevelser av att vara i ett 

palliativt skede. Därav kan omvårdnadspersonal få en bättre förståelse för patientens 

helhet vilket kan leda till att en god vård till patienter i palliativt skede erbjuds. 

 

4. Syfte 

Att belysa patienters upplevelser att vara i ett palliativt skede. 

5. Metod 

Under denna rubrik beskrivs följande under varje underrubrik studiens design, 

sökningsförfarande, inklusions- och exklusionskriterier, urval, kvalitetsgranskning samt 

metod för analys. 
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5.1 Design 

I sjuksköterskans kompetensbeskrivning står det att sjuksköterskan ska följa upp och 

vara uppdaterad för att bedriva en så evidensbaserad vård som möjligt (Socialstyrelsen, 

2005). Det finns en stor mängd vetenskapliga artiklar publicerade idag. Genom att göra 

en systematisk litteraturstudie kan omvårdnadspersonal lättare följa upp och få kontroll 

över kunskapen inom ett visst område. En systematisk litteraturstudie kan beskrivas 

genom att utifrån syfte identifiera, välja, värdera och analysera relevant forskning på ett 

systematiskt sätt (Forsberg & Wengström 2013). Valet att göra en systematisk 

litteraturstudie grundar sig i att vi var intresserade av vad det fanns för aktuell forskning 

kring patienters upplevelser av att vara i ett palliativt skede. 

 

5.2 Sökningsförfarande 

Vi har inspirerats utav Forsberg och Wengström (2013) i  sökningsförförandet. Vi 

började med att söka brett först på google för att få en uppfattning om problemområdet. 

 

När problemområde och syfte var bestämt så började författarna att välja ut sökord, 

vilket gjordes med hjälp av Svensk Medical Subject Headings (MeSH). Ämnesorden 

blev: palliative care, patient, terminally ill, quality of life och patient attitude. I Pubmed 

fanns inte ordet Patient attitude som någon MeSH - term utan vi sökte på patient 

attitude i fritextsökning. I PsycINFO fanns Patient attitude inte som ämnesord utan med 

hjälp utav Thesaurus, så kom förslaget client attitude som användes istället. I Cinahl 

användes relavancy ranked för att kontrollera orden. Psycological well being användes 

som ämnesord i Cinhal men inte Pubmed och PsykINFO. De valda orden kombinerades 

tillsammans med de booleska operatorerna AND och OR för att utvidga och begränsa 

sökresultatet. Fritextsökningar gjordes med ord kombinerade med varandra som vi 

ansåg lämpliga i förhållande till syftet med studien. Inklusions- och exklusionskriterier 

bestämdes och sökningar genomfördes i databaserna PubMed, PsycINFO och Cinahl 

(Bilaga A-C). Manuella-sökningar gjordes sedan genom att se i redan valda artiklars 

referenslistor, och fritextsökningar gjordes i samtliga databaser där ord kombinerades 

tillsammans i fritext. 
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5.3 Inklusions och exklusionskriterier 

Vi valde att använda oss av inklusionskriterier för att lättare nå artiklar som stämde 

överens med syftet med inspiration från Forsberg och Wengström (2013). En 

systematisk litteraturstudie bör innehålla aktuell forskning inom valda området 

(Forsberg & Wengström, 2013). Där av valde vi kriterierna att artiklarna skulle vara 

publicerade från år 2010, deltagarna skulle vara 18 år eller äldre och att artiklarna skulle 

vara skrivna på engelska eller svenska. I Cinahl och i PsycINFO användes Peer-

reviewed för att säkerställa att artiklarna var publicerade i vetenskapliga tidsskrifter. I 

PubMed där peer-reviewed inte kan göras som förval användes Ulrichsweb för att få en 

garanti att artiklarna var vetenskapliga. Artiklar som handlade om barn, de som 

inriktades på vårdpersonal eller närståendes perspektiv exkluderades bort från studien 

likadant de som inte innehöll etiskt godkännande. 

 

5.4 Sökning i de olika databaserna 

Tillvägagångssättet för sökningen i de olika databaserna inspirerades av Forsberg och 

Wengström (2013). Systematisk sökning skedde mellan mars till april 2015. 

 

5.4.1 Sökning i PubMed 

PubMed är en databas som i huvudsak innehåller vetenskapliga tidskrifter som handlar 

om medicin och omvårdnad (Forsberg, Wengström, 2013). Totalt med alla sökningar i 

databasen så lästes 68 abstrakt, 22 i fulltext och åtta kvalitetsgranskades (Bilaga A) 

(Devik, Enmarker, Wiik, & Hellzén, 2013; Osborne, Ramsenthaler, de Wolf-Linder, 

Schey, Siegert, Edmonds, & Higginson, 2014; Aoun, O'Connor, Skett, Deas, & Smith, 

2012; Selman, Higginson, Agupio, Dinat, Downing, Gwyther, Mashao, Mmoledi, Mol, 

Sebuyira, Ikin, & Harding, 2011; Connell, Fernandez, Tran, Griffiths, Harlum, & Agar, 

2013; Mishra, Bhatnagar, Philip, Singhal, Singh Rana, Upadhyay, & Chauhan, 2010; 

Ando, Morita, Akechi, & Takashi, 2012; Yamagishi, Morita, Miyashita, Igarashi, 

Akiyama, Akizuki, Shirahige & Eguch, 2011). 
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5.4.2 Sökning i PsycINFO 

PsycINFO är en databas med psykologisk forsknings vars område är medicin och 

omvårdnad (Forsberg, Wengström, 2013). Explore användes för att utöka betydelsen på 

sökorden. Totalt med alla sökningar i databasen så lästes 24 abstrakt, åtta i fulltext och 

fyra kvalitetsgranskades (Bilaga B). (Aoun, O'Connor, Skett, Deas, & Smith, 2012; 

Fegg, Brandstätter, Kramer, Kögler, Haarmann-Doetkotte, & Borasio, 2010; Pattison, 

Carr, Turnock, & Dolan, 2013; Lee, Baek, Kim, Heo, Yun, Park & Kim, 2011). 

 

5.4.3 Sökning Cinahl 

Cinahl är en databas som är specialiserad på omvårdnadsforskning och innehåller 

områden som omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi (Forsberg & Wengström, 

2013). Alla sökord söktes på enskilt och Explore användes för att utöka betydelsen på 

sökorden. Totalt med alla sökningar i databasen lästes 34 artiklars abstrakt, 15 i fulltext, 

och fem kvalitetsgranskades. Totalt kom fem med i studien: (Montoya-Juarez, Paz 

Garcia-Caro, Campos-Calderon, Schmidt-RioValle, Gomez-Chica, Marti-Garcia, & 

Cruz-Quintana, 2013; Aoun, O'Connor, Skett, Deas, & Smith, 2012; Connell, Fernandez, 

Tran, Griffiths, Harlum, & Agar, 2013; Mishra, Bhatnagar, Philip, Singhal, Singh Rana, 

Upadhyay, & Chauhan, 2010; Fegg, Brandstätter, Kramer, Kögler, Haarmann-Doetkotte, 

& Borasio, 2010) (Bilaga C). 

 

5.5 Urval och kvalitetsgranskning 

För att välja ut vilka artiklar som svarade an på syftet och skulle finnas med i studien, så 

började vi med att läsa artikelns rubrik. Verkade denna vara riktad mot studiens syfte så 

läste vi vidare i abstrakt. Var abstraktet relevant gentemot syftet så läste vi vidare i 

fulltext. Det artiklar som levde upp till syftet kvalitetsgranskades vilket resulterade i tio 

artiklar (Bilaga F). Det finns inget minimum eller maximum mått på antal artiklar som 

ska finnas med i en systematisk litteraturstudie. Det som styr är hur många artiklar som 

vi hittar som stämmer överens med syftet. För att få med så mycket som möjligt så tas 

först all relevant forskning som finns med. Därefter tas de artiklar bort som inte 



 

14 

 

uppfyller det kraven som författarna ställt, inklusions- exklusionskriterier och etiskt 

överväganden (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

När vi läst artiklarna i fulltext så återstod tio stycken artiklar som skulle 

kvalitetsgranskas. För kvalitetsgranskning tog vi hjälp utav Forsberg och Wengströms 

(2013) checklistor för kvalitetsgranskning, som gjordes om till ja eller nej frågor, där 

varje ja ger 1 poäng. Vi ansåg att vi saknade viktiga punkter i kvalitetsgranskningen. 

Med inspiration från Friberg så lades dessa frågor till i kvalitetsgranskningen (Bilaga D-

E). Studier som fick 13 - 18 (medel) eller 18 - 22 (hög) inkluderades i studien. Kvar 

efter att vi granskat våra valda studier så återstod totalt tio, fyra kvantitativa och sex 

kvalitativa (Bilaga F). 

 

5.6 Analys 

Analysprocessen inspirerades av Forsberg och Wengströms (2013) metod av 

innehållsanalys, där utsagor, koder, kategorier och teman används. Insamlad data lästes 

först igenom flera gånger. Artiklarna numrerades sedan 1-10 och utsagor som svarade 

an på syftet valdes ut ifrån artiklarna, och märktes med det nummer som artikeln hade 

som den kom ifrån. De kvantitativa artiklarna analyserades på samma sätt som de 

kvalitativa (Forsberg, Wengström, 2013). Numerisk data gjordes först om till löpande 

text utav författarna. De valda utsagorna kodades och varje kod fick en siffra beroende 

på vilken artikel den kom ifrån. Därefter kategoriserades koderna genom att gemensamt 

analysera och diskutera koderna. Detta gjordes utav båda författarna genom att skriva ut 

allt material och varje utsaga klipptes ut tillsammans med sin kod. Dessa lades sedan in 

i underkategorier som uppstod under diskussion. Med noggrann analys om 

underkategoriernas motsatser, skillnader och likheter så kom författarna fram till 

kategorier (Forsberg, Wengström, 2013). 

 

Induktiv ansats användes. Med detta menas att material som stämmer överens med 

syftet samlades in för att sedan därpå utveckla nya begrepp. Triangulering har använts i 
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analysen vilket innebär att vi först analyserat var för sig och sedan gemensamt 

diskuterat och analyserat fram ett resultat (Forsberg, Wengström, 2013). 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Exempel ur analysprocess 

 

Utsaga Kod Underkategori Kategori 

Några känner sig 

förödmjukade i 

möte med 

vårdpersonal som 

gav känsla av att 

vara utan värde. 

 

Känsla 

utan värde 

i kontakt 

med 

personal. 

 

Möte med vården 

Betydelsen av 

mänskliga 

möten 

Vissa hade 

accepterat sitt öde 

och ville att deras 

liv skulle sluta i 

värdighet. 

 

Accepterat 

och ville 

sluta i 

värdighet. 

Att komma till 

insikt 

Ställningstaga

nde till en ny 

livssituation 

Alla patienter har 

fysiska symtom 

som försvårar 

deras dagliga liv. 

Fysiska 

symtom 

försvårar 

livet. 

Fysisk hälsa 

Kroppsliga 

och själsliga 

förändringar 
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6. Forskningsetiska överväganden 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) bör etiska övervägande göras före arbetet av en 

systematisk litteraturstudie. För systematiska litteraturstudier bör etiska övervägande 

göras gällande urval och presentation av resultatet. Det finns riktlinjer för god 

medicinsk forskning. Där tydliggörs att fusk och ohederlighet inte får förekomma. 

Favorisering av data, stöld eller plagiat av data får inte heller ske (Forsberg & 

Wengström, 2013). Vi har förhållit oss etiskt. Förställningar skapar grunden för hur vi 

beter oss och är kärnan i våra känslor. I våra förställningar finns vår personlighet och 

kärnan i hur vi ser och förstår verkligheten (Wright, Watson & Bell, 2011). Medvetenhet 

om att föreställningar för området kan vara hindrande, på så vis ser endast området från 

ett visst sätt och har svårt att se problemområdet från andra perspektiv. Vi var medvetna 

om våra föreställningar och satte dem i parentes. Vi har förhållit oss etiskt också på så 

vis att de valt att inte att ta bort artiklar i urvalsprocessen för att de verkade svåra. Vi har 

endast valt artiklar med etiskt tillstånd. Alla resultat som var relevanta för vårt syfte i de 

valda studierna har presenterats. 

 

7. Resultat 

I denna systematiska litteraturstudie ingår det nio stycken vetenskapliga artiklar, fem 

kvalitativa och fyra kvantitativa. Resultatet baserades på att vara patient i ett palliativt 

skede, som utgår från tre kategorier; Betydelsen av mänskliga möten, Ställningstagande 

till en ny livssituation och Kroppsliga och själsliga förändringar. De sju 

underkategorierna som analyserades fram var; Närståendes betydelse och Möte med 

vården under Betydelsen av mänskliga möten, Att komma till insikt och Att känna hopp 

under Ställningstagande till en ny livssituation, och Fysisk hälsa, Psykisk hälsa och 

Existentiell eftertanke under Kroppsliga och själsliga förändringar, se figur 1. 
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Figur 1. Uppställning av underkategorier och kategorier. 

 

 

 

7.1 Betydelsen av mänskliga möten 

Under kategorin Betydelsen av mänskliga möten beskrivs i underkategorierna 

Närståendes betydelse och Möte med vården. 

 

7.1.1 Närståendes betydelse 

Nära relationer har visats sig ha den största inverkan på livskvaliteten för patienter i 

palliativ vård (Selman, Higginson, Agupio, Dinat, Downing, Gwyther, Mashao, 

Mmoledi, Mol, Sebuyira, Ikin & Harding, 2011; Fegg, Brandstätter, Kramer, kögler, 

Haarmann-Doetkotte & Borasio, 2010). Att behålla kontakt med vänner och behålla sitt 

sociala nätverk gav en känsla av att tillhöra något och minskade känslan av isolering 

(Aoun, O’Connor, Skett, Deas & Smith, 2012). Många av patienterna njöt av ett socialt 

liv trots sin sjukdom (Mishra, Bhatnagar, Philip, Singhal, Rana, Upadhyay & Chauhan, 

2010). Praktisk hjälp från närstående togs emot när det verkligen behövdes men det var 

kontakt på det känslomässiga planet som var det viktigaste (Devik, Enmarker, Wiik & 

Hellsén, 2013). Familjen fanns alltid där för att ta hand om patientens psykiska- såväl 

som fysiska krämpor under alla steg i sjukdomen. Oro om familjens framtid och 

välmående kunde ses hos nästan alla patienter (Mishra et al., 2010). 
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7.1.2 Möte med vården 

Att vara en patient krävde anpassning och innebar att kliva in i en ny kultur. Det visade 

sig finnas en dynamisk kraft mellan patient och sjukvårdspersonal. Patienter upplevde 

att de skulle vara tacksamma och hade en känsla av att vara i systemets barmhärtighet. 

Känslan av att vilja vara en god och duktig patient var närvarande, vilket krävde av 

patienten att vara medgörlig och ödmjuk. Hos en del patienter pågick en kamp med hur 

de skullle behaga systemet (Devik et al., 2013). 

 

Patienter upplevde att kontakt med vissa sjukvårdare gav en känsla av underlägsenhet. 

De möttes av avslag och kände sig exponerade för åldersdiskriminering, vilket ledde till 

ilska och sorgsenhet (Devik et al., 2013). Att få hjälp utan att behöva be om det var en 

nyckel till att behålla sin värdighet och stärkte patienternas självkänsla och 

självförtroende (Aoun et al., 2012). 

 

Äldre människor anses kunna ta hand om sig själva. Även om de var vana att leva och 

klara sig på egen hand, blev deras självständighet hotad av sjukdomen. Patienter tyckte 

att det var svårt att be om hjälp. De upplevde heller inte att sjukhuset hade informerat 

hemtjänsten om deras hälsoläge (Devik et al., 2013). Att få hjälp hemma var av stor vikt 

för patienterna. Den praktiska hjälpen gav möjlighet att behålla en viss kontroll och att 

få vara i sin hemmiljö (Aoun et al., 2012). Hjälpen gav dem möjlighet att leva sitt liv 

utan att vara beroende av grannar och närstående. Att prata med sjukvårspersonal 

hjälpte patienterna att samla mod och styrka att fightas mot sjukdomen. De kände sig 

även lättade att ha berättat om sina rädslor (Mishra et al., 2010). 

 

7.2 Ställningstagande till en ny livssituation 

Under kategorin Ställningstagande till en ny livssituation beskrivs i underkategorierna 

Att komma till insikt och Att känna hopp. 
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7.2.1  Att komma till insikt 

Livskvaliteten var inte förändrad hos patienter som hade anpassat sig till den nya 

livssituationen (Osborne, Ramsenthaler, de Wolf-Linder, Schey, Siegert, Edmonds & 

Higginson, 2014). Början av sjukdomen kunde ses som ett tillfälle att växa som person. 

Patienternas såg sin situation som en signal för att ändra sin attityd till livet oavsett hur 

länge livet varade. Att värdera små saker i livet, känna lugn och vara mer mänskliga i 

sina förhållanden är saker som belystes. En förändring var att leva i nuet och inte tänka 

på framtiden. Vissa uttryckte att de upplevde en känsla av att det var dags. Dessa 

känslor av acceptans var relaterade till att det inte fanns någon osäkerhet inför framtiden 

och att de var beredda att dö. Det fick patienten att känna sig avslappnad genom att de 

kände att de uppfyllt sin plikt i livet (Montoya- Juarez, Paz Garcia-Caro, Campos-

Calderon, Schmidt-RioValle, Gomez-Chica, Marti-Garcia & Cruz-Quintana, 2013). 

Vissa patienter hade stoiskt accepterat sin situation och ville att deras liv skulle sluta i 

värdighet med adekvat smärtlindring (Mishra et al., 2010). 

 

7.2.2 Att känna hopp 

Patienternas berättelser om deras upplevelse av att vara palliativ patient fylldes med 

hopp. Alla visade en stark vilja och hopp för överlevnad, och dag efter dag har 

uthärdades med en imponerande styrka. Deras hopp bidrar till ett förtroende att läkare 

kommer att göra sitt bästa för deras situation (Devik et al., 2013). 

 

Även fast att de visste om sin sjukdom var de fortfarande hoppfulla för ett botemedel 

mot deras sjukdom (Mishra et al., 2010). Vissa valde att bibehålla ett hopp om att bli 

helt frisk oavsett sjukdom. De ville inte heller säga att de skulle dö (Montoya- Juarez et 

al., 2013) eller visa att de var sjuka inför allmänheten (Mishra et al., 2010). 

 

7.3 Kroppsliga och själsliga förändringar 

Under Kategorin Kroppsliga och själsliga förändringar beskrivs i underkategorierna 

Fysisk hälsa, Psykisk hälsa och Existentiell eftertanke. 
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7.3.1 Fysisk hälsa 

Fysiska förändringar försvårar livet och tyder på en försämring av sjukdom. Avtagandet 

av fysisk funktion tog de mesta av patienternas energi. Minskningen av kroppens 

funktion påverkade även självkänsla och livskvalitet (Devik et al., 2013; Connell, 

Fernandez, Tran, Griffiths, Harlum & Agar, 2013). Lite mer än hälften av alla patienter 

såg fysiska förändringar som hindrade dem från att utföra saker som ett stort problem 

och hade en stor negativ påverkan hos speciellt yngre patienter (Mishra et al., 2010). 

 

All energi som gick åt till att kämpa med sin dödliga sjukdom gjorde att ingen energi 

fanns kvar för att bibehålla deras tidigare sätt att leva (Devik et al., 2013; Osborne et al., 

2014). Fysiska symtom var något som alla patienter hade och som försvårade deras liv. 

Kroppsliga förändringar tydliggör att livet snart kommer ta slut (Devik et al., 2013). 

Män hänvisade oftare i sina upplevelser på förlusten av deras fysisk funktion än vad 

kvinnorna gjorde (Montoya- Juarez et al., 2013). 

 

Det var inte hos alla som minskningen av fysiska funktioner gav en påverkan på 

livskvalitet. En del hade uppfattningen av vad som var fysiskt möjligt att utföra och 

lyckades att anpassa sig att leva livet annorlunda (Osborne et al., 2014). Fysiska 

symtom och funktion var det som var minst viktigt för att stärka livskvalitet än vad 

andra delar av livskvalitet var för patienter med en dödlig sjukdom (Selman et al., 2011). 

 

7.3.2 Psykisk hälsa 

Patienternas största hot var tanken på att livet är kort. Samtidigt gav denna grundtanke 

patienterna en utgångspunkt för att utveckla psykologiska reaktioner som de kan få stöd 

igenom, som i sin tur minskade deras lidanade (Montoya-Juarez et al., 2013). 

 

Deras känsla av försämring av deras sjukdom var mycket närvarande och påverkade 

deras självkänsla och livskvalitet. Patienternas upplevelser av världen och ens liv var att 

de var en försämring i fel riktning, där förändringar och förlust upptog den mesta 

energin. Något som tärde på patienternas energi var också all tid som gick åt att ordna 
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med resor, beställning av tester och bokning av tider (Devik et al., 2013). Patienterna 

upplevde en känsla av trygghet och lugn när de var ensamma hemma (Aoun et al., 

2012). 

 

Det fanns en generaliserbar ångest hos patienter gällande sjukdomen, och rädsla för 

smärta och lidanade. Att prata och anförtro sig om sina rädslor till en kurator 

exempelvis befriade patienterna från mycket bekymmer (Mishra et al., 2010) Att prata 

om sina känslor gjorde en positiv påverkan på livskvalitet indirekt (Osborne et al., 

2014). 

 

7.3.3 Existentiell eftertanke 

Andlighet var något som prioriterades och betydde mycket för palliativa patienter (Fegg 

et al., 2010). Tron på gud gav för de flesta patienter styrka och hopp som behövdes för 

att klara av sin sjukdom (Osborne et al., 2014; Mishra et al., 2010). De flesta patienterna 

stod nära sin tro och religion. De trodde att gud skulle hjälpa dem, genom att tron 

hjälpte till att stärka deras självförtroende och kamp mot sjukdomen (Mishra et al., 

2010). Tron på guds agerande var för vissa patienter sättet att se alla erfarenheter. 

Många av patienterna kunde inte fysiskt utföra ritualer som betraktades som en viktig 

del av dyrkan. Tron hjälpte dem att minska denna ångest. Det var mer kvinnor än män 

som visade attityder på hopplöshet förknippat med religiösa uppfattningar (Osborne et 

al., 2014). 

 

Känsla av mening i livet var något som var väldigt viktigt för patienterna (Selman et al., 

2011). Att vara döende ledde till existentiell eftertanke. Patienter övervägde sin religiösa 

och andliga sida. De använde denna sida av sig själva för att kunna ge självvård och 

möjligheten att prata om existentiella frågor, genom att exempelvis tro på en kraft 

bortom dem själva som styrde deras öde (Pattison, Carr, Tumock & Dolan, 2013). 

 

8. Diskussion 

8.1 Resultatdiskussion 
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I den här systematiska litteraturstudien var syftet att belysa patienters upplevelser av att 

vara i ett palliativt skede. Utmärkande resultat visade att patienter anpassade sig på olika 

sätt. En del patienter accepterade sin situation medan andra förnekade den. Kroppen och 

själen förändrades under tiden som sjukdomen fortskred. Detta påverkade patientens 

livskvalitet på olika sätt. Oavsett så var palliativa patienter alltid beroende av vårdande 

händer från närstående och vårdpersonal. Resultatdiskussionen nedan bygger på vår 

teoretiska referensram, livsvärldsteori. 

 

8.1.1 Ställningstagande till en ny livssituation 

Många patienter accepterade sin situation men inte sin sjukdom. De såg sin nya 

situation som en chans till att förändras i sina relationer och sätt att se på sin omgivning. 

Inte alla patienter accepterade sin situation utan förnekade den. Istället för den absoluta 

sanningen så skapade de en önskvärd sanning som innebar hopp om överlevnad och 

hopp om botemedel. Patienternas hopp bidrog till ett förtroende till läkarna att de 

kommer göra sitt bästa för patienternas situation. När patienternas livssituation 

förändrades hade de sin egen uppfattning av sanning och sitt egna sätt att anpassa sig. 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) så är människans livsvärld unik för varje individ. 

Livsvärlden symboliserar hur patienten ser på och hur denna beter sig mot sig själv, 

andra människor och allt annat i världen. Ur Dahlberg och Segestens (2010) sätt att se 

på en människans livsvärld tolkar vi att en patients livsvärld förändras vid sjukdom. Det 

kan även styrkas av Birkler (2007) som beskriver just att en persons livsvärld förändras 

vid sjukdom (Birkler, 2007). 

 

8.1.2 Betydelsen av mänskliga möten 

Patienterna upplevde att de skulle vara en god och duktig patient genom att anpassa sig, 

vara medgörlig och vara ödmjuk. Det fanns en upplevd dynamisk spänning och 

patienter kände sig underlägsna i kontakt med vårdpersonal. Det var viktigt för 

patienterna att de kunde få hjälp utan att de bad om det och stärkte deras självkänsla och 

självförtroende. Birkler (2007) skriver att sjuksköterskan ska försöka förstå patientens 

livsvärld för att kunna erbjuda en god vård. Patientens livsvärld förändras över tid. Att 

en sjuksköterska ska försöka betrakta patienten utifrån dennes perspektiv innebär inte 

att det är patienten som besitter kunskapen. Utan det är två perspektiv som skiljer sig. 
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Här finns risk för maktskillnad när det i själva verket bara är två olika världar som möts 

med olika kunskaper. En sjuksköterska bör ha i åtanke att en patient med en viss 

diagnos inte har samma upplevelse av sjukdomen som en annan patient med samma 

diagnos. Med Birkler (2007) som utgångspunkt tänker vi att det kan bli obalans i mötet 

mellan patient och sjuksköterska. Sjuksköterskan kan ha en förförståelse för patientens 

sjukdom och omedvetet gå in i mötet patienten på ett ”rutinmässigt sätt” och vårda 

patienter på liknade sätt. Vilket leder till att hela patienten inte uppmärksammas. Detta 

tror vi kan få patienten att inte känna sig sedd och känslor som att patienten behöver 

agera på ett visst sätt uppkommer. Livsvärlden är unik för patienten samtidigt som den 

delas med andra och genom patientens livsvärld kan andra människor förstå patientens 

upplevelse (Dahlberg & Segesten, 2010). Det är också omöjligt att förstå en patientens 

livsvärld. Vårdpersonal bör ha i åtanke att ens egna livsvärld och patientens livsvärld 

aldrig är densamma (Birkler, 2007). Vi tänker att om sjuksköterskan går in i varje 

vårdmöte med en helhetsyn på patienten utifrån Dahlberg och Segesten (2010) och 

Birklers (2007) resonemang skulle denna problematik kunna undvikas. 

 

 

8.1.3 Kroppsliga och själsliga förändringar 

Den minskade fysiska funktionen tog den mesta av patienternas energi. Avtagandet av 

fysisk funktion och känslan av försämring påverkade patienternas självkänsla och 

livskvalitet. Den minskade energin räckte inte åt till att bibehålla patienternas tidigare 

sätt att leva. Vissa av patienterna anpassade sig till sin nya situation, genom att de 

ändrade sin uppfattning om vad som var fysiskt möjligt att utföra. Vid denna anpassning 

så påverkades inte livskvalitet av den minskade fysiska funktionen. Känsla av mening i 

livet var något som var väldigt viktigt för patienterna. Att prata om sina känslor till en 

vårdpersonal befriade patienterna från mycket av deras bekymmer och gjorde en 

påverkan indirekt på livskvalitet. Dahlberg och Segesten (2010) skriver att en patient 

inte kan lämna sin kropp, och att patientens skadade kropp påverkar hela dennes 

existens. Identitet och självkänsla kopplas samman med den levda kroppen. Den levda 

kroppen som är livsvärldens centralpunkt är ett subjekt med erfarenheter, minnen, 

tankar och känslor. En förändrad kropp ger förändring i livet. Kroppen är psykisk, 

fysisk, existentiell och andlig, och sammanfattas som kropp och själ (Dahlberg & 
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Segesten 2010). Med grund i Dahlberg och Segestens (2010) sätt att se den levda 

kroppen, tolkar vi att när den levda kroppen förändras vid palliativt skede, kan fokus 

finnas på den avtagande fysiska funktionen. Vilket ger en försämrad livskvalitet och 

självkänsla. Om sjuksköterskan fokuserar på vad som fortfarande är fysiskt möjligt för 

patienten att utföra kan det leda till en bättre livskvalitet för patienten. Detta kan vi 

styrka med Birkler (2007) som skriver att ett meningsfullt liv ökar livskvalitet hos en 

människa. Sjuksköterskan ska se till det som är livskvalitet för den unika patienten. 

Något som ökar livskvalitet för patienten behöver inte öka livskvaliteten för en annan 

patient. 

 

8.2 Metoddiskussion 

Metoden diskuteras under rubrikerna inklusionskriterier, kvalitetsgranskning och analys. 

Vi tänker att det är av värde att poängtera att det är första gången för oss båda att söka, 

kvalitetsgranska och analysera artiklar. Det ser vi som en svaghet, eftersom att om vi 

hade haft kunskap och erfarenhet sen tidigare hade utfallet av val och sökning av 

artiklar troligtvis sett annorlunda ut. Hade vi gjort om studien idag skulle vi haft med 

sökord riktade mot det palliativa skedet och inte fokusering på den palliativa vården. Vi 

tror då att vi skulle få en större bredd på upplevelsen och livskvalitet av att vara en 

palliativ patient. 

 

8.2.1 Inklusionskriterier 

Ett inklusionskriterie var att artiklarna skulle vara högst fem år gamla i 

sökningsförfarandet, vilket resulterade i nio artiklar i denna systematiska litteraturstudie. 

Forsberg och Wengström (2013) skriver att studier som ska ingå i en systematisk 

litteraturstudie ska inte vara mer än fem år gamla. Detta har begränsat antalet sökträffar 

och gjort det mer hanterbart för oss att gå igenom studier än om vi hade utökat kriteriet 

upp till tio år. 

De funna artiklarna var skrivna på engelska. Vi har då översatt samtliga artiklar och det 

finns en risk att vi har gjort fel i översättningen eller tolkat fel och detta kan vara en 

svaghet i studien. 
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Samtliga artiklar i denna studie har blivit etiskt godkända, vilket är en styrka i sig. 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) är god etik viktigt i all vetenskaplig forskning. 

Innan en studie påbörjas måste varje forskningsprojekt söka etiskt tillstånd vid en etisk 

kommitté. Forskaren ska i sin ansökan visa att ingen individ kommer till skada 

(Forsberg & Wengström, 2013). Genom att vi endast har valt etiskt godkända artiklar 

har vi en kvalitetssäkring på att forskarna i valda studier har förhållit sig etiskt och att 

inga av deltagarna i studierna inte har kommit till skada. 

 

8.2.2 Sökningsförförandet 

Det finns en hel del forskning kring vårt valda problemområde. Vi kan inte helt försäkra 

att vi har fått med all relevant forskning och belyst alla aspekter kring problemområdet. 

Med tidsramen vi har haft för att skriva denna studie, har det inte varit möjligt för oss 

att läsa igenom allt material. Artiklar vars rubrik och abstrakt inte har varit relevant för 

vårt syfte har valts bort men dessa hade mycket väl kunnat innehålla mycket viktiga 

aspekter. För att säkra att vi får med all relevant material som möjligt gjordes 

fritextsökningar och manuella sökningar, vilket vi anser är en styrka. 

 

Sökningsförförandet utfördes i tre olika databaser. Flera stycken funna studier i PubMed 

visade sig i stort sett återkomma i databaserna PsycINFO och Cinahl. Detta visar på att 

de valda ämnesorden var passande utifrån studiens syfte. 

 

8.2.3 Kvalitetsgranskning 

I kvalitetsgranskningen så inspirerades vi av Forsberg och Wengströms (2013) 

checklista. Dock saknade vi viktiga punkter i checklistan. Dessa lades till med 

inspiration från Friberg (2012). Detta kan vara svaghet eftersom att vi själva har tolkat 

checklistan och Fribergs punkter för granskning och gjort om dessa till frågor för att 

lättare kunna utföra kvalitetsgranskningen. Varje fråga kunde besvaras med Ja och Nej, 

där Ja gav en poäng och Nej 0 poäng. Detta system kan anses som en svaghet då 

frågorna kan av olika relevans men ändå värda samma poäng. Om en annan person gjort 

kvalitetsgranskningen finns möjligheteten att artiklarna hade fått annan poäng. Vi har 

även tolkat Forberg och Wengströms (2013) och Fribergs (2012) kvalitetsmallar vilket 
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kan vara en svaghet då vi kan ha feltolkat delar av checklistan. Modifieringen av 

checklistan hjälpte oss att kvalitetsgranska valda artiklar, poängsystemet gav oss en bild 

av kvalitén på granskade artiklar. Då ingen artikel uteslutits på grund av låg kvalitet 

anser vi att kvalitetsgranskningsmallen inte gjort skillnad i vårt resultat. 

 

8.2.4 Analys 

Det är en fördel att ha med både kvantitativa och kvalitativa artiklar i en systematisk 

litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2013). I vår systematiska litteraturstudie har vi 

fyra kvantitativa och fem kvalitativa studier. De kvantitativa artiklarna innehöll inte lika 

mycket text som de kvalitativa studierna, vilket gjorde att det inte blev lika mycket 

utsagor från de kvantitativa som från de kvalitativa. Detta kan vara en svaghet då 

resultatet kan vara mer vinklat åt ett visst håll som de kvalitativa artiklarna visat på. Vi 

anser att de olika paradigmen har kompletterat varandra bra. 

 

En styrka i studien var att vi har använt oss utav triangulering. Båda har sökt i samtliga 

databaser, och har enskilt bearbetat artiklarnas resultat, valt ut utsagor och satt koder. 

underkategori och kategori gjorde författarna tillsammans genom noggrann analys och 

diskussion. Triangulering stärker studien och höjer trovärdigheten (Forsberg & 

Wengström, 2013). 

 

8.3 Trovärdighet och överförbarhet 

Vi har tagit stöd av handledare och lärare och har också deltagit i gruppdiskussioner 

med andra studenter och handledare där litteraturstudien fortlöpande har diskuterats 

vilket ökar trovärdigheten. Studien innehåller både kvantitativa och kvalitativa studier 

som ger bredd och djup kunskap om palliativa patienters upplevelse och livskvalitet 

vilket ökar trovärdigheten. Genom ett utdrag från analysprocessen ökar trovärdigheten 

då läsaren kan se hur vi analyserat delar av data insamlat material. Många av våra valda 

artiklar har liknande resultat, vilket kan öka trovärdigheten (Forsberg & Wengström, 

2013). 
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Litteraturstudiens resultat inkluderar forskning från olika delar av världen. Det kan ses 

som en fördel. För patienters upplevelser av att vara i ett palliativt skede får en global 

vinkel. Denna kunskap kan sjuksköterskan och annan vårdpersonal ta nytta av i sitt 

arbete med den palliativa patienten. 

 

8.4 Slutsats 

Denna systematiska litteraturstudie visade att patienters upplevelser av att vara i ett 

palliativt skede innebar både fysiska och psykiska förändringar. De upplevde att 

kroppen blev svagare och att de omvärderade livet och relationer. Att anpassa sig till ett 

nytt sätt att leva och tänka var utmärkande faktorer. Oavsett hur patienten anpassade sig 

till sin situation så var alltid vårdpersonal och närstående av stor betydelse för patienten. 

 

Vårdvetenskapligt grundande åtgärder 

Patienter i ett palliativt skede är något som omvårdnadspersonal kan komma att möta 

oavsett vilken avdelning de arbetar på. Kunskap vi fått under arbetet med denna uppsats 

är bland annat, att alla patienter som är i behov av palliativ vård inte blir vårdande på en 

palliativ avdelning eller kommer i kontakt med vårdpersonal med specialkompetens 

inom palliativ vård. Vi tror att om det om det fanns handledning i form av vårdpersonal 

med specialkompetens som annan vårdpersonal kunde vända sig till för råd och 

reflektion så skulle kompetensens inom området öka vilket skulle speglas i god vård av 

patienter i ett palliativt skede. 

 

8.5 Förslag på framtida forskning 

Vidare forskning skulle kunna behandla patienters upplevelse av att vara i ett palliativt 

skede. Därav kan framtida forskning tänkas behandla ämnen som patientens upplevelse 

av värdighet kopplad till palliativ vård, patientens existentiella behov i palliativt skede 

och hur dessa bemöts eller patientens upplevelse av att få besked om att vara i palliativ 

fas av sin sjukdom, effekten av brytpunktssamtal. 
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3 Montoya-Juarez, R., Paz 

Garcia-Caro. M., Campos-

Calderon, C., Schmidt-

RioValle., J., Gomez-

Chica, A., Marti-Garcia., 

C., & Cruz-Quintana, F. 
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intervju. Analys gjorde utifrån Strauss 
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4 Aoun, S., O'Connor, M., 
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Health & Social Care in the Community, 

Do models of care designed for 

terminally ill ‘home alone’ people 

improve their end-of-life experience? A 

patient perspective. 
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artikel var att 

beskriva upplevelser 
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Kvalitativa studie. 58 av 43 deltagare 

deltog de randomiserades i två 

interventionsgrupperna. 

Inklusionskriterierna var: cancer diagnos 

och kräver hembaserad palliativ vård. 

Studien genomfördes i två faser. I fas 1, 

alla deltagare i de båda 

interventionsgrupperna (n = 26) kort 

intervjuades efter interventionen om 

fördelar och hinder upplevt med den 

modell av vård de använde. 

 

 

Fas 2 av studien bestod av djupgående 

ansikte mot ansikte semi-strukturerade 

intervjuer med ett mindre urval från de 

två interventionsgrupperna. Dessa 

genomfördes av samma forskare. Totalt 

åtta deltagare avslutade djupintervjuer, 

fem från personliga larmgrupp och tre 

från vård-medhjälpare stödgrupp. 
Alla intervjuer transkriberades ordagrant. 

Konstant jämförelse beskrivs av Glasser 

och Strauss (1967) och Glaser (1978), och 

operativt förfinats av Lincoln och Guba 

(1985), användes för analysen. 
 

De två 

olika 
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som; 
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stödja 
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ande; 
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livskvalit

eten och 
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och 
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ensamhet 
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isolering. 
 

5 Selman, L-E.,Higginson, 

I-J., Agupio, G., Dinat, N., 

Downing, J., Gwyther, L., 

Mashao, T., Mmoledi, K., 

Mol, T., Sebuyira, L-M., 

Ikin, B., & Harding, R. 

2011. Syd Afrika. 
 

Health Qual Life Outcomes, Quality of 

life among patients receiving palliative 

care in South Africa and Uganda: a 

multi-centred study 

 

 

Syftet var att 

beskriva livskvalitet 

hos patienter. 
 

Kvantitativ metod. Inklusionskriterier; 18 

år eller äldre, obotlig, progresiv sjukdom 

som får palliativ vård i Sydafrika och 

Uganda. Tvärsnittsundersökning. 285 

patienter deltog. Analys: deskriptiv 

statistik (frekvens, medelvärde, 

standardavvikelse och median). 
 

Fysisk 

funktion 

hade 

minst 

betydelse 

för 

livskvalit

et, följt av 

välbefinn

ande och 
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symtom. 

Viktigast 

för 

patientern

a var nära 

relationer, 

känsla i 

fred och 

känsla av 

mening i 

livet. 
 

Nr Författare, År, Land Tidsskrift, Titel Syfte Metod Resulta

t, 

Slutsats

er 

6 Connell, T., Fernandez, R-

S., Tran, D., Griffiths, R., 

Harlum, J., & Agar, M. 

2013.Sidney, Australien. 

Palliative and Supportive, Care, 

Quality of life of community-based 

palliative care clients and their 

caregivers 
 

Denna studies syfte 

var att undersöka 

hälsorelaterad 

livskvalitet för 

patienter i palliativ 

vård. 

Kvantitativ metod användes. Resultatet 

analyserades med deskriptiv analys. 49 

stycken patienter deltog i studien, deras 

livskvalitet mättes med hjälp av McGill 

Livskvalitet instrument, MQoL. 

Analyserades med beskrivande statistik. 
 

Resultat 

av studien 

visar att 

patienter 

angav att 

de hade 

extrema 

oroande 

 

symptom, 

smärta, 

andnöd, 

och 

trötthet. 

Dessa 

symtom 

påverkar 

deras 

livskvalit

et. 

7 Mishra, S., Bhatnagar, S., 

Philip, FA., Singhal, V., 

Singh Rana, SP., 

Upadhyay, SP., & 

Chauhan, G. 2010. Indien. 

American Journal of Hospice & 

Palliative Medicine, Psychosocial 

Concerns in Patients With Advanced 

Cancer: An Observational Study at 

Regional Cancer Centre, India 

Syftet med denna 

studie var att 

identifiera 

förekomsten av 

psykosociala 

problem hos patienter 

med framskriden 

cancer. 
 

Kvantitativ metod. 100 patienter med 

avancerad cancer deltog. Personalen på 

avdelningen ställde frågor till patienterna 

tillsammans med deras vårdare. En 

beskrivande frågeformulär användes. 
 

De flesta 

av 

patientern

a (96%) 

fann att 

majoritete

n av stöd 

kom från 

deras 

 

../../../h
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familjeme

dlemmar. 

29% av 

patientern

a hade 

någon 

gång 

önskat 

döden för 

att lindra 

deras 

lidande. 

De flesta, 

65 % av 

patientern

a gillade 

fortfarand

e att träffa 

människo

r och njöt 

ett socialt 

liv trots 

sin 

sjukdom. 

8 Fegg, M-J., Brandstätter, 

M., Kramer, M., Kögler, 

M., Haarmann-Doetkotte, 

S., & Borasio, G-D. 2010. 

Tyskland.  

 

 

Journal of Pain and Symptom 

Management, Meaning in Life in 

Palliative Care Patients 

Syftet med denna 

studie var att jämföra 

MiL i palliativ vård 

(PC) patienter med 

ett representativt 

urval av den tyska 

befolkningen. 

Kvantitativ metod med tvärsnitts 

konstruktion. Inklusionskriterier: åldern 

18 år eller äldre. 50 stycken ingick i 

studien. 

 

Statistisk analys användes för att jämföra 

och se skillnader. 

De 

kategorier 

som 

nämns 

oftast av 

PC 

patienter 

(i fallande 

ordning) 

var 

familj, 

fritid, 

partner, 

vänner, 

och 

naturen. 

Patientern

a var 

mest 

nöjda 

med 

familj, 



 

52 

 

partner, 

andlighet, 

vänner, 

och 

hemmet 

och minst 

nöjda 

med 

hälsa, 

nöje och 

arbete.  

 

 
Patienter 

hade 

problem 

med att 

upprätthål

la 

vänskap 

under 

utvecklin

gen av sin 

sjukdom. 

9 Pattison, N., Carr, S-M., 

Turnock, C., & Dolan, S. 

2013. England. 

Journal of Clinical Nursing ‘Viewing in 

slow motion’: Patients', families', nurses' 

and doctors' perspectives on end‐ of‐
life care in critical care. 

Syftet var att 

undersöka betydelsen 

av palliativ vård för 

svårt sjuka 

cancerpatienter, 

familjer och 

vårdpersonal. 

Kvalitativ, fenomenologisk djupintervjuer 

genomfördes. 27 deltagare varav 7 

stycken patienter. Ändamålsenlig 

provtagning från en brittisk kritisk 

vårdenhet fördes. Djupintervjuer var 

tejpade analyseras med Van Manen s 

fenomen analysram. 
 

Patienters 

upplevels

er av 

nästan 

döende 

uppmanas 

existentie

ll 

eftertanke

. De 

ansåg att 

deras 

religiösa 

och 

andliga 

jaget, och 

behov. 

möjlighet 

att prata 

om 

existentie
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lla frågor 

var 

användba

rt för en 

patient att 

behandla 

frågor. 

 

 

“Jag 

ganska 

starkt tror 

på Gud 

och jag 

tror att 

det finns 

en kraft 

bortom 

oss som 

styr vårt 

öde 

något. “ 
 

 


