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Sammanfattning 

Ett ökat antal patienter väljer att avsluta sina liv i hemmiljö, med hjälp av palliativa 
insatser från hemsjukvården. Då livskvalitet är ett viktigt mål inom palliativ vård, 
krävs kunskap hos sjuksköterskan om vilka faktorer som påverkar livskvaliteten hos 
patienterna. Syftet var att genom en litteraturstudie undersöka vad som påverkade 
patientens upplevelse av livskvalitet i samband med palliativ vård i hemmet. 
Resultatet utgick från tio vetenskapliga artiklar varav två kvalitativa, sju kvantitativa 
och en med mixad metod, vilka resulterade i två huvudkategorier: Fysiska och 
psykiska symtom och Psykosociala faktorer. Resultatet visade att om både fysiska och 
psykiska symtom kunde lindras ökade patientens upplevelse av livskvalitet. Resultatet 
behandlar även hur sjuksköterskan i omvårdnaden vid palliativ vård kan ge patienten 
relevant information, stöd, trygghet och hopp, vilket även det ökar livskvaliteten. 
Genom att som sjuksköterska kunna ge patienten tid så ökade både trygghet och 
livskvalitet. Något som framkom i resultatet var att en stor andel patienter led av 
depression, vidare forskning behövs för utvecklandet av lättanvända screening-
instrument. Sjuksköterskor behöver kontinuerliga kompetensutveckling inom palliativ 
vård, för att kunna utveckla nya kunskaper och för att kunna vidta relevanta 
omvårdnadsåtgärder för att kunna öka den upplevda livskvalitén hos patienterna i 
palliativt skede. 
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Abstract 

An increased number of patients choose to end their life in home environments, with 
support from palliative efforts from home care services. Since quality of life is an 
important goal in palliative care, knowledge of the nurse regarding which factors that 
affect the quality of life in the patients is important. The aim was to through a 
literature study explore what affected the patient´s experience of quality of life in 
conjunction with palliative care in the home environment. The result was from ten 
scientific articles, whereof two qualitative articles, seven quantitative articles and one 
with mixed method, which resulted in two main categories: Physical and 
psychological symptoms and psychosocial factors. The result showed that if both 
physical and psychological symptoms were alleviated, the patient´s quality of life 
increased. The result also deals with how the nurse in the palliative care can give the 
patient relevant information, support, security and hope, which also increases the 
quality of life. By as a nurse be able to give the patient time, both security and quality 
of life were increased. Something that emerged in the result was that a large 
proportion of patients suffered from depression, further research is needed for the 
development of easy-use-screening instruments. Nurses need continuous competence 
development in palliative care, to be able to develop new skills for the ability to take 
relevant care measures to be able to increase the perceived quality of life in the 
patients in the palliative phase. 
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Inledning 
Inom dagens hälso- och sjukvård möter sjuksköterskor patienter med olika obotliga 
sjukdomar, varav en del leder till döden. Varje år avlider cirka 90 000 människor i 
Sverige, varav ungefär 80% är i behov av palliativ vård i livets slutskede 
(Socialstyrelsen, 2013). Palliativ vård syftar till att vårda de människor som lider av 
obotlig, progressiv sjukdom eller skada, vilket även innefattar stöd i sorgearbetet till 
närstående (Palliativregistret, 2017). 
 
Palliativ vård ska enligt Världshälsoorganisationen (WHO) tillgodose fysiska, 
psykiska, sociala och existentiella behov (World Health Organization, u,å). Den 
palliativa vården skall även omfatta lindrande av lidande och främjande av livskvalitet 
för patienter med obotlig sjukdom eller skada (World Health Organization, u,å). 
Enligt det nationella kunskapsstödet för palliativ vård, ska alla som är i behov av 
palliativ vård få den utformad efter sina individuella behov, det vill säga 
personcentrerad vård (Socialstyrelsen, 2013). Det nationella vårdprogrammet för 
palliativ vård uttrycker att det krävs kunskap hos vårdande personal för att säkra eller 
förbättra patientens livskvalitet (Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012-2014, 
2012). Såväl symtomlindring som kartläggning av hur patienten klarar sitt dagliga liv 
ses som viktiga indikationer på livskvalitet inom den palliativa vården (Nationellt 
vårdprogram för palliativ vård 2012-2014, 2012). I dag bedrivs palliativ vård som 
teambaserad vård, där olika professioner arbetar tillsammans, för att se helheten hos 
patient och närstående (Hui et al., 2013; Socialstyrelsen, 2006). 
 
Palliativ vård bedrivs på sjukhus, särskilda boenden och inom kommunen, men även i 
hemmet med insatser från kommunsjuksköterskor och primärvård (Socialstyrelsen, 
2006). Det har varit en ökande trend de senaste decennierna att fler och fler patienter i 
sen palliativ fas flyttar ut från sjukhus och hospice, för att tillbringa den sista tiden i 
det egna hemmet nära familj och vänner (Peters & Sellick, 2006). Med en ökande 
andel patienter, som väljer att avsluta sina liv i hemmiljö, är det viktigt att 
sjuksköterskan är medveten om hur livskvalitet kan främjas för patienter med palliativ 
vård i hemmet. Detta på grund av att en högre livskvalitet har visat sig ge en lägre 
symtombörda och bättre fysisk hälsa (Peters & Sellick, 2006).  
 
Pattison, Carr, Turnock och Dolan (2013) poängterar att ett flertal studier om 
upplevelser och erfarenheter i samband med palliativ vård är genomförda, dock 
fokuserar de främst på andra än patienternas perspektiv, såsom exempelvis 
närståendes eller sjuksköterskors. En orsak kan vara att många av patienterna i 
palliativ vård lider av fatigue, smärta och depression, eller lider av kognitiv svikt och 
därmed inte orkar eller klarar av att delta i forskning (Pattison et al., 2013). 
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Bakgrund  
Palliativ vård 

Ordet palliativ kommer från latinets pallium, som betyder kappa eller mantel och är 
något som sveps om patienten emedan verbet "to palliate" betyder lindra eller mildra 
(Pastrana, Jünger, Ostgathe, Elsner & Radbruch, 2008). Palliativ vård är ett relativt 
nytt begrepp inom vården, men är trots detta den äldsta formen av omsorg, från en tid 
då få sjukdomar kunde botas och endast symtom på sjukdom kunde lindras (Pastrana 
et al., 2008). Cicely Saunders, som var kurator, sjuksköterska och sedan även läkare 
(Strang, 2012), grundade det första moderna hospicet i London 1967, där den 
palliativa vården utvecklades, som en reaktion på bristfällig vård av döende patienter. 
Saunders ansåg att människan borde ses som odelbar fysiskt, psykiskt, socialt och 
existentiellt, för att kunna ge patienten ett ökat välbefinnande. Att se hela patienten 
gav förutsättningar för en helhetsvård. Helhetsvård är det som numera benämns 
palliativ vård och som syftar på vården de sista dagarna i en döende patients liv 
(Strang, 2012). Vad som är palliativ vård och vilka patienter det gäller har debatterats 
genom åren, en enighet kan ses om att det avser patienter som har en överlevnad 
mindre än sex månader samt behovet av att stödja deras närstående (Hui et al., 2013 
 
Den palliativa vården är indelad i två delar, tidig och sen palliativ fas (Socialstyrelsen, 
2013). I den tidiga fasen är målet att fortsätta med undersökningar, behandlingar och 
att minska symtom, samt hjälpa patienten att leva ett aktivt liv så länge som möjligt. 
Den sena palliativa fasen är den terminala fasen, vilken varar dagar till enstaka 
månader. I den sena palliativa fasen fokuserar sjuksköterskan istället på 
symtomlindring och psykosocialt stöd för både patienten och närstående för att skapa 
bästa möjliga förutsättningar för en så god livskvalitet som möjligt (Socialstyrelsen, 
2013). WHO:s definition av palliativ vård, avser denna del av den palliativa vården 
(World Health Organization, 1990). Även denna litteraturstudie syftar till den sena 
palliativa fasen. 
 
I dagens palliativa vård kan sjuksköterskan arbeta personcentrerat utifrån de 6 S:n. 
S:n står för självbild, självbestämmande, sociala relationer, symtomlindring, 
sammanhang och strategier (Nationellt vårdprogram, 2016). Självbild innefattar 
bevarandet av en positiv självbild, vem patienten är och vad som är viktigt för 
patienten. Självbestämmande avser att bevara patientens självbestämmande och 
självständighet, samt patientens delaktighet i alla vårdande beslut. Sociala relationer 
omfattar bevarandet av relationer som är viktiga för patienten, såsom en möjlighet att 
umgås med familj och vänner. Symtomlindring innebär att skapa möjlighet till god 
symtomlindring. Sammanhang handlar om existentiella frågor, exempelvis en 
tillbakablick på livet, där sjuksköterskan hjälper patienten hitta ett sammanhang i livet 
som stort. Strategier har också existentiella frågor i fokus, men behandlar istället 
frågor gällande döendet, där sjuksköterskan då kan ge stöd åt patienten i att möta 
döden på ett värdigt sätt (Nationellt vårdprogram, 2016). Ett annat sätt att arbeta inom 



 

 3 

palliativ vård är att utgå ifrån fyra hörnstenar, vilka är: symtomlindring, 
kommunikation och relation, teamarbete samt närståendestöd (Hui et al., 2013; 
Strang, 2012; Socialstyrelsen, 2006). 
 
Det är känt att den palliativa vården i Sverige är ojämlik då denna vård oftast 
förknippas med cancersjukdom, även om det finns andra patientgrupper som är i 
behov av palliativ vård (Brännström, Hägglund, Fürst & Boman, 2012). Ojämlikheten 
kan förklaras av den enkla anledningen, att patienter med cancer är lättare att 
identifiera än till exempel patienter med hjärtsjukdomar eller KOL, när kurativ 
behandling inte längre är möjligt utan skall övergå till symtomlindrande palliativ 
vård. Forskning visar att den ojämlika vården leder till att vissa patientgrupper har 
större förekomst av andnöd, otillräcklig ordination av läkemedel samt att de oftast dör 
ensamma (Brännström et al., 2012). I palliativ vård kan ett instrument användas, som 
kallas Supportive and Palliative Care Indicators Tool (SPICT), för att identifiera 
patienter i palliativt skede med syfte att bedriva en jämlik vård och främja livskvalitet 
samt ett gott döende. Instrumentet är ett stöd i att identifiera patienter med en eller 
flera sjukdomar, som riskerar att försämras eller dö av sin sjukdom (Highet, 
Crawford, Murray & Boyd, 2013). Identifieringen görs för att se om patienten är i ett 
palliativt skede, vilket är en förutsättning för att kunna stödja patient och närstående 
under den sista tiden i livet, samt för att skapa en möjlighet för ett gott döende (Highet 
et al., 2013). Idag används SPICT i många länder på alla kontinenter. I Sverige är det 
helt nytt och valideras och översätts just nu för att kunna användas i svensk hälso- och 
sjukvård (http://www.spict.org.uk). 
  
Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012–2014 (2012) beskriver olika 
skattningsinstrument, som används inom palliativ vård, vilka på olika sätt kan 
användas till de vanligast förekommande fysiska symtomen, såsom 
funktionsnedsättning, illamående och smärta (Sandgren et al., 2010). Edmonton 
Symptom Assessment Scale (ESAS) är ett instrument med vilket patienten skattar 
symtom, som smärta, orkeslöshet, illamående, nedstämdhet, oro, ångest, 
sömnproblem, nedsatt aptit, andfåddhet och välbefinnande (Nationellt vårdprogram 
för palliativ vård 2012–2014, 2012). Vid specifik symtomskattning, som vid 
exempelvis smärta används Visuell Analog Skala (VAS). Har patienten kognitiv svikt 
eller inte kan utrycka sin smärta verbalt, bör Abbey Pain Scale användas, där personal 
eller närstående skattar patientens smärta, beroende på bland annat ljuduttryck, mimik 
eller kroppsspråk (Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012–2014, 2012). 
 
Existentiellt lidande och djup personlig ångest är bland de mest försvagande 
symtomen hos döende patienter (Boston, Bruce & Schreiber, 2011) För att 
sjuksköterskan ska kunna möta lidandet hos patienten under livets sista tid, krävs 
lämplig utbildning i palliativ vård (Boston et al., 2011). Utbildningen ger 
sjuksköterskan möjlighet att själv bli medveten om hur hen definierar palliativ vård. 
Kunskapen och förståelsen gör att sjuksköterskan får förbättrad förmåga att ta itu med 
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egna eventuella barriärer och kunskap för att på bästa sätt kunna vårda patienten i 
palliativt skede (Ferrer, Mollica, Huang, Falisi & Chou, 2016). 
 
Livskvalitet 
Lyndon B. Johnson, tidigare president i USA, anses vara en av de första som använde 
begreppet livskvalitet (Barcaccia, Esposito, Matarese, Elvira & Grazia De Marinis, 
2013). När Johnson efter andra världskriget hade mål, vilka inte kunde mätas i pengar 
utan i hur personer mådde, använde han ordet livskvalitet i ett tal till folket i USA. 
Livskvalitet är ett komplext begrepp, som bland annat används inom hälsoekonomi, 
hälsopolitik, och hälso- och sjukvård. Hittills har forskningen inte nått konsensus om 
vad begreppet innefattar, men det betraktas bland annat som ett mått på subjektivt 
välbefinnande eller som en indikator för fysisk hälsa (Barcaccia et al., 2013).  
 
WHO lägger stor vikt vid att målet i all palliativ vård är en god livskvalitet, där både 
patientens och närståendes livskvalitet är viktig (World Health Organization, u,å).  
Begreppet är flerdimensionellt och omfattar både positiva och negativa egenskaper i 
livet. Den upplevda livskvaliteten påverkas av fysisk hälsa, psykiskt tillstånd, 
självständighet och sociala relationer (Barcaccia et al., 2013). Exempelvis den norska 
forskaren Siri Næss beskriver de dimensioner hon anser vara viktiga, såsom; att känna 
samhörighet, vara aktiv, ha självkänsla och en grundläggande känsla av glädje (Næss, 
1987).  
 
En studie har visat att patienter i palliativ hemsjukvård hade en bättre hälsostatus och 
ökad livskvalité än de patienter som vårdades på sjukhus eller hospice (Paters & 
Sellick, 2006). Inom vården kan begreppet hälsorelaterad livskvalitet användas, vilket 
involverar fysiska, psykiska och sociala aspekter, som på olika sätt påverkar 
hälsotillståndet, vilket även går att mäta (Barcaccia et al., 2013). Inom hälso- och 
sjukvården används olika mätmetoder, som på olika sätt mäter hälsorelaterad 
livskvalitet på patienter i palliativ vård oavsett om de befinner sig på sjukhus eller i 
hemmet (Strang, 2012). De kan bestå av frågor gällande illamående, andnöd eller 
exempelvis oro, som dokumenterat har negativ inverkan på patienter inom palliativ 
vård (Strang, 2012). En persons upplevelse av livskvalitet kan även bedömas med 
utgångspunkt från svar om bland annat välbefinnande, lycka, livsstil, välfärd, 
tillfredställelse av mänskliga behov, kulturellt sammanhang, information och 
utveckling (Barcaccia et al., 2013). I denna litteraturstudie syftar livskvalitet på 
patientens hälsorelaterade livskvalitet hos de patienter som vårdas i hemmet. 
 
Livskvalitet påverkas av mycket i den palliativa vården, såsom exempelvis symtom 
eller bristen på symtom av sjukdom eller behandling. Ju fler symtom desto sämre 
livskvalitet (Peters & Sellick, 2006). Patienter i palliativt skede lider ofta av många 
fysiska och psykiska symtom, som på olika sätt påverkar dem negativt (Peters & 
Sellick, 2006).  Försämring av livskvalitet kan även ske genom funktionsnedsättning, 
vilken anses vara den främsta riskfaktorn för depression (Hopwood & Stephens, 



 

 5 

2000). Det kan även vara praktiska problem, såsom att sköta hemmet och bekymmer 
över ekonomin, vilka kan ses försämra livskvaliteten (Peters & Sellick, 2006).  
 
Forskning i samband med palliativ vård av patienter med cancer, visar att även om 
symtomlindring genom medicinska insatser uppnås, påverkas inte alltid nivån av 
livskvalitet (Rueda, Solà, Pascual, Subirana & Casacuberta, 2011). Däremot har 
psykoterapeutiska, psykosociala och pedagogiska behandlingar effekt, såsom 
exempelvis samtalsterapi (Rueda et al., 2011). En möjlighet att öka den personliga 
upplevelsen av livskvaliteten är ifall patienten har förmåga att kunna fokusera på 
andra saker än de fysiska symtom som upplevs (Strang, 2012).  
 
Sjuksköterskan i palliativ hemsjukvård 
I hemsjukvården arbetar sjuksköterskan i ett multiprofessionellt team bestående av 
bland annat läkare och sjuksköterskor, men även andra discipliner kan ingå såsom 
undersköterskor, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, dietist, präst och diakon 
(Socialstyrelsen, 2013). Sjuksköterskans arbetsuppgifter i hemsjukvården är många 
och består bland annat av läkemedelshantering, samordning, uppföljning, bedömning 
av hälsotillstånd, planering av omvårdnaden, genomförandet av omvårdnadsåtgärder 
ordinerade av en annan profession och riskbedömningar (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). Förutom att främja patientens fysiska hälsa och 
funktionella förmåga, bör sjuksköterskan främja god livskvalitet för patienten, genom 
att vidta stödjande åtgärder gällande sociala kontakter, livsglädje, emotionellt 
välbefinnande och patientens miljö (Barcaccia et al., 2013). Många patienter avvaktar 
med att koppla in hemsjukvård tills det absolut är nödvändigt såsom när 
funktionsnedsättningen är hög och en eventuell symtombörda är hög. Symtombördan 
kan därför vara väldigt stor när det palliativa vårdteamet med sjuksköterskor väl 
kopplas in, vilket bör beaktas vid planeringen av den palliativa vården i hemmet 
(Ahlner-Elmqvist, Jordhøy, Bjordal, Jannert & Kaasa, 2008). Genom att i ett tidigt 
skede vidta relevanta omvårdnadsåtgärder såsom att tillhandahålla informations- och 
supportnätverk kan sjuksköterskan underlätta patientens övergång till palliativ vård 
(Duggleby et al., 2010).  
 
Sjuksköterskans besök hemma hos döende patienter liknas med att pendla mellan att 
vara gäst och inkräktare i deras hem, eftersom de inte vet vad som väntar (Santos-
Salas & Cameron, 2010). Det kan innebära svårigheter att vara gäst samtidigt som att 
vara professionell, eftersom det ofta leder till att etiska dilemman uppstår i mötena 
med patienter i deras egna hem. Det kan exempelvis vara när medicinsk utrustning 
förvandlar patientens hem till en vårdinrättning eller när sjuksköterskan plötsligt skall 
vara den som bestämmer vad som skall göras och på vilket sätt. Eftersom vården i 
patientens hem kan inkräkta på patientens autonomi och integritet, är det för 
sjuksköterskan av betydelse att vara medveten om att hen är gäst i patientens hem. 
Ifall sjuksköterskan gör något felaktigt eller stöter sig med patienten kan det medföra 
att hen måste lämna bostaden (Santos-Salas & Cameron, 2010). Inom hemsjukvård är 
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det därför viktigt att ta tillvara på patientens erfarenheter i den egna hemmiljön och 
skapa en relation med både patient och eventuella närstående. En personlig relation 
ger förutsättningar för att sjuksköterskan kan se hela patienten ur ett fysiskt, psykiskt, 
socialt och andligt perspektiv (Reed, Fitzgerald & Bish, 2017; Santos-Salas & 
Cameron, 2010). Dessutom krävs det kreativitet för att värna om relationerna med 
patienter i palliativ vård (Santos-Salas & Cameron, 2010). 
 
Genom att lindra såväl kroppsligt som existentiellt lidande, kan sjuksköterskan göra 
så att patienten upplever trygghet, vilket i sin tur kan öka patientens upplevelse av 
livskvalitet (Kvåle & Bondevik, 2010). Det är en utmaning för sjuksköterskan att 
förbli närvarande i mötet med en patient, som upplever ångest under livets sista tid. 
Med en ökad medvetenhet om vikten av empati, närvaro och förståelse, är det möjligt 
för sjuksköterskor att personcentrera den palliativa vården för patienterna och deras 
familjer (Boston et al., 2011).  
 
Kari Martinsens omvårdnadsteori  
En teoretiker som fokuserar mycket på det personliga mötet är omvårdnadsteoretikern 
Kari Martinsen (Alvsvåg, 2006). Relationen i en människas liv är enligt Martinsen ett 
grundläggande element. Martinsen ser på människan i relationer med andra 
människor, där det finns ett ömsesidigt beroende av varandra och där människans lika 
värde är oberoende av status eller prestation. För att kunna förstå och hjälpa varandra 
samt skapa en relation, måste parterna ha något som förenar dem såsom regler, 
normer och aktiviteter (Kristoffersen, Berg-Thomassen & Bjerneroth, 1998). För att 
en god relation ska kunna skapas, är det viktigt att sjuksköterskan har god kunskap 
om palliativ vård så att mötet med patienter blir så optimalt som möjligt (Kvåle & 
Bondevik, 2010). Detta ger förutsättningar för att ett förtroende ska kunna byggas upp 
och leda till en god relation mellan parterna, vilket kan leda till en ökad livskvalitet 
hos både patient och närstående (Kvåle & Bondevik, 2010). Sjuksköterskan har 
genom sin profession ett gynnsamt läge mellan patienter och närstående, med 
förutsättningar att fungera som medlare och öka livskvaliteten för båda parter om 
behov finns (Pattison et al., 2013).  
 
Martinsen skiljer på personer som friska sjuka och sjuka sjuka i sin omvårdnadsteori 
(Kristoffersen et al., 1998). Friska sjuka är de patienter som kan nå förbättrad 
funktionsförmåga, emedan sjuka sjuka är patienter med en obotlig sjukdom, det vill 
säga patienter i palliativ vård. Deras funktionsförmåga kan inte förbättras utan det 
behövs omsorg för att upprätthålla eller undvika försämring av funktionsförmågan, 
samt ge förutsättningar för ett gott välbefinnande (Kristoffersen et al., 1998).  
 
Martinsen menar att ett moraliskt förhållningsätt såsom solidaritet och ansvar för de 
svaga är något som sjuksköterskan redan i sin utbildning behöver lära sig 
(Kristoffersen et al., 1998). I omvårdnadssituationer med patienter, så förväntas 
sjuksköterskan handla moraliskt rätt och göra det som är bäst för patienten. En 
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människa kan inte förstås eller ses som isolerad från sin omgivning, då människan 
och miljö är sammankopplade med varandra (Kristoffersen et al., 1998). Kari 
Martinsens omvårdnadsteori kan tillämpas inom palliativ hemsjukvård eftersom den 
som vårdar innehar en empatisk öppenhet i samtal om livsmod (Martinsen, 1993).  
Välbefinnande och livsmod är olika dimensioner av subjektivt upplevd hälsa, det vill 
säga livskvalitet, vilka Martinsen menar gör den villkorslösa omsorgen lämplig, en 
omsorg som sker utan baktanke och som saknar målet om att patienten ska bli bättre 
eller få tillbaka sitt oberoende (Kristoffersen et al., 1998).  
 
Problemformulering 
När en person väljer att avsluta sitt liv i hemmet, så är det av vikt att sjuksköterskan 
har utbildning inom palliativ vård. Då livskvalitet är ett mål i all palliativ vård krävs 
det att sjuksköterskan har kunskap om vad som påverkar livskvaliteten för patienter i 
hemmet för att möjliggöra en personcentrerad vård där livskvalitet främjas. 
 

Syfte 
Syftet var att undersöka vad som påverkar patienters upplevelse av livskvalitet i 
samband med palliativ vård i hemmet. 
 

Metod 
Studien är utformad som en allmän litteraturstudie enligt Forsberg & Wengström 
(2013), grundad på publicerade vetenskapliga artiklar. 
 
Datainsamling 
 
Datainsamlingen genomfördes utifrån sökningar efter vetenskapliga artiklar. Initialt 
genomfördes en fritextsökning i valda databaser med syfte att få en uppfattning om 
vad som tidigare var publicerat och på så sätt identifiera relevanta sökord för denna 
litteraturstudie. Till följd av en stor mängd träffar, granskades inledningsvis enbart 
titel och de keywords studierna hade. Utifrån denna litteraturstudiens syfte valdes 
sökorden: palliativ vård, hemsjukvård och livskvalitet vilka ansågs motsvara 
engelskans: palliative care, home care och quality of life, se bilaga A tabell 1 för 
sökordsöversikt. I inledande sökningar användes ingen begränsning till specifika årtal. 
Det visade sig finnas mycket forskning gällande palliativ vård, men livskvalitet 
gällande patienter med palliativ hemsjukvård var mindre beforskat. Eventuella 
dubbletter i sökningarna markeras i sökhistoriken med (*). Med utgångspunkt från 
tidigare forskning, identifierades relevanta sökord såsom palliative home care, quality 
of life, increase, nursing, nurs*, palliative care, terminally ill patients, home health 
care, home care services samt home based care, vilka användes i kombination vid de 
olika sökningarna. Med och utan hjälp av meSH-termer, Cinahl Headings eller 
tesaurus, som innebär ämnesord i de olika databaserna (Friberg, 2012), genomfördes 
de olika sökningarna. Se sökhistorik bilaga B, tabell 2. Sökning med boolesk 
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sökteknik med de olika sökoperatorerna AND, OR och NOT (Friberg, 2012) har 
använts under datainsamlingen. Genom att använda sökoperatorn OR skapas en 
händelse mellan två eller flera sökord, vilket gör att artiklar som innefattar något eller 
alla sökorden, visas som träffar. Sökoperatorn breddar helt enkelt den systematiska 
sökningen. Sökoperatorn AND fokuserar istället på att avgränsa sökområdet och bör 
därför användas först då sökorden ska kombineras. NOT används för att avgränsa 
sökningen till för att utesluta ord eller termer (Friberg, 2012; Willman, Bahtsevani, 
Nilsson & Sandström, 2011). Vid en sökning efter vetenskapliga artiklar till 
bakgrunden gjordes begränsningen till årtalen 2004–2014, för att se tidigare 
forskning, där även vissa resultatartiklar hittades. Vid sökningar efter resultatartiklar 
så begränsades sökningarna till åren 2007–2017 för att studierna skulle innehålla så 
aktuell forskning som möjligt. Redan efter första sökningen framträdde ett flertal 
relevanta artiklar, som svarade mot syftet. Artikelsökningarna utfördes i databaserna 
Cinahl, PubMed och PsycINFO mellan 2017-10-02 till 2017-10-18. 

Inklussionskriterier var vetenskapliga peer review artiklar, som skulle vara skrivna på 
engelska eller svenska, samt vara publicerade från år 2007 och framåt. De skulle även 
vara granskade av en etisk kommitté eller innehålla ett etiskt övervägande.  
Vetenskapliga artiklar, som endast belyste vårdpersonals eller närståendes upplevelser 
av livskvalitet, exkluderades då de inte var relevanta till syftet. Granskningen av de 
vetenskapliga artiklarna, som valdes ut gjordes med Carlsson och Eimans (2003) 
granskningsmall. De vetenskapliga artiklarna, som bedömdes vara av grad I, vilket 
innebär en hög vetenskaplig kvalitet, inkluderades i resultatet.  

Databas – Cumulative Index of Nursing and Allied Health (Cinahl) 
Cinahl är en databas i omvårdnadsforskning. Cinahl står för ”Cumulative Index of 
Nursing and Allied Health” och täcker ämnen som omvårdnad, arbetsterapi och 
sjukgymnastik (Forsberg & Wengström, 2013). I de flesta av sökningarna, som 
gjordes i databasen, begränsades årtalen manuellt till 2007–2017. Inledande sökning 
genomfördes med hjälp av sökord och boolesk operator, palliative care AND quality 
of life i fritext, vilket resulterade i 3798 träffar. Vid nästa sökning användes palliative 
care, quality of life och home based care, även här användes boolesk operator AND 
för att hitta vetenskapliga artiklar som svarade mot syftet. Sökningen resulterade i 
fyra vetenskapliga artiklar, varav två av abstrakten svarade mot syftet. En av de 
vetenskapliga artiklarna granskades, dock kom den ej att användas i resultatet. I 
följande sökning användes Cinahl headings på sökorden palliative care och 
terminally ill patients tillsammans med boolesk operator OR, orden quality of life och 
home health care kombinerades med boolesk operator AND. Sökningen resulterade i 
84 träffar varav de 39 abstrakt lästes, där titeln svarade mot syftet och de var skrivna 
efter år 2007. Tio av dessa ansågs relevanta för vidare granskning och fem av de 
vetenskapliga artiklarna kom att användas i resultatdelen. Ytterligare en sökning 
gjordes med Cinahl heading palliative care, som kombinerades med increase, nurs 
och quality of life samt boolesk operator AND och trunkering (Forsberg & 
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Wengström, 2013) på sökordet nurs*, för att få med eventuella böjningar av ordet. 
Sökningen resulterade i 30 träffar, varav nio abstrakt lästes och en artikel granskades, 
vilken senare uteslöts då trovärdigheten inte kunde styrkas i den vetenskapliga 
artiklen. Övriga 21 artiklar svarade inte mot syftet eller hade exklusionskriterier med i 
titeln. Sökning gjordes även med fritext quality of life och palliative home care även 
här valdes boolesk operator AND, detta resulterade i 34 artiklar. De fyra abstrakt som 
hade titlar som svarade mot syftet lästes, varav två granskades och lästes i sin helhet. 
En av de granskade vetenskapliga artiklarna inkluderades i resultatet. Fyra dubbletter, 
som tidigare var granskade, kom med i sökningen. Vidare användes Cinahl heading 
på home health care som kombinerades med fritextsökning av terminally ill patients 
och quality of life med boolesk operator AND. Vid denna sökning användes abstract 
available, som extra val då abstraktet skulle finnas tillgängligt att läsa i databasen, för 
att lättare se om de vetenskapliga artiklarna svarade mot syftet. Detta resulterade i 17 
träffar och av dessa lästes sju abstrakt och två granskades, övriga artiklar hade titlar 
som inte svarade mot syftet. I sökningen uppkom även fyra dubbletter, men ingen av 
de nytillkomna vetenskapliga artiklarna kom sedan att användas i resultatet. Sökning 
gjordes även med Cinahl heading på palliative care som kombinerades med home 
health care och quality of life som fritextsökning, tillsammans med boolesk operator 
AND. Tidigare sökningar inkluderade flertalet artiklar där fokus låg på närstående, 
därför valdes boolesk operator NOT och ordet caregiver, för att utesluta närstående. 
Sökningarna resulterade i 26 vetenskapliga artiklar, där 15 abstrakt lästes varav två 
granskades och lästes i sin helhet, en kom att användas i resultatet, övriga 
vetenskapliga artiklar svarade inte mot syftet. 
 
Databas – Publicmedline (PubMed) 
PubMed är en fritt tillgänglig version av Medline, vilket är en bred databas som 
huvudsakligen innehåller vetenskaplig litteratur om medicin, omvårdnad och 
odontologi (Forsberg & Wengström, 2013). Inledande sökning gjordes med hjälp av 
sökorden palliative care och quality of life samt boolesk operator AND i fritext vilket 
resulterade i 10 928 resultat. I övriga sökningar begränsades årtalen manuellt till 
2007–2017. I nästa sökning användes sökorden palliative home care, increase och 
quality of life, där dessa kombinerades med boolesk operator AND. Detta resulterade i 
tre träffar, där alla abstrakt lästes, varav två av dessa granskades och en kom med i 
resultatdelen. Nästföljande sökning i databasen gjordes som fritextsökning med 
sökorden palliative home care, nursing och quality of life samt boolesk operator 
AND. Sökningen resulterade i 13 träffar med sju lästa abstrakt som svarade mot syftet 
och saknade exlusionskriterier, varav fyra av dem granskades, men endast en av de 
vetenskapliga artiklarna kom med i resultatet. Följande sökning med palliative care 
som MeSH term, kombinerades med quality of life samt home care services för att 
använda annat ord för hemsjukvård, i ett försök att utöka sökningen. Sökningarna 
resulterade i 149 vetenskapliga artiklar, där 47 abstrakts lästes, varav sex nya 
vetenskapliga artiklar granskades och lästes i sin helhet, en kom att användas i 
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resultatet, övriga vetenskapliga artiklar svarade inte mot syftet. Sju vetenskapliga 
artiklar var dubbletter sedan tidigare sökningar och redan granskade.  
 
Databas- PsycINFO 
PsycINFO är en databas, som innehåller psykologisk forskning inom medicin och 
omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2013). Sökningen i PsycINFO gjordes sent i 
informationssökningen. Detta på grund av att många av sökningarna, som redan var 
gjorda i databaserna PubMed och Cinahl gav dubbletter av artiklar. Dubbletter som 
redan var granskade och inkluderade i arbetet, se bilaga B, tabell 2. I sökningen 
användes tesaurus, som är ämnesord, på orden palliative care och home care, vilka 
kombinerades med quality of life som fritextsökning. Sökningen inkluderade även 
boolesk operator AND och de vetenskapliga artiklarna skulle vara skrivna mellan åren 
2007–2017. Sökningen resulterade i 37 vetenskapliga artiklar, där 11 abstrakt lästes, 
en artikel granskades och lästes i sin helhet, men svarade inte mot syftet. Övriga 
vetenskapliga artiklar svarade inte mot syftet. En artikel var en dubblett sedan tidigare 
sökningar och redan granskad. 
 
Databearbetning 
Metoden som användes, var en allmän litteraturöversikt, där de vetenskapliga 
artiklarna som inkluderades i resultatet lästes ett flertal gånger, för att på så sätt se 
helheten och få en djupare förståelse (Fridberg, 2012). De vetenskapliga artiklarna, 
som uppfyllde inklusionskriterierna, kvalitetsgranskades med utgångspunkt från 
Carlsson och Eimans (2003) granskningsmallar för vetenskapligt material. 
Granskningsmallarna syftar till att undersöka den vetenskapliga kvaliteten i artiklarna. 
Bedömningen rangordnas i tre grader, grad I, grad II respektive grad III där artiklar 
med grad I anses hålla en hög vetenskaplig kvalitet (Carlsson och Eiman, 2003). Efter 
granskningen konstruerades en artikelöversikt, vilken belyser artiklarnas syfte, 
metoder och slutsatser (Bilaga C). Artiklarna, som bedömdes vara av till grad I, 
valdes till resultatet. Grad I innebär att de följde forskningsprocessen och på så vis 
höll en god vetenskaplig kvalitet (Carlsson & Eiman, 2003). Resultatartiklarna 
granskades även avseende validitet, reliabilitet och generaliserbarhet/överförbarhet 
eller efter trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet och tillförlitlighet, beroende på 
kvantitativ eller kvalitativ ansats (Henricson, 2012). Totalt granskades 31 
vetenskapliga artiklar, varav 10 av dessa valdes ut för att besvara syftet. 
 
Analysen av innehållet genomfördes på ett organiserat arbetssätt för att få överblick 
av de vetenskapliga artiklarnas resultat och därmed kunna gruppera viktiga data i 
olika teman (Forsberg & Wengström, 2013). Liknande resultat med relevans för 
litteraturstudiens syfte, som förekom i flera studier, jämfördes avseende likheter och 
skillnader för att därefter kunna kategoriseras i olika teman. De teman, som framkom, 
diskuterades, och de vetenskapliga artiklarna lästes åter igen för att klargöra att de 
teman som hittats, överensstämde med resultatet (Forsberg & Wengström, 2013). 



 

 11 

Resultatet delades in i två huvudteman: Fysiska och psykiska symtom och 
psykosociala faktorer.  
 
 
Forskningsetiska övervägande 
För att säkerställa kvaliteten i litteraturstudien inkluderades endast artiklar, som hade 
tillstånd från etisk kommitté eller de som påvisade att noggranna etiska övervägande 
var gjorda (Forsberg & Wengström, 2013). Grundläggande är att forskning bara får 
godkännas om den är bedriven på ett sätt som skyddar den enskilda individen och 
visar respekt för människovärdet och mänskliga rättigheter (SFS 2003:460) 
 
I Sverige finns två lagar, som reglerar forskningsetiken. Den första är Lagen om 
etikprövning av forskning, som avser människor (SFS 2003:460). Lagen innebär 
bland annat att deltagarna ska veta att det är möjligt att avsluta sin medverkan i 
forskningen när de vill, utan att förklara varför. Den andra lagen är 
personuppgiftslagen (1998:204), som innebär att det inte är tillåtet att använda 
personuppgifter ifall forskningen inte är godkänd av en forskningsetisk kommitté. 
Uppgifterna får dessutom bara användas för forskningsändamål. Dessa lagar finns för 
att skydda individen och för att människovärdet skall respekteras vid forskning på 
människor (Henriksson, 2012). 
 
Belmontrapporten, som kom 1978 omfattar tre grundläggande etiska principer (The 
Belmont report, 1979). Principerna är respekt för person, göra-gott principen och 
rättviseprincipen. Principerna kan ses som att risk och nytta av forskningen alltid 
måste vägas mot varandra så att individens hälsa och rättigheter som patient alltid 
tillvaratas (The Belmont report, 1979).  
 
Resultat 
Resultatet behandlar flera faktorer som påverkade patienter upplevelse av livskvalitet 
i samband med palliativ vård i hemmet. Faktorerna delades in i två teman: Fysiska 
och psykiska symtom och Psykosociala faktorer 
 
Fysiska och psykiska symtom 
Symtomlindring av fysiska och psykiska symtom var viktigt både för att bibehålla och 
öka livskvaliteten hos patienter i den palliativa hemsjukvården (Brännström & 
Boman, 2014; Götze, Brähler, Gansera, Polze & Köhler, 2013; Hall, Davies, Gao & 
Higginsson, 2014; Krug, Miksch, Peters-Klimm, Engeser & Szecsenyi, 2016; Melin-
Johansson, Axelsson, Gaston-Johansson & Danielsson, 2010; Melin-Johansson, 
Ödling, Axelsson & Danilesson, 2007; Milberg et al., 2014). När symtom som 
depression, oro och fysisk smärta kunde lindras, innebar det en betydande ökning av 
både känslan av värdighet och upplevelsen av livskvaliteten hos patienterna (Melin-
Johansson et al. 2007). En känsla av otrygghet i det palliativa skedet av sjukdomen 
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ledde till en ökad förekomst av symtom såsom ångest, oro och depression (Hall et al., 
2014; Milberg et al., 2014). Mer än hälften av patienterna i palliativ vård led av svår 
till medelsvår depression och över en tredjedel av svår till medelsvår oro (Götze et al., 
2014). Desto yngre patienten var, desto högre grad av oro upplevde de (Hall et al. 
2014). Depression påverkade hela människan både fysiskt, psykiskt och emotionellt, 
vilket ledde till en betydligt sämre upplevd livskvalitet (Götze et al., 2014; Hall et al., 
2014; Melin-Johansson et al., 2010; Milberg et al., 2014).  
 
Det fanns ett samband mellan depression och försämrad livskvalitet hos patienter i 
palliativ hemsjukvård (Hall et al., 2014; Milberg et al., 2014). Den typiska 
symtombilden av depression visade sig i att patienten inte orkade med eller klarade av 
vardagsrutiner. Men även i att patienten förlorade sin personliga roll, upplevde sig 
vara till last för andra, känslan av att inte längre ha kontroll över livet samt en 
avsaknad av meningsfullhet och syfte med livet. När patienter hade närstående och 
vänner omkring sig, minskade symtom, såsom både depression och oro (Hall et al., 
2014; Milberg et al., 2014). I palliativ vård var det viktigt för sjuksköterskan att ge 
adekvat palliativ omvårdnad, både till patient och närstående, då ett samband kunde 
ses mellan närståendes upplevelse av depression och oro samt patientens symtom av 
depression och oro (Götze et al., 2013).  
 
Smärtproblematik utgjorde också en stor del i den palliativa vården (Götze et al., 
2014; Krug et al., 2016; Melin-Johansson et al., 2007; Singh, 2010). De patienter som 
skattade symtom som smärta, fatigue, aptitlöshet och andnöd som besvärande, 
skattade även sin upplevda livskvalitet låg (Götze et al., 2013; Krug et al., 2016; 
Milberg et al., 2014). Den fysiska smärtan begränsade patientens sociala liv genom att 
orken försvann, vilket i sin tur gav en minskad livskvalitet. Patienter, som tidigare 
hade en smärtproblematik, men som senare fick adekvat smärtlindring, klarade bättre 
av vardagssysslor, kände sig mer alerta och vitala (Melin-Johansson et al., 2007; 
Singh, 2010). Genom sjuksköterskans omvårdnad i hemsjukvården upplevde patienter 
trygghet och självständighet då alla möjligheter till smärtlindring fanns inom räckhåll 
och att patienterna slapp ringa och boka tid hos primärvården (Götze et al., 2014; 
Krug et al., 2016; Melin-Johansson et al., 2007). Patienterna i palliativ hemsjukvård 
påvisade en lägre symtombörda, vilken kunde förknippas med en ökande känsla av 
livskvalitet (Brännström & Boman, 2014; Götze et al., 2013; Hall et al., 2014; Krug et 
al., 2016; Melin-Johansson et al., 2010; Melin-Johansson et al., 2007; Milberg et al., 
2014). 
 
Psykosociala faktorer 
Patienternas upplevelse av den psykosociala situationen hade ett starkt samband med 
deras upplevda livskvalitet (Aoun, O´Connor, Skett, Deas & Smith, 2012; Brännström 
& Boman, 2014; Duggleby et al., 2007; Hall et al., 2014; Melin-Johansson et al., 
2010; Melin-Johansson et al., 2007; Milberg et al., 2014). När sjuksköterskan såg 
patienten som en helhet, både fysiskt, psykiskt, existentiellt och andligt, hade det en 
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positiv inverkan på livskvaliteten (Aoun et al., 2012; Brännström & Boman, 2014; 
Götze et al., 2013; Melin-Johansson et al., 2007).  
 

En annan betydande faktor när det kom till upplevd livskvalitet, var att känna trygghet 
(Aoun et al., 2012; Brännström & Boman, 2014; Melin-Johansson et al., 2007; 
Milberg et al., 2014). Trygghet kunde komma av att patienten hade möjlighet att 
stanna i sitt egna hem, nära familjen med hjälp av en sjuksköterska från 
hemsjukvården (Brännström & Boman, 2014; Melin-Johansson et al., 2007; Milberg 
et al., 2014). Men även uppnås av en så enkel insats, som att patienten i den palliativa 
vården hade larm nära till hands och på så sätt upplevde en känsla av ökat 
självförtroende och säkerhet (Aoun et al., 2012). Tryggheten innebar att de vågade 
göra sådant, som de tidigare inte vågat, till exempelvis att gå ut i trädgården ensam. 
Den känslan tog bort många mörka tankar och gav patienten peace of mind (Aoun et 
al., 2012). Patienter i hemsjukvården kände även trygghet till följd av sjuksköterskan 
hade tid att lyssna på dem, oavsett samtalsämne (Aoun et al., 2012; Melin-Johansson 
et al., 2007). Genom att ge tid för att pyssla om patienten lite så ökade tryggheten, då 
patienten kände sig lite extra bortskämd (Aoun et al., 2012; Melin-Johansson et al., 
2007). Flera patienter upplevde även att det var lätt att få tag i sjuksköterskan i 
hemsjukvården ifall behov uppstod, vilket medförde att de vågade stanna hemma 
istället för att vara inlagda på sjukhus. Vetskapen om att sjuksköterskan bara var ett 
telefonsamtal bort, minskade psykiska påfrestningar såsom psykisk stress och oro hos 
patienterna (Aoun et al., 2012; Melin-Johansson et al., 2007; Milberg et al., 2014). 
Minskad oro och ökad upplevd självförmåga var symtom som påverkade graden av 
upplevd livskvalitet positivt (Milberg et al., 2014).  
 
En stor del av tryggheten hos patienter i palliativ vård kom från relevant och 
individanpassad information om sjukdomsförloppet, vart patienten kunde vända sig 
eller vilken symtomlindring som fanns att tillgå (Brännström & Boman, 2014; Melin-
Johansson et al., 2007; Milberg et al., 2014). Den upplevda livskvaliteten och 
tryggheten ökade även när vården var strukturerad, och när patienten fick relevant 
information om tillexempel sjukdomsförloppet (Brännström & Boman, 2014; Milberg 
et al., 2014).  
 

Patienter i palliativ vård är i stort behov av stöd både fysiskt och psykiskt (Aoun et 
al., 2012; Brännström & Boman, 2014; Hall et al., 2014; Melin-Johansson et al., 
2007; Milberg et al., 2014), då den sjuka kroppen hela tiden blir svagare (Aoun et al., 
2012). I hemsjukvården bidrog sjuksköterskan med lättare stödinsatser i 
vardagsrutinerna, vilket ledde till att patienterna både upplevde en säkerhet och ett 
oberoende, som ökade patientens upplevda livskvalitet (Aoun et al., 2012; Hall et al., 
2014; Melin-Johansson et al., 2007). Känslan av livskvalitet ökade genom att 
sjuksköterskan kunde stödja patienten inom palliativ vård i relationen med närstående, 
samt att hjälpa patienten hålla kontakten med sin sociala omgivning (Aoun et al., 
2012). När en patient blev erbjuden hjälp med de dagliga aktiviteterna såsom dusch, 
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medicinering eller matlagning istället för att be om det, så ökade den upplevda 
livskvaliteten. Patienten beskrev det som att de kunde behålla sin värdighet (Aoun et 
al., 2012). Genom att sjuksköterskan bara fanns där och gav lite av sin tid, bidrog det 
till en minskad känsla av både ensamhet och isolering (Aoun et al., 2012; Melin-
Johansson et al., 2007).  
 
Att ge stöd till närstående är viktigt i den palliativa omvårdnaden, då stödet från 
familj och nära bekanta visade sig öka den upplevda livskvalitén hos patienten 
(Brännström & Boman, 2014; Milberg et al., 2014). Sjuksköterskan kunde även 
genom att ge av sin tid till både patient och närstående stödja i de svåra frågor som 
uppstod i döendet, vilket skapade en ökad förståelse om döendeprocessen (Melin-
Johansson et al., 2007). Genom att vistas i hemmet med stöd av palliativ 
hemsjukvård, ökade känslan av värdighet hos patienten, till följd av att 
kommunikationen med sjuksköterskan uppfattades som rak och ärlig (Melin-
Johansson et al., 2007). Även relevant och individuellt anpassad information med 
utgångspunkt från patientens behov kunde ge en ökad självständighet, samt hjälpa 
patienten att bli av med oro och rädslan inför främmande situationer (Melin-
Johansson et al., 2007; Milberg et al., 2014). Detta genom att patienten exempelvis 
blev medveten om hur sjuksköterskan planerade omvårdnaden (Melin-Johansson et 
al., 2007).  
 

När sjuksköterskan i den palliativa hemsjukvården ingav patienten hopp, ökade 
patientens upplevda livskvalitet (Duggleby et al., 2007; Hall et al., 2014; Melin-
Johansson et al., 2010). Hoppet gav en upplevd känsla av frid och en förbättrad 
förmåga att möta slutet av livet. Dessutom underlättade det även patientens 
kommunikation med närstående (Duggleby et al., 2007). Även Hall et al. (2014) 
beskriver hur hoppet gav en känsla av meningsfullhet och värdighet hos patienten 
även om döden väntade. Flera patienter berättade hur de kände hopp och en 
upplevelse av bättre livskvalitet, när sjuksköterskan gav av sin tid utan att förvänta sig 
något tillbaka (Auon et al., 2012; Duggleby et al., 2007; Melin-Johansson., 2010). 
Både hopp och en ökad livskvalitet kunde även infinna sig när sjuksköterskan hjälpte 
patienten med symtomlindring och på så vis gav patienten en ökad känsla av fysiskt 
välmående, välbefinnande och värdighet (Duggleby et al., 2007; Melin-Johansson et 
al., 2010). En sjuksköterska som tar patienten på allvar medför att känslan av hopp 
ökar, det betyder inte att patienten lever längre, men hen mår bättre under den 
palliativa tiden (Melin-Johansson et al., 2010). 
 
Diskussion 
Metoddiskussion 
Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2013). 
En viss förförståelse (Henricson, 2012) förekom inledningsvis i arbetet med denna 
studie, då tidigare erfarenheter inom vård och omsorgsarbete fanns. Genom 
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medvetenhet om den egna förförståelsen kunde den bortses ifrån i samband med den 
gemensamma granskningen av de vetenskapliga artiklarna, då förförståelsen till viss 
del skiljde sig åt. Val av ämne var vad det som påverkar livskvalitet inom palliativ 
vård, eftersom det är ett viktigt och angeläget ämne att fördjupa sig i. Databaserna 
Cinahl, PubMed och PsycINFO användes då de innehöll omvårdnadsforskning samt 
att sökningar i mer än en databas breddade sökningarna vilket stärkte trovärdigheten 
(Forsberg & Wengström, 2013). Sökorden valdes med utgångspunkt från syftet och 
översattes till engelska då majoriteten av forskningsrapporter och vetenskapliga 
artiklar är publicerade på engelska. Resultatet baserades enbart på artiklar skrivna på 
engelska vilket kan ha lett till feltolkningar och därför är en svaghet. En inledande 
fritextsökning genomfördes för att undersöka vad som var publicerat inom det valda 
ämnet och för att identifiera lämpliga sökord, som svarade till syftet. Efter det följde 
flera strukturerade sökningar, då lämpliga sökord var identifierade, vilket stärker 
tillförlitligheten och pålitligheten (Henricsson, 2012). I flera sökningar användes 
MeSH-termer, Cinahl headings och tesaurus för att specificera sökningarna. Alla 
sökningar innefattade även boolesk operator AND för en ökad träffsäkerhet (Forsberg 
& Wengström 2013). Ett antal artiklar återkom i flera av sökningarna i de olika 
databaserna, vilket visar att sökorden var relevanta vilket i sin tur stärker 
trovärdigheten och pålitligheten (Henricsson, 2012). Flertalet sökningar innefattade 
vetenskapliga artiklar, som belyste närståendes perspektiv av livskvalitet vid palliativ 
vård i hemmet, därför användes boolesk operator NOT på caregiver då de 
vetenskapliga artiklarna inte enbart skulle innehålla närståendes upplevelse av 
livskvalitet.  
 
För att bedöma de vetenskapliga artiklarnas kvalitet så granskades de enligt en 
bedömningsmall för litteratursammanställning (Carlsson & Eiman, 2003). 
Bedömningsmallen hade ett enkelt poängsystem att följa, för att kontrollera att 
forskningsprocessens alla delar fanns med, vilket gjorde den lättanvänd och samtidigt 
underlättade arbetet med att få en översikt över resultatet. Tio av de 31 granskade 
artiklarna blev graderade till grad I och valdes därför ut till resultatet. Grad I tyder på 
hög vetenskaplig kvalitet. Det kan ses som en styrka att samtliga resultatartiklar var 
av grad I. Vad som däremot kan ses som en svaghet i resultatet, var att de flesta 
publicerade studierna i ämnet var kvantitativa. De använde sig av validerade 
instrument där deltagarna fyllde i formulär eller enkäter med förutbestämda 
svarsalternativ, vilka inte ger möjlighet till att beskriva upplevelser utöver de 
svarsalternativ som fanns. De kvantitativa artiklarna togs ändå med i resultatet, då de 
bedömdes hålla en hög vetenskaplig kvalitet, samt att patienterna själva skattade sina 
upplevelser med mätinstrument, som i sin tur varit validerade och kända sedan 
tidigare studier. Denna validering kan ses som en styrka. I resultatet ingår endast 
vetenskapliga artiklar som handlar om vuxna patienter över 18 år i palliativ vård och 
därför visar inte resultatet om livskvalitet eller faktorer som påverkar denna är 
densamma hos barn. Resultatet skulle eventuellt sett annorlunda ut ifall studierna vore 
baserade på barns erfarenheter av upplevd livskvalitet. 
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Databearbetningen innebar att de vetenskapliga artiklarna först lästes enskilt och 
sammanställdes, för att sedan granskas gemensamt vid upprepade tillfällen för att få 
en djupare förståelse för innehållet. Detta kan anses öka trovärdigheten i 
litteraturstudien då risken för egna tolkningar minskade (Henricson, 2012). Artiklarna 
diskuterades även gällande validitet, reliabilitet och överförbarhet eller efter 
trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet och tillförlitlighet, beroende på om de hade en 
kvantitativ eller kvalitativ ansats (Henricson, 2012).  
 
Sex av de vetenskapliga artiklar som användes i resultatet, avser patienternas 
upplevelser av eller uppskattade livskvalitet medan resterande fem innehöll både 
patienters och närståendes perspektiv. Dock valdes de delar av de vetenskapliga 
artiklarnas resultat, som fokuserade på patientens perspektiv, då det svarade mot 
syftet. Trovärdigheten i resultatet stärktes av att en handledare kontrollerade att 
resultatbeskrivningarna var rimliga (Granehiem & Lundman, 2004). 
 
Resultatartiklarna, som användes i denna studie är från Sverige, Tyskland, USA, 
Storbritannien, Indien, Australien och Kanada. Faktorer som påverkade patientens 
livskvalitet i palliativ hemsjukvård visade sig vara jämförbara i flera länder. Detta 
medför att en överförbarhet skulle kunna vara möjlig, vilket kan ses som en styrka. 
Trovärdigheten i studien ökar även av att alla vetenskapliga resultatartiklar hade 
godkännande från en etisk kommitté. 
 
Resultatdiskussion 
Det som påverkade livskvaliteten varierade hos patienterna, men störst påverkan hade 
dock olika psykosociala faktorer och fysiska samt psykiska symtom (Aoun et al., 
2012; Brännström & Boman, 2014; Duggleby et al., 2007; Götze et al., 2014; Hall et 
al., 2014; Krug et al., 2016; Melin-Johansson et al., 2010; Melin-Johansson et al., 
2007; Milberg et al., 2014; Singh, 2010).  
 
Hur depression påverkade patienternas livskvalitet i palliativ vård belystes i flera av 
studierna (Hall et al. 2014; Melin-Johansson et al. 2010 Milberg et al., 2014). Ett 
samband kunde ses mellan graden av depression och symtom såsom oro samt ångest 
hos patienterna (Hall et al. 2014; Milberg et al., 2014). Det är känt att denna 
patientkategori ofta lider av depression och ångest, men trots detta är depression ett 
underdiagnostiserat symtom inom den palliativa vården (Marks & Heinrich, 2013). 
Depression bör inte heller ses som naturligt i patientens palliativa skede, utan ska 
behandlas (Melin-Johansson et al., 2007). Det skulle kunna vara en missuppfattning 
eller förutfattad mening bland sjuksköterskor i allmänhet att depression eller 
nedstämdhet ingår i sjukdomsbilden, och därför inte ska behandlas. Hospital Anxiety 
and Depression Scale (HADS) är ett skattingsinstrument, som vanligtvis används i 
vetenskapliga studier, för skattning av oro, ångest och depression, men en nackdel är 
att det är omfattande och därför gör användning och utvärdering svår i klinisk 
verksamhet (Nationellt vårdprogram för palliativ vård, 2012–2014, 2012). Finns det 
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inga skattningsinstrument eller att de som finns är svåranvända, försvåras 
bedömningen av patientens psykiska mående och därför kan inte den symtomlindring 
patienten har rätt till ges. 
  
Symtomlindring ses som en stor del i den palliativa hemsjukvården (Brännström & 
Boman, 2014; Götze et al., 2013; Hall et al., 2014; Krug et al., 2016; Melin-Johansson 
et al., 2010; Melin-Johansson et al., 2007; Milberg et al., 2014; Singh, 2010). Därför 
är det av stor vikt att sjuksköterskan har kunskap om adekvata mätinstrument samt 
förmåga att tolka symtom rätt hos patienten. Både i Nationellt vårdprogram för 
palliativ vård, 2012–2014 (2012) och på palliativregistrets hemsida går det att läsa om 
rekommendationer om vilka skattningsinstrument sjuksköterskan kan använda vid 
olika symtom och obehag relaterat till den sena palliativa fasen (Nationellt 
vårdprogram för palliativ vård 2012-2014, 2012; Palliativregistret, 2017). Större delen 
av dagen är det hemtjänstpersonal, bestående av undersköterskor, som är hemma hos 
många av patienterna i den palliativa hemsjukvården, emedan sjuksköterskan bara är 
där för stödinsatser. Detta kan medföra att skattningsinstrument inte alltid används 
korrekt eller om de används överhuvudtaget. Mätinstrument som skulle vara lämpliga 
att använda i den palliativa hemsjukvården är Visuell Analog Skala (VAS), eller 
Abbey Pain Scale om patienten inte själv klarar utrycka smärta (Nationellt 
vårdprogram för palliativ vård 2012–2014, 2012). Om mätinstrument används kan 
arbetet för sjuksköterskan i hemsjukvården underlättas. Eftersom att sjuksköterskan 
behöver förlita sig på närståendes eller hemtjänstens observationer av patienten när 
hen inte är där. Mätinstrument som VAS eller Abbey Pain Scale kan användas av 
både hemtjänstpersonal eller närstående, vilket skulle kunna innebära bättre 
tolkningar av symtom.  
 
När orken att ta hand om hemmets olika sysslor eller umgås med familj och vänner 
inte fanns, påverkade det livskvaliteten negativt (Melin-Johansson et al., 2010; Melin-
Johansson et al., 2007; Milberg et al., 2014). Som sjuksköterska kan det vara viktigt 
att identifiera patientens individuella behov av stödinsatser från andra 
personalkategorier, som exempelvis hemtjänst, fysioterapeut eller arbetsterapeut för 
att kunna underlätta vardagen för patienten. Vikten av detta tydliggörs i 
kärnkompetensen samverkan i team och speciellt gällande den strategiska funktionen 
i vilken sjuksköterskan ansvarar för framförhållning, planering samt upplägg. De 
olika personalkategorierna tar sig an en gemensam uppgift, det vill säga den unika 
patienten (Berlin, 2013). Dessutom ansvarar sjuksköterskan för en kontinuerlig 
uppföljning för att på så sätt ha framförhållning om stödinsatserna behöver ändras 
eller om andra åtgärder behöver vidtas. 
 
Många symtom, som påverkade livskvaliteten negativt, kunde lindras genom 
personcentrerad vård, till exempel adekvat smärtlindring, ökad trygghet och ett bra 
stöd från sjuksköterskan (Aoun et al., 2012; Brännström & Boman, 2014; Götze et al., 
2014; Melin-Johansson et al., 2007; Milberg et al., 2014). Personcentrerad vård är en 
kärnkompetens, vilken innebär sjuksköterskans professionalitet, där sjuksköterskan 
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ser till den enskilde patientens individuella behov på både lång och kort sikt, samt tar 
hänsyn till patientens önskningar (McCance & McCormack, 2013). För att 
sjuksköterskan skall kunna se vad som är viktigt för varje enskild patient, måste hen 
arbeta med ett etiskt och moraliskt förhållningsätt (Kristoffersen et al., 1998). Kari 
Martinsens omvårdnadsteori passar bra in i den personcentrerade vården där 
sjuksköterskan genom sin professionalitet i relation med patienten kan se helheten och 
på så sätt vidta relevanta omvårdnadsåtgärder. Patienter inom den palliativa vården 
stämmer även bra in på de som Martinsen beskriver som sjuka sjuka, svårt sjuka 
döende patienter eftersom de troligtvis aldrig kan återfå delar av sin funktionsförmåga 
eller självständighet. Sjuksköterskans omvårdnad bör då inriktas på att stärka 
livskvaliteten, genom att lyssna på önskemål och beakta de individuella behov som 
finns (Kristoffersen et al., 1998).  
 
En annan viktig aspekt i hela omvårdnaden kring patienten i det palliativa skedet var 
hur trygghet och ett bra stöd påverkade livskvaliteten (Auon et al., 2014; Brännström 
& Boman, 2014; Hall et al., 2014; Melin-Johansson et al., 2007; Milberg et al., 2014). 
Trots vetskapen om detta hamnar det inte alltid i fokus i den palliativa vården. Genom 
att fråga patienten vad som skapar trygghet i vardagen och informera om hur vården 
läggs upp kan det vara ett sätt att stödja patienterna. Detta bekräftas av Edwards, 
Staniszweska och Crichton (2004), som menar att en väl fungerande personcentrerad 
vård innebär att patienten känner tillfredställelse till följd av en känsla av delaktighet i 
vården, som i sin tur leder till välbefinnande.  
 
Att få vara i det egna hemmet den sista tiden i livet gynnade patienternas sociala liv 
(Aoun et al., 2012; Brännström & Boman, 2014; Götze et al., 2013; Hall et al., 2014). 
Detta kan bero på att patienten ses i sitt sociala sammanhang, som en fysisk person 
och mindre som en patient. En annan orsak kan vara att sjuksköterskan är gäst i 
patientens hem och inte patienten som är gäst på sjukhuset. Även en annan studie 
belyser att det sociala samspelet med närstående och vänner kan underlättas av att 
patienten har möjlighet att vara i det egna hemmet med hjälp av engagerad personal, 
utbildade inom palliativ vård (Jack, O´Brien, Scrutton, Baldry & Groves, 2014). 
WHO uttrycker att både patientens och närståendes livskvalitet är viktig i all palliativ 
vård (World Health Organization, u,å), vilket även tas i beaktande av de 6 S:n där 
sociala relationer är ett av S:n (Nationellt vårdprogram, 2016). Siri Næss, menar at 
livskvalitet främjas av att känna samhörighet, vara aktiv, ha självkänsla och en 
grundkänsla av glädje (Næss, 1987), vilka lättare kan uppnås i det egna hemmet där 
patienten befinner sig i sin naturliga omgivning. Även Martinsen beskriver att en 
människa inte kan förstås eller ses som isolerad från sin omgivning (Kristoffersen et 
al., 1998). 
 
En annan viktig faktor, som påverkade patientens upplevda livskvalitet var tid, 
exempelvis att sjuksköterskan gav av sin tid utan att förvänta sig något tillbaka (Auon 
et al., 2012; Duggleby et al., 2007; Melin-Johansson., 2007). Tiden som gavs till 
patienten var något som endast togs upp i de studier där patienten själv berättat om 
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sina upplevelser, vilket där visade sig ha en betydande påverkan på livskvaliteten. 
Även detta överensstämmer bra med de 6 S:n (Nationellt vårdprogram, 2016) där 
personcentrerad vård är kärnan. För att vården skall kunna bli personcentrerad så 
måste den få ta tid (Socialstyrelsen, 2013). Även om tidspress mer eller mindre hela 
tiden finns inom hälso- och sjukvården, är det speciellt viktigt i den palliativa 
hemsjukvården att tiden finns för sjuksköterskan och att patienten ges den tid som 
behöves just då. I Statens offentliga utredning (2000:6) skrivs att patienter som vårdas 
i hemmet kostar endast en tredje del av vad det kostar att vårdas på sjukhus. Tiden 
som ges till patienten gör att hen vågar stanna hemma istället för att vara inlagd på 
sjukhus, vilket kan ses som gynnsamt ur ett hälsoekonomiskt perspektiv. 
 
Välbefinnande, värdighet och meningsfullhet, var faktorer som påverkade 
livskvaliteten positivt (Aoun et al 2012; Duggleby et al 2007; Melin-Johansson et al., 
2010; Melin-Johansson et al., 2007). Även Martinsen skriver om dessa mjuka värden i 
sin omvårdnadsteori. Martinsen beskriver hur sjuka sjuka behöver omsorg för att 
skapa ett gott välbefinnande. Vidare betonar Martinsen hur välbefinnande upplevs vid 
den villkorslösa omsorgen, en omsorg som sker utan baktanke och som saknar målet 
om att patienten ska bli bättre eller få tillbaka sitt oberoende (Kristoffersen et al., 
1998).  
 
Sammanfattningsvis så visade denna litteraturstudie att palliativ vård i hemmet 
upplevdes positivt av patienterna i många fall, med hänsyn till livskvalitet. Detta 
skulle kunna bero på att en sjuksköterska i hemsjukvården bara besöker en patient i 
taget, även om hen har många patienter att besöka på en och samma dag och kan 
känna stress över detta. Det innebär att patienten i hemsjukvården får sjuksköterskans 
odelade uppmärksamhet när hen väl är där. På sjukhuset däremot, kan sjuksköterskan 
ansvara för 12 patienter samtidigt på en vårdavdelning, där det dessutom förekommer 
att flera patienter delar samma sal. Att vårdas i hemmet i det palliativa skedet skulle 
kunna innebära bättre förutsättningar för en personcentrerad vård med ett lägre tempo, 
som i sin tur ger bättre förutsättningar för en ökad upplevelse av livskvalitet hos 
patienter i palliativ vård. Dock är det viktigt att palliativa vårdavdelningar med hög 
kvalitet också finns tillgängliga så att patienten själv kan välja vilken vårdform som 
passar bäst. 
 
Konklusion  
Livskvalitet i det palliativa sjukdomsförloppet är komplext och upplevs olika av olika 
individer. Det krävs en personcentrerad omvårdnad för att se de individuella behoven 
hos varje unik patient. När både fysiska och psykiska symtom behandlas i tid ökar den 
upplevda livskvaliteten hos patienterna. Forskning visar att många patienter i palliativ 
hemsjukvård lider av depression, trots detta underbehandlades den, eftersom det i 
många fall ses som naturligt i ett palliativt skede. Utan symtomlindring påverkas 
dessa patienters livskvalitet negativt. Sjuksköterskan i palliativ vård kan även främja 
en ökad livskvalitet genom att ge patienten relevant information, stöd, trygghet och 
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hopp. Patienternas känsla av värdighet och självkänsla stärks vid vård i hemmet, 
vilket i sin tur ökar den upplevda livskvaliteten. Patienter i palliativ hemsjukvård kan 
även uppleva en känsla av trygghet av att få vistas i sin sociala omgivning, nära familj 
och vänner. Sjuksköterskan i palliativ hemsjukvård bör därför vidta olika stödåtgärder 
för att främja en ökad livskvalitet genom att möjliggöra för patienter att tillbringa sin 
sista tid i det egna hemmet.  
 

Implikation 
Resultatet av denna litteraturstudie visar att ju mer tid som avsattes till patienten, 
desto högre upplevdes livskvaliteten. Oavsett vilken metod eller modell som 
sjuksköterskan arbetar efter så är tiden något som måste tas hänsyn till. Ur ett 
hälsoekonomiskt perspektiv så lönar det sig att ge patienten den tid den behöver när 
sjuksköterskan väl är där, eftersom om patienten upplever trygghet och stärkt 
självkänsla kan troligtvis antalet vårdtillfällen och hembesök bli färre. En annan 
aspekt är att det finns risk att patientsäkerheten äventyras om sjuksköterskan har 
tidspress, vilket både kan orsaka personligt lidande samt få hälsoekonomiska 
konsekvenser i ett längre perspektiv. Sjuksköterskor behöver kontinuerlig 
kompetensutveckling inom palliativ vård och personcentrerad vård, för att på så sätt 
utveckla nya kunskaper och vidta relevanta omvårdnadsåtgärder. 
Kompetensutvecklingen skulle kunna hjälpa sjuksköterskan öka den upplevda 
livskvalitén hos patienterna i palliativt skede. Något som även skulle kunna 
inkluderas i sjuksköterskeutbildningen är hur Kari Martinsens omvårdnadsteori kan 
tillämpas i den palliativa vården och i mötet med de svårt sjuka. En annan faktor som 
påverkade livskvaliteten hos patienter i palliativ vård var depression, vilket visat sig 
vara ett underdiagnostiserat symtom. Det behövs vidare forskning för att ta fram 
lättanvända instrument för screening av depression hos patienter i palliativ vård för att 
i ett tidigt skede kunna upptäcka och behandla. Dessutom behöver sjuksköterskor i 
palliativ vård, utbildning om hur depression yttrar sig så att det uppmärksammas och 
behandlas, för att förebygga onödigt lidande. 
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 
 

 

Sökord PubMed Cinahl PsycINFO 

Palliativ hemsjukvård Palliative home care Palliative home care  

Livskvalitet Quality of life Quality of life Quality of life 

Ökande Increase Increase  

Sjukvård Nursing Nurs*  

Palliativ vård Palliative care 
Palliative care, terminally 
ill patients  

Palliative care 

Hemsjukvård Home care services 
Home health care, home 
based care, home care 

Home care 

Närstående/ 
anhörigvårdare 

 Caregiver  



BILAGA B  

 

Tabell 2: Sökhistorik 

*Dubbletter funna i tidigare sökning redovisas inom parantes

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

 171003 Cinahl 
Sökord: Palliative care AND 
quality of life 3798    

171003 PubMed 
Sökord: palliative care AND 
quality of life 10928    

171003 PubMed 

Sökord: “palliative home care” 
AND increase AND “quality of 
life” 
Limits: 2007-2017 3 3 2 1 

171003 PubMed 

Sökord: “palliative home care” 
AND Nursing AND “quality of 
life” 
Limits: 2007-2017 13 9 4 (1*) 1 

171003 Cinahl 

Sökord: “palliative care” AND 
“quality of life” AND “home based 
care” 
Limits: 2007-2017 4 2 1 0 

171004 Cinahl 

Sökord: MH “palliative care OR 
MH “terminally ill patients” AND 
“quality of life” AND “home 
health care”                       
Limits: 2004-2017 84 39 10 5 

171006 PubMed 

Sökord: “Palliative care” [Mesh] 
AND “quality of life” AND “home 
care services” 
Limits: 2007-2017 149 47 6 (7*) 1 

171006 Cinahl 

Sökord: MH “palliative care” 
AND increase AND nurs* AND 
“Quality of life” 
Limits: 2007-2017 30 9 1 0 

171010 Cinahl 
Sökord: “quality of life” AND 
“palliative home care” 34 4 2 (4*) 1 

171010 Cinahl 

Sökord: MH”Home Health Care” 
AND “terminally ill patients” 
AND “quality of life” 
Limits: 2007-2007, Abstract 
available.  17 7 2 (4*) 0 

171011 Cinahl 

Sökord: MH”palliative care” AND 
”home health care” AND “quality 
of life” NOT caregiver  
Limits:2012-2017, Abstract 
available 26 15 2 (3*) 1 

171018 PsycINFO 

Sökord: SU.exact  ”palliative 
care” AND SU.exakt “home care” 
AND “quality of life”  
Limits: 2007-2017 37 11 1 (1*) 0 

  
Summa totalt av strukturerade 
sökningar: 397 146 31 10 
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Tabell 3: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Auon, S., O´Connor, M., Skett, M., Deas, K. & Smith, J. (2012). Do models of care designed for 
terminally ill ‘home alone’ people improve their end-of-life experience? A patient perspective. 
Health and social care in the community, 20, 599-609. doi: 10.1111/j.1365-2524.2012.01074.x 

Land  
Databas 

Australien 
Cinahl 

Syfte Syftet var att beskriva erfarenheterna hos patienter i palliativ vård, som bodde ensamma hemma, 
med hjälp av två olika sorters vårdmodeller och se effekten av dessa på fysiskt, socialt och 
emotionellt behov. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ studie i två delar. En kort intervju och en stor semistrukturerad intervju, med patienter 
som är palliativt registrerade och bor ensamma hemma. 
Fenomenologisk design. 

Urval Slumpmässigt delades 58 personer in i tre grupper. En grupp fick larm till sjuksköterska, en grupp 
fick 10 timmar extra vårdtid per månad och en kontrollgrupp med standard vård. 

Datainsamling Första fasen alla 58 deltagare har en kort intervju, i andra fasen så görs semistrukturerade 
intervjuer med ett mindre urval av åtta deltagare, fem från personlig larmgrupp och tre från utökad 
hjälpgrupp, intervju i ca 30 min med hjälp av intervjuschema. 

Dataanalys Intervjuer transkriberas och analyseras i dataanalysprogrammet NViv08. Data kodas och läggs i 
betydelse kategorier. 

Bortfall Finns inget nämnt, dock är det endast åtta djupintervjuer gjorda. 

Slutsats När patienten fick extra tid så ökades känsla av välbefinnande, förbättrad livskvalitet, bevarad 
värdighetskänsla, minskad ensamhet och isolering. Det gjorde att patienten kunde stanna hemma 
längre och inte söka sjukhusvård. Om patienten fick larm så ökades känslan av trygghet, det blev 
sinnesro, ångest minskade, patienten vågade gå ut och leva ”normalt” liv och de blev mer sociala. 
Kontrollgruppen vistades oftare på sjukhus. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1–83% 
Etiskt godkänd 
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Artikel 2 

 

 
 
 
 
 
 

Referens Brännström, M. & Boman, K. (2014).  Effects of person-centered and integrated chronic heart 
failure and palliative home care. PREFER: a randomized controlled study. European Journal of 
Heart Failure, 16,1142-1151. doi:10.1002/ejhf.151 

Land  
Databas 

Sverige 
Cinahl 

Syfte Syftet var att utvärdera personcentrerad och avancerad palliativ hemsjukvård vid hjärtsvikt 
(PREFER), med hänsyn till symptom och hälsorelaterad livskvalitet (HQRL) och sjukhusvistelse 
jämfört med traditionell vård. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod. 
Prospektiv longitudinell RTC icke-blind design 

Urval Inklusionskriterier: patienterna skulle ha hjärtsvikt graderade enligt NYHA lll-lV med minst ett 
sjukhusbesök senaste sex månaderna, på grund av försämring i hjärtsvikten som löstes med 
diuretika, patienten ska även enligt ansvarig läkare vara ”optimalt behandlad”. Patienten ska ha ett 
behov av frekvent eller kontinuerligt behov av intravenös diuretika och ha en dålig livskvalitet 
mätt med VAS för att vara aktuella för studien och livslängd på mindre än ett år. De skulle även 
ha sin primära vårdcentral 30 km från sjukhuset. Exklusionskriterier: de som inte ville deltaga, 
hade allvarlig kognitivsvikt, allvarliga kommunikationsproblem och andra allvarliga sjukdomar 
där hjärtsvikten är sekundär. Av de 517 patienter som var berättigade valdes 72 patienter, varav 
slumpmässigt fick 36 fick PREFER och 36 fick kontrollgrupp. 

Datainsamling Bedömning och resultat vid baslinje, en, tre och sex månader med frågeformulär ESAS, EQ-5D 
och KCCQ, fylldes i av patienten själv i hemmet vid baslinje, en och tre månader, vid månad sex 
fylldes den i på klinik. Vid baslinje mättes även sociodemografiska och kliniska egenskaper med 
förhandsgranskat protokoll. ADL funktion, vårdtillfällen på sjukhus. Blodprov 

Dataanalys Jämförelser med intervention och kontrollgrupp med students t-test, shapiro-Wilk vid 
testnormalitet, Mann-Whitney om inte fördelningarna var normala eller ordinära. 

Bortfall Efter sex månader så hade 12 patienter avlidit, vilket inte hade någon påverkan på resultatet.  

Slutsats Innovationsgruppen som fått avancerad hemsjukvård med hjälp av palliativa hemvårds team 
(PREFER gruppen) visade förbättring i hälsorelaterad livskvalitet enligt NYHA, de hade även 
mindre antal sjukhusdagar än kontrollgruppen. Minskade fysiska symtom ökade livskvaliteten. 
Personcentrering av palliativa vården kring patienter med hjärtsvikt minskade fysiska, psykiska, 
sociala och existentiella problem. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1-91% 
Etiskt godkänd 
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Artikel 3 

 

Referens Duggleby, W.D., Degner, L., Williams, A., Wright, K., Cooper, D., Popkin, D. & Holtslander, L. 
(2007). Living with Hope: Initial Evaluation of a Psychosocial Hope Intervention for Older 
Palliative Home Care Patients. Journal of Pain and Symptom Management, 33, 247-257. doi: 
10.1016/j.jpainsymman.2006.09.013 

Land  
Databas 

Canada 
PubMed 

Syfte Syftet var att utvärdera effektiviteten av psykosocial stödjande i programmet ”Living With Hope 
Program” (LWHP), för ökat hopp och livskvalité hos äldre palliativt sjuka cancerpatienter. 

Metod:  
Design 

Mixad metod 
Experimentell longitudinell design 
Kvantitativa data samlas in på alla patienter 
Kvalitativa data om hopp och livskvalitet på alla patienter. Slumpmässigt delades gruppen till en 
grupp som får LWHP och en grupp som får ordinarie vård. 

Urval Bekvämlighets urval av 61 patienter med cancerdiagnos i hemsjukvård. Inklusionskriterier: a) 60 
år eller äldre b) inskriven i palliativ hemsjukvård c) engelsktalande d) poäng >50% palliative 
performance scale (PPS) e) >60% på PPS medvetenhetsnivå. Med hjälp av cohen22 beräknas 
provstorleksgruppen till 32 patienter i kontrollgrupp och 30 till behandling enligt LWHP 

Datainsamling Gruppen som fick LWHP fick se en internationell film “living with hope” för att se olika aspekter 
av hopp. Under en vecka fick patienterna stöd av en sjuksköterska, som hade utbildning i ”hopp” 
att välja en av tre olika aktiviteter gällande hopp. Aktiviteterna var 1) skriv ett brev 2) samla hopp 
3) en ”mig” samling. PPS användes för att mäta prestation och vårdbehov, även förvirring mättes. 
Ålder, diagnos, medicin, yrke, etnicitet, inkomst, religion, utbildningsnivå, hälsostatus mättes på 
en för studien utvecklad blankett.  
Herth Hope Index (HHI) användes för att mäta hopp hos patienterna 
McGill Quality of life Questionnaire (MQOL) mätte subjektivt välbefinnande hos patienterna. 
Vid besök ett och då baslinje mättes HHI, MQOL och frågorna om ålder diagnos, medicin, yrke, 
etnicitet, inkomst, religion, utbildningsnivå, hälsostatus. Efter en vecka mättes åter HHI och 
MQOL i bägge grupper och en öppen fråga om hopp, vid besök två såg även kontrollgruppen 
filmen. Besöken tog mellan 60–90 minuter.  

Dataanalys Kvalitativa data transkriberades, kontrollerades sattes i Nu*Dist 6, genom Pattons tematiska 
analys och identifierade mönster och huvudteman. Detta ingick i SPSS. Kvantitativa data var med 
inlagda i SPSS. Chi-squared test och T-test användes för analysen. Även Pearson 
korrelationsstatistik användes för kontinuerliga variabler och Spearman för icke-kontinuerliga. 
Mann-Whitney U-test och Wilcoxon användes på grund av liten provstorlek och icke 
normalfördelning av HHI-data. 

Bortfall Bortfallet var 17 stycken vilka inte inräknade i resultatet, 

Slutsats Resultatet tyder på att LWHP effektivt ökar hopp och livskvalitet hos äldre palliativt sjuka som 
lever i hemmet på endast en vecka. Att upprätthålla hopp i slutet av livet är en process, som 
kommer behöva ytterligare studeras.  LWHP är positivt instrument för det är lätt att använda och 
patienten själv kan utföra, när den själv orkar. Även andlighet, symtomkontroll och socialt stöd 
påverkar hoppet som i sin tur påverkar livskvalitén. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 – 81% 
Etiskt granskad 
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Referens  Götze, H., Brähler, E., Gansera, L., Polze, N. & Köhler, N. (2014). Psychological distress and 
quality of life of palliative cancer patients and their caring relatives during home care. Support 
Care Cancer, 22, 2775-2782. doi:10.1007/s00520-014-2257-5. 

Land  
Databas 

Tyskland 
Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka dels nivåer av psykisk ohälsa och livskvalitet hos patienter med cancer 
och deras närstående samt hur sociodemografiska och vårdrelaterade faktorer påverkar patienten 
och närståendes psykiska hälsa. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod. 
Intervjustudie 

Urval Inklusionskriterier: (1) palliativa i en cancerdiagnos (progressiv cancer utan botande ansats, 
förväntad livslängd <6 månader). (2) vara omhändertagna i hemmet. (3) äldre än 18 år. (4) vara 
från Leipzig regionen. (5) vara kognitivt och mentalt förmögna att svara på frågor. (6) tala 
flytande tyska. Vårdgivarna var tvungna att (1) vara över 18 år. (2) tala flytande tyska. (3) Vara 
identifierade av patienten som huvudomsorgsgivare. Patienter i palliativ vård med cancer som 
uppfyllde kriterierna var 106 stycken. 

Datainsamling Det ingick 106 patienter som hade palliativ vård samt deras vårdnadshavare, som alla blev 
intervjuade i hemmet. Uppgifter som erhållits om familjens vårdnadshavares livskvalitet 
jämfördes med tyska normativa data från en representativ undersökning. 2004 användes SF-8 i en 
riksomfattande omnibusundersökning i Tyskland. Representativa normativa data för SF-8 (n = 
2.552) rapporterades för den tyska befolkningen. 

Dataanalys All statistisk analys utfördes med användning av SPSS 20. För bivariata jämförelser användes x2-
test. 
 

Bortfall Av 224 patienter så valde 69 att inte deltaga, 34 hade ingen familj som vårdgivare och 15 hade 
familjemedlemmar avböjde att deltaga.  

Slutsats Hos patienter i palliativ vård bör inte depressiva symtom bedömas som ett normalt tillstånd i den 
terminala sjukdomssituationen. Istället bör patienter hänvisas till lämpliga stödtjänster för 
farmakologisk eller psykologisk behandling. På grund av den existerande korrelationen mellan 
den psykologiska situationen hos patienterna och deras närstående, måste par beaktas som ett 
känslomässigt system i stället för bara två personer. Patienter med hög symtombörda hade låg 
livskvalitet, hälften led av depressionssymtom 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 89% 
Godkänd av en etisk kommitté  
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Artikel 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Referens Hall, S., Davies, J.M., Gau, W. & Higginson, I.J. (2014). Patterns of dignity-related distress at the 
end of life: A cross-sectional study of patients with advanced cancer and care home residents. 
Palliative medicine. 28, 1118–1127. doi:10.1177/0269216314533740 

Land  
Databas 

United Kingdom 

PsycINFO 

Syfte Syftet var att undersöka hur psykologisk, existentiell och andlig nöd påverkar cancerpatienter. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod 
Analys av sammanslagna data av två randomized controlled trials (RTC-studier). 

Urval Patienter med cancer rekryterades från listor av två sjukhusbaserade palliativvårds team, och från 
15 hemsjukvårdsenheter i sydöstra London. Det var 45 vuxna patienter med långtgående cancer 
samt 60 patienter boendes på hospis som ingick i studien. Inkusionskriterier: patienten skulle vara 
vuxen utan medel till svåra kognitiva problem. 

Datainsamling Möten med informanter som fått fylla i mätinstrument: värdighetsrelaterad nöd mättes med Patient 
Dignity Inventory (PDI), QoL mättes med EQ-5D, Geriatric Depression Inventory (GDI) mätte 
depression 

Dataanalys Jämförelse av gruppernas olika svar gjordes med Chi-två-test (X2), Fisher´s exakthets test 
användes då svar var <5. Varje grupp granskades separat för att se om det finns samband mellan 
ålder, kognitivstatus, ADL-status, invaliditet, livskvalitet och depression. Pearson´s r användes för 
att se eventuellt samband mellan värdet på PDI problem och ADL-status, invaliditet, livskvalitet 
och depression. 

Bortfall Inget bortfall. 

Slutsats Fysiska symtom är viktiga att lindra då de utgör ett stort problem för patienter inom palliativ vård. 
Ett ökat beroende och minskad självständighet påverkar också negativt på patienters värdighet. 
Båda grupperna upplever mycket existentiell oro. Att hitta meningsfullhet i livets slutskede kan 
vara en hjälp mot depression och dålig livskvalitet.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Etiskt granskad 
Grad 1 – 85% 
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Referens Krug, K., Miksch, A., Peters-Klimm, F., Engeser, P. & Szecsenyi, J. (2016). Correlation between 
patient quality of life in palliative care and burden of their family caregivers: a prospective 
observational cohort study. BMC palliat care, 15. doi: 10.1186/s12904-016-0082-y 

Land  
Databas 

Tyskland 
Pubmed  

Syfte Syftet med denna studien var att identifiera sambandet mellan patienter i den palliativa vården 
upplevda livskvalitet och den upplevda bördan hos familjevårdare. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ analys. 
Kohortstudie 

Urval Slumpmässigt utvaldes 696 läkare inbjöds att delta i studien. Ett nittiotal tackade ja, varav 47 
ansvarade för kvalificerade patienter. De deltagande patienterna i studien bestod av 37 kvinnor 
och 63 män. I 58 fall var bedömningar möjliga för både patienter och vårdgivare. 
Inklusionskriterier: Patienten skulle vara i en palliativ fas av cancer med max sex månaders 
förväntad livslängd. Patienten skulle även vårdas av en person som ville deltaga i studien, vara 18 
år eller äldre, samt läsa och förstå flytande tyska. 

Datainsamling Familjeomsorgstagare bads fylla i korta frågeformulär med månatliga mellanrum under en period 
av sex månader eller tills patientens död (om patienterna dom inom sex månaders observationstid). 
Patienter bedömde livskvaliteten på livskvalitetsfrågorna Core 15 Palliative (QLQ-C15-PAL). 
Familjevårdare rapporterade sin uppfattade börda på den korta formen av Burden Scale for Family 
Caregivers (BSFC).  

Dataanalys Data från både patienter och vårdgivare analyserades utifrån frågeformulären. I en sekundär analys 
togs bara de deltagare som svarat minst tre gånger med. För att kunna se eventuellt samband 
mellan livskvalitet och börda, användes i slutet en multivariabel linjär regression. För att minska 
antalet oberoende variabler utfördes enstaka regressionsanalyser först med varje potentiell 
oberoende variabel. 

Bortfall Två patienter nekade deltagande i studien. De 16 patienter som inte överlevde eller klarade av att 
bedöma sin livskvalitet räknades bort ur resultatet. 

Slutsats Resultatet bekräftar det professionella kravet för att regelbundet bedöma både patienternas behov 
och börda för vårdgivare för att möjliggöra tidiga insatser. I palliativ hemsjukvård måste man 
också betrakta bekymmer, behov och börda hos familjevårdaren eftersom de är relaterade till 
varandra. Patienter tyckte smärta och fatigue var de faktorer som mest påverkade livskvaliteten 
medan närstående upplevde andnöd och aptitlöshet som värre, då patienten enligt närstående hade 
ett sämre mående. Vårdgivarens börda kan lindras om patientens symtom, särskilt dyspné och 
känslor av ångest och depression tas i beaktning.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Studieprotokollet godkändes av etikkommittén för medicinska fakulteten i Heidelberg. 
Grad 1–89% 
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Referens Melin-Johansson, C., Axelsson, B., Gaston-Johansson, F. & Danielsson, E. (2010). Significant 
improvement in quality of life of patients with incurable cancer after designation to palliative 
homecare team. European Journal of Cancer Care, 19, 243-250. doi:10.1111/j.1365-2354.2008. 
01017.x 

Land  
Databas 

Sverige 
Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka livskvalitet hos patienter med olika cancerdiagnoser före och efter 
inskrivning i palliativt hemvårdsteam. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Inledande pilotundersökningsstudie ledde till beskrivande pre-test post-test design. 

Urval Inklusionskriterier: 1) patienter medvetna om sin diagnos och prognos 2) över 18 år och talar 
svenska 3) självständigt fylla i frågeformulär 4) vårdplatsen skulle vara patientens hem. 
Exklusionskriterier: uppskattad överlevnad <1månad, andra diagnoser än cancer, patienter som 
inte givit samtycke. Av 163 patienter fyllde 63 patienter kriterierna för studien.  

Datainsamling Livskvaliteten mättes före och efter inskrivning till palliativt hemvårdsteam med frågeformulär 
Assessment of Quality of life at the End of Life (AQEL) omfattar 21 områden så som 
psykologisk, sociala, medicinska och existentiella områden. Baslinje mätning en vecka innan 
inskrivning, mätning två gjordes två veckor efter inskrivning. Mätningar pågick under 14 månader 
mellan åren 2003–2005. 

Dataanalys All insamlad data samlades och analyserades med SSPS v12, Förändringen av QoL-poäng mellan 
baslinje och uppföljning beräknades med Wilcoxon Singed Rank Test och korrelationer med 
Spearmans Rank Order Correlation.  

Bortfall Alla 63 patienter är med i båda mätningarna. 

Slutsats Med hjälp av ett palliativt hemsjukvårdsteam förbättrades sex parametrar avsevärt: Timmar 
personen vilade/dag, illamående, ångest, få tag i personal, vård och livskvalitet. Sociala och 
existentiella områden förbättrades något. Smärta och brist på meningsfullhet sågs kopplade till 
lägre livskvalitet eller risk för lägre livskvalitet. Saker som förbättrades och som har samband med 
ökad livskvalitet var minskat illamående och minskad ångest vilket gjorde att personen inte 
behövde vila lika mycket. Ångest kan dämpas av att patient och familj känner trygghet till att ha 
ett team som man kan vända sig till. Behandlas fysisk smärta, klarar patienten bättre existentiella 
problem och får ökad meningsfullhet i vardagen. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 – 91% 
Etiskt granskad 
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Referens Melin-Johansson, C., Ödling, G., Axelsson, B. & Danielson, E. (2007). The meaning of quality of 
life: Narrations by patients with incurable cancer in palliative home care. Palliative and 
Supportive Care, 6, 231-238. doi:10.1017/S1478951508000370 

Land  
Databas 

Sverige 
Cinahl 

Syfte Syftet var att belysa betydelsen av livskvalitet som berättas av patienter med obotlig cancer som 
närmar sig döden i palliativ hemsjukvård. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod.  Kvalitativ innehållsanalys användes för att tolka betydelsen av livskvalitet. 
Hermeneutisk design. Berättande intervjuer.  

Urval Åtta patienter från Jämtland. Inklusionskriterier: 18 år eller äldre, tala och förstå svenska, levt med 
metastaser flera månader och vara omhändertagna av ett palliativt hemvårdsteam. Deras 
funktionella status var tvunget att vara på nivå 3 på Eastern Cooperative Oncology group scale 
(ECOG PS; ECOG 3= begränsad till säng eller stol mer än 50% av deras vakna tid. 

Datainsamling Samtliga patienter genomgick berättande intervjuer om meningen av livskvalitet. Intervjuerna 
utfördes mellan åren 2004 och 2006 i patientens hem. De varade cirka 60 minuter inklusive en 
kort paus. Allt spelades in och transkriberades ordagrant. 

Dataanalys Texten lästes flera gånger av författaren samtidigt som hen lyssnade på ljudbandet för att förstå 
fenomenets sammanhang. Texten omvandlades till klassificerade enheter för att förstå vad som var 
viktigt att koda. Koderna bildade teman och subteman som diskuterades upprepade gånger tills 
konsensus nåddes av författarna.  

Bortfall Av 25 kontaktade patienter nekade fem omedelbart. Resten gick med på att få hem ett brev med 
information, efter det drog sig ytterligare 12 patienter ur. 

Slutsats Tre huvudteman hittades: att vara i intensivt lidande, ha andningsrum i lidande och vara hemma. 
Att leva med cancer i slutet av livet upplevdes som att leva i fysisk nöd eftersom kroppen blev 
oförmögen av oväntade komplikationer. Oförmågan gav konsekvenser för patientens 
psykologiska, sociala och existentiella välbefinnande. När komplikationsfasen avtog upplevde 
patienterna att de återfick hoppfullhet och hade tid att reflektera över sina existentiella problem. 
Patienter pendlar mellan intensivt lidande och ha andningsrum i detta lidande, vilket motsätter sig 
den traditionella bilden av kontinuerlig linjär försämring. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1–93% 
Etiskt granskad 
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Referens Milberg, A., Fredrichsen, M., Jakobsson, M., Nilsson, E-C., Niskala, B., Olsson, M., …  Krevers, 
B. (2014). Patients’ Sense of Security During Palliative Care – What Are the Influencing Factros?. 
Journal of pain and symptom mangement, 48, 45-55. doi:10.1016/j.jpainsymman.2013.08.021 

Land  
Databas 

Sverige 
PubMed 

Syfte Syftet var att identifiera faktorer som förknippades med patienter inom palliativ vårds känsla av 
säkerhet. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod 
Tvärsnittstudie 

Urval Ett antal av 403 patienter var inskrivna i de sex aktuella palliativa enheterna vid 
datainsamlingsperioden. Av patienterna uteslöts 135 på grund av kognitivsvikt, övriga som 
uteslöts var försvaga för att delta, hörselproblem, ej svensktalande eller ville inte deltaga. Kvar 
blev 267 deltagare. På grund av dödsfall, försämrad hälsa så kunde inte intervjuer genomföras på 
mer än 199 av patienterna varav 58% var kvinnor och 42% var män.  

Datainsamling Uppgifter insamlande mellan september 2009 - oktober 2010. 91% av deltagarna intervjuades via 
telefon. Frågor enligt formulär från författarna innehöll nio domäner, demografiska variabler 
ålder, kön, civilstånd, utbildning, familjeförhållande, födelseland togs i intervjun. Sjukdoms 
information hämtades ur journalen. Edmonton Symptom Assessment System (ESAS) för symtom 
skattning, EuroQol-5D (EQ-5D) användes för att hälsorelaterad livskvalitet. Experiences in Close 
Relationships (ECR-M16) användes för att mäta ångest och rädsla för avvisande och övergivenhet 
i nära relationer. Perceived Stress Scale (PSS) och General Self-Efficacy Scale (GSE) användes 
för mätning av stress och coping. SEG-P mätte patientens känsla av säkerhet. Frågor med skala 1-
aldrig 6- alltid användes med på frågor om stöd från familj, släkt och vänner, tröst till nära 
närstående. 

Dataanalys Analys med användning av Statistica v.10. Utfalls analys med t-test och odds ratio (OR). Akaike 
information creterion (AIC) användes för att se om information förloras vid beskrivande av 
verklighet. 

Bortfall På grund av att personer ej svarat på frågan angående känsla av säkerhet utlämnades dessa ur 
studien och urvalet blev då 168 deltagare. Vissa frågor var inte systematiskt besvarade, men inget 
systematiskt mönster kunde ses. 

Slutsats Patienter som känner mindre säkerhet, skattar högre stress, oro för ekonomi, egenförmåga, mer 
symtom (särskilt depression), ångest, brist på välbefinnande och lägre hälsorelaterad livskvalitet. 
Symtomkontroll är viktigt. Stödjande av symtomhantering, att patienten själv har tillgång till 
akutdoser av läkemedel vid symtomtoppar gav ökad säkerhet. Information om sjukdom och dess 
utveckling gav trygghet hos patienten och dess närstående. Även att lätt kunna få tag i personal 
ökade tryggheten hos patienterna. Det sågs inga skillnader mellan män och kvinnors uppfattningar 
i studien. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 – 81%  
Etiskt granskad 
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Referens Singh, D.P. (2010). Quality of Life in Cancer Patients Receiving Palliative Care. Indian Journal of 
Palliative Care, 16, 36–43. doi:10.4103/0973-1075.63133 

Land  
Databas 

Indien 
Cinahl 

Syfte Syftet var att validera ett frågeformulär som är utformat att mäta den subjektiva upplevelsen av 
livskvalitet av cancerpatienter som får hembaserad palliativ vård, 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod 
Strukturerade frågeformulär 

Urval Via strategiskt urval valdes 100 patienter som får fri hembaserad palliativ vård i New Delhi, 
Indien.  
Inklusionskriterier: Tala flytande Hindi, vuxna, en mix av kvinnor och män. 
Exklusionskriterier: Barn, kognitivt oförmögna, deprimerade eller tillbakadragna med Karnofsky´s 
Performance status av 40 eller lägre eller förväntad livslängd <30 dagar. 

Datainsamling Ett multi disciplinärt palliativt hemvårdsteam använder sig av Funktional Assessment of Cancer 
Therapy-General (FACT-G) frågeformulär på Hindi. Patienterna fyllde i frågeformulären i sitt 
hem mellan sep 2008 till maj 2009.  

Dataanalys Microsoft Excel korrelation 

Bortfall Inga 

Slutsats FACT-G är ett användbart verktyg för att mäta upplevd livskvalitet och kan användas för att 
övervaka patientens framsteg under sjukdomsförloppet. Vid palliativ vård bli andliga och 
existentiella frågor mer framträdande, palliativ vårdens specifika mål som att öka livskvaliteten, 
symtomkontroll, stöttande av närstående, patientens uppfattning av meningsfullhet och syfte i 
livet, bör detta ständigt utvärderas i palliativa vården. Vid minskad uppskattad smärta sågs ökad 
upplevd livskvalitet.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1–89% 
Etiskt godkänd 
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