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Sammanfattning
Syftet var att belysa hur hopp upplevs av patienter i palliativ vård. Bakgrunden
uppmärksammar att ca 90 000 patienter i palliativ vård dör i Sverige varje år. Dessa
patienter upplever flera dimensioner av smärta, både fysiska och psykiska. Hopp
beskrivs som något som kan leda patienter mot mer positiva mål och handlingar och
är därför av stor betydelse för deras välmående. Metoden för studien är en allmän
litteraturstudie baserad på kvalitativ forskning. Analysen är utförd med en induktiv
ansats. Utefter likheter som identifierades fastställdes 17 subkategorier, sex kategorier
och två övergripande teman. Resultatet belyser hur hopp uttrycks hos patienter i
palliativ vård. Oförändrat hopp, omvandlande hopp, strategiskt hopp, övervinnande
hopp och vardagsnära hopp var kategorier som framkom som hoppingivande. I
kontrast till hoppet fanns där också en hopplöshet. Hopplösheten identifieras som ett
hinder för hopp vilket ökade passiviteten och känslan av hjälplöshet. Konklusion av
studien är att upplevelsen av hopp uttrycks på olika sätt genom vårdförloppet. Det
finns flera kategorier som är återkommande i tidigare forskning. De flesta fynden
identifieras som hoppingivande och visade sig ge ökad livskvalitet för patienter.
Emellertid, så saknas det forskning kring hur patienter ville bli bemötta i sitt hopp.
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Abstract
The aim of this study was to highlight how hope is experienced by patients in a
palliative care context. The background notes that about 90 000 palliative patients
die in Sweden each year. The patients in palliative care experience several dimensions
of pain, both physical and psychological. Hope is described as something that can
lead patients towards more positive goals and actions and is therefore of great
importance for their wellbeing. The method of this study is a general literature study
based on qualitative research. The analysis is performed with an inductive approach.
Following similarities identified 17 subcategories, six categories and two overall
themes that where established. The result illustrates how hope is expressed in
palliative care patients. Unchanged hope, transformational hope, strategic hope,
overcoming hope and everyday hope were categories that emerged as hopeful. In
contrast to the hope there were also a hopelessness. The hopelessness was identified
as an obstacle to hope which increased passivity and the feeling of helplessness. The
conclusion of this study is that the experience of hope is expressed in different ways
through the care process. There are several categories that are recurring in earlier
research. Most discoveries are identified as hopeful and proved to increase the quality
of life for patients in the palliative care context. However, there is no research about
how patients would like to be treated regarding their hope.
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Inledning
Enligt Socialstyrelsen (2006) är palliativ vård något som kan ges under lång tid. Den
palliativa vården övergår sedan till palliativ vård i en sen fas vilket denna
litteraturstudie kommer fokusera på. Palliativ vård har enligt World Health
organisation (WHO, 2018) ett speciellt förhållningssätt för att öka livskvaliteten för
både patienter och deras familj vid ett livshotande sjukdomstillstånd.
Människovärdesprincipen är den viktigaste principen inom hälso- och sjukvården
(SOU 2001:6) och utgör grunden för de mänskliga rättigheterna som innefattar rätten
till bästa uppnåeliga hälsa. Hur den bästa uppnåeliga hälsan kan uppnås är dock
individuellt. Det kan innebära att lindra det fysiska lidandet med hjälp av
smärtlindring men även att lindra det psykosociala och spirituella lidandet för de med
livshotande sjukdomar (WHO, 2018). Hopp är något som finns med genom hela
sjukdomsförloppet menar Coulourides-Kogan, Penido & Enguidanos (2015). En ökad
kunskap och förståelse om hopp och dess betydelse för patienter i palliativ vård kan
därför bidra till en förbättrad livskvalitet.

Bakgrund
I följande avsnitt presenteras aktuell forskning om hopp och palliativ vård vilka ligger
till grund för denna studien. Katie Erikssons teori om lidande bildar den teoretiska
referensramen.
Hopp
Hopp är ett mångfasetterat fenomen som är definierat på olika sätt. Det är ett
subjektivt och svårt begrepp menar McClement och Chochinov (i Broadhurst &
Harrington, 2015). Tidigare forskning definierar hopp som en vilja eller en förväntan
att få ett positivt utfall. Hoppet är integrerat i patienters livskvalitet, välmående och
används ofta som en copingstrategi (Coulourides-Kogan et al., 2015). Enligt Herdman
(2015) är potentialen för ökat hopp “ett mönster av förväntningar och önskningar för
att mobilisera energi för sin egen del som är tillräckligt för välbefinnande, men detta
kan stärkas ytterligare” (s. 331). Upplevelsen av hopp grundar sig enligt Herdman
(2015) i att patienter ges möjligheten att uttrycka sin önskan om att exempelvis känna
mening med livet. Patienter i palliativ vård upplever ofta att deras existentiella frågor
blir försummade vilket leder till en upplevelse av hopplöshet (Henoch, 2013). Detta
kan bidra till att patienter inte känner delaktighet i sin egen vård, skapa social
isolering eller en generell passivitet (Herdman, 2015).
Hoppet kan falla in i två kategorier, generaliserat hopp och specificerat hopp. Det
generaliserade hoppet innebär att ha en positiv attityd, syn på livet eller
sinnesstämning (Coulourides-Kogan et al., 2015). Det generella hoppet framställs
som en känsla av förutsägbarhet eller en längtan efter en speciell händelse enligt
Soanes och Stevenson (i Broadhurst & Harrington, 2015). Specificerat hopp är
beskrivet som ett mer specifikt eller konkret utfall inom en viss tidsperiod
(Coulourides-Kogan et al., 2015). Det specifika hoppet och det generella hoppet
1

driver varandra. En positiv syn på livet kan intensifiera hoppet om ett specifikt utfall
och vice versa (Coulourides-Kogan et al., 2015).
Hopp kan beskrivas som en badboll, efterhand hoppet sinar, börjar badbollen tömmas
på luft.
James had been holding on to a beach ball filled with hope for a long life or
miraculous recovery. But as he approached death and his hope began to
deflate, he let go, sinking deeper into despair and hopelessness. In contrast,
Patricia didn’t let go of her hope for James, despite his rapid decline. Instead,
she chose to cling tighter to the deflating hope of a miraculous recovery
(Francesca-Drews, 2017, s. 1).
För patienter med allvarliga sjukdomar är hopp hela tiden under utveckling som ett
svar på sjukdomens förlopp. Hoppet varierar i relation till behandling, de individuella
målen med vården och ständig ny information (Coulourides-Kogan et al., 2015).
Hopp för patienter i palliativ vård ses enligt Aase Schaufel, Nordrehaug och Malterud
(2011) som tre typer av dynamiskt arbete; att byta perspektiv från fasan över
dödligheten till att acceptera prognosen, att främja försoning istället för osäkerheten i
den nya fasen av livet och att skapa en mer framåtriktad anda istället för att avgå från
sin identitet.
Palliativ vård
Varje år dör ca 90 000 personer inom palliativ vård i Sverige (Socialstyrelsen, 2006).
De vanligaste diagnoserna är sjukdomar i cirkulationssystemet och tumörsjukdomar
av olika slag. Begreppet palliativ vård är internationellt och sammanfattar den vård
som ges i livets slutskede (Henoch, 2013). Palliativ vård påbörjas när det inte längre
finns en kurativ behandling. Detta kan pågå under en längre period och är inte
tidsbegränsat, att tidigt upptäcka och behandla fysiska, psykosociala och andliga
problem som vanligen uppstår i samband med dödliga sjukdomar är grundläggande
inom den palliativa sjukvården (Socialstyrelsen, 2006).
Ordet palliativ kan vara ett substantiv, adjektiv eller användas som verb “att palliera”
(Henoch, 2013). Tidigare forskning visar att det framkommer två olika riktningar på
beskrivningen av palliation som är att lindra utan att bota och att skyla över, bemantla
eller dölja (Henoch, 2013). Palliativ vård är en livssyn som innebär att inte skjuta upp
eller påskynda döden (Henoch, 2013). En god palliativ vård är enligt WHO (2018) en
mänsklig rättighet. De mänskliga rättigheterna innefattar bland annat rätten till
privatliv, religionsfrihet och rätten till bästa uppnåeliga hälsa (SOU 2001:6).
Det finns olika faser i palliation som benämns sen och tidig fas. När det inte längre
finns någon kurativ vård att komplettera den palliativa vården med går den in i en sen
fas. Den sena fasen av palliation är det som även kallas terminalvård och vård i livets
slutskede (Henoch, 2013). Terminalvård är ett föråldrat uttryck som inte längre
används i lika stor utsträckning i det svenska språket (Henoch, 2013). Planering av
avancerad vård innebär enligt National Hospice and Palliative Care Organisation
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(2017) att låta patienter bestämma vilken vård som ska ges innan de blir för sjuka för
att uttrycka sig. Denna planering görs tillsammans med familj och vänner och är ett
vanligt begrepp som ofta används i det engelska språket.
Situationen för patienter i palliativ vård kan se mycket olika ut. I vissa fall krävs
kvalificerade palliativa insatser dygnet runt, medan det i andra fall inte krävs några
specifika palliativa insatser (Socialstyrelsen, 2006). Detta beror på vilket
kompetensområde som den specialiserade palliativa vården kompletterar den
allmänna palliativa vården med. Det kan vara lindring av komplexa symtom eller
bedömning av oklara palliativa vårdbehov (Socialstyrelsen, 2017).
Den palliativa vården kan delas in i fyra hörnstenar som lägger grunden för all
palliativ vård. Den första hörnstenen beskriver hur kunskap ger kontroll över svåra
symtom som patienter kan uppleva. Dessa symtom kan uttryckas som smärta, ångest
eller illamående. Den andra hörnstenen bygger på teamarbete. Det betyder att alla
sjukvårdens professioner samarbetar för att ge patienter den bästa möjliga vården.
Den tredje fokuserar på god kommunikation mellan patienter, anhöriga och
vårdpersonal. Det betyder att kommunikationen ska vara funktionell och hållbar
oavsett i vilken del av vårdkedjan patienter befann sig i. Sista hörnstenen innefattar
stödet till de närstående. Vilket innebär att tillgodose deras behov i form av stöd och
att beakta deras önskemål (Socialstyrelsen, 2006). Summan av dessa fyra hörnstenar
ger en helhet av god palliativ vård.
Patienter som går in i ett palliativt skede i sin sjukdom upplever ofta olika
dimensioner av smärta. Den psykiska smärtan uttrycks som förnekande, oro, ångest,
sorg, vrede, depression, uppgivenhet och fruktan för beroende (Henoch, 2013).
Patienter i psykosocial smärta pendlar ofta mellan hopp om att leva och en önskan om
att dö. Ju närmare döden patienter kommer desto mer avtar betydelsen av medicinska
aspekter och betydelsen av de psykosociala dimensionerna ökar (Henoch, 2013).
Social smärta kan vara att förlora en eller flera roller patienten haft i livet, men även
en oro för de anhöriga som efterlämnas. Det kan finnas en rädsla att förlora kontrollen
över både kropp och livssituation (Henoch, 2013). Trötthet och förändrat utseende
kan bidra till att patienten drar sig undan från familj och vänner. Andlig och
existentiell smärta innefattar de stora livsfrågorna som meningen med livet, meningen
med lidandet eller misslyckanden som varit. Enligt Henoch (2013) försummas ofta de
andliga och existentiella behoven hos både patienter och anhöriga. Feigenberg (i
Henoch, 2013) menar att den döende människan har ett behov av att bevara och
understryka sin individualitet, att tillåtas dö i enlighet med sin personlighet. En värdig
sista tid och ett värdigt avslut för patienter är en av de högst prioriterade rättigheterna
inom vården (Socialstyrelsen, 2006).
Omvårdnadsteoretisk referensram
Katie Eriksson är en omvårdnadsteoretiker som menar att lidande och hälsa är
substansen i lidandets kamp, i människans strid för överlevnad att fortsätta kämpa
eller ge upp (Eriksson, 1994). Det är mycket likt den tidigare forskning som visar att
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hopp är en resurs som används för överlevnad. Avsaknaden av hopp kan liksom det
onda lidandet ge känslan av att vilja ge upp. Eriksson (1994) menar att människan inte
kan värdesätta sin hälsa förrän hon ställts inför sjukdom. Lidandet kan ge hälsan en
mening genom att personen blir medveten om sina egna inre tillgångar (Eriksson,
1994). Hopp kan alltså inte upplevas utan att ha upplevt känslan av hopplöshet. Hopp
är en värdefull tillgång för bevarandet av hälsan i lidandet. Enligt Eriksson (1994)
finns det en gemensam närmare i allt lidande. Det är att patienten på något sätt är
isolerad från sig själv och sin egen helhet. Historiskt sett betyder ordet hälsa helighet
och helhet. I livets hälso- och livsprocesser är det lidandet och kärleken som utgör de
grundläggande delarna. Om lidandet är en del av människan är det också en naturlig
del av hälsan. Hälsa som är ett ontologiskt begrepp innebär att människans varande
och verklighet är i fokus. Den ontologiska hälsomodellen utgår från hälsa som
varande mot en djupare helhet av att vara människa (Eriksson, 1994).
Det finns tre olika nivåer av hälsa i rörelse; Hälsan som görande, varande och
vardande (Eriksson, 1994). Denna rörelse uttrycks i människans upplevelse av olika
problem, behov och begär. I den första dimensionen, görandet, bedöms hälsa av
människan som något som kan påverkas av yttre faktorer. Detta skapar en inre
drivkraft att lösa objektiva problem. Andra dimensionen utgår ifrån varandet och att
eftersträva balans och harmoni. Denna harmoni uppnås genom förnekelse av lidandet
och rubbar helheten som person. I vardandet är människan inte längre främmande för
lidande och försöker uppnå försoning och en rörelse mot att bli allt mer hel som
människa (Eriksson, 1994). Likaså kan lidande likt hälsan, beskrivas i olika nivåer.
Lidandets tre nivåer är att ha ett lidande, att vara i lidande och att varda i lidande
(Eriksson, 1994). Eriksson (1994) uttrycker att varda i lidande är en kamp mellan
hopp och hopplöshet, mellan liv och död. Oavsett om en person upplever hälsa eller
ohälsa har hoppet en avgörande betydelse. Borgenstina (i Eriksson, 1989) menar att
hoppet är en transcendensupplevelse som är bortom det människan kan ta på. Hoppet
korrelerar naturligt med både det konkreta och det abstrakta i den mänskliga
upplevelsen. Hoppet bör aldrig tas från personen, det tillhör vårdandets grundidé att
hjälpa en människa att uttrycka sig, känna sig sedd och hörd vilket bidrar till ett ökat
hopp (Eriksson, 1989).
Problemformulering
Patienter i palliativt skede upplever ofta att de skiftar mellan hopp och hopplöshet.
Palliation är kopplat till fysiskt och psykiskt lidande vilket bör uppmärksammas och
åtgärdas för att patienten ska känna sig mer tillfreds med sin situation. Enligt tidigare
forskning kan hoppet vara en livsviktigt copingstrategi och bidra till en förbättrad
livskvalitet. För att vårdpersonal på bästa sätt ska kunna hjälpa patienter i palliativt
skede behöver upplevelsen av hopp belysas.

Syfte
Syftet var att belysa hur hopp upplevs av patienter i palliativ vård.
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Metod
Studien var en allmän litteraturstudie baserad på kvalitativ forskning. Målet var att
fördjupa förståelsen för upplevelsen av hopp och därmed öka kunskapen om hopp för
vårdpersonal. Tidigare forskning inom ämnet söktes genom användning av olika
omvårdnadsfokuserade databaser som visade att det var ett väl beforskat fenomen
(Segesten, 2017). Förförståelsen var ett intresse av palliativ vård. Intresset för
upplevelsen av hopp väcktes av att en begreppsanalys på ämnet gjordes i tidigare
kurs. Det krävdes en hel del ostrukturerade sökningar för att hitta de sökord som var
relevanta för syftet.
Datainsamling
De databaser som valdes som lämpliga var Cumulative Index to Nursing & Allied
Health Literature (CINAHL) då den täcker en stor del av omvårdnadsområdet och
innehöll vetenskapliga tidskrifter. Även PubMed som är en bred databas innefattar
vetenskapliga artiklar inom omvårdnad och medicin (Forsberg och Wengström,
2016). Dessa databaser kompletterar varandra genom att de innehåller olika
tidskrifter. Utöver dessa gjordes sökningarna även i databasen Psyc-INFO för att
finna ytterligare kompletterande data inom området beteendevetenskap och psykologi
(Karlsson, 2012).
Inklusionskriterier var vård i livets slutskede, palliation, avancerad vård eller
terminalt sjuka och patientupplevelse. Upplevelsen av hopp var grundläggande och
hopp söktes därför som ämnesord i samtliga sökningar. Avsikten var att undvika att få
slumpmässiga artiklar där hopp inte var det huvudsakliga ämnet. Exklusionskriterier
var alla upplevelser som inte var patientens egna och alla patienter som inte befann
sig i palliativ vård. De artiklar som fokuserade på andras upplevelser exkluderades
manuellt för att inte riskera att utesluta någon artikel som skulle kunna vara
användbar (Karlsson, 2012). Ett annat exklusionskriterie var de artiklar med
kvantitativ ansats då dessa inte definierade upplevelser som studien avsåg.
Avgränsningar som gjordes på sökningarna var artiklar äldre än 10 år gamla och de
som ej var peer reviewed. Artiklar på annat språk än svenska och engelska valdes
manuellt bort.
Fritextsökning gjordes utifrån en problemformulering. För att sökorden skulle vara av
relevans för denna litteraturstudie gjordes sökningen utifrån syftet: “Att belysa hur
hopp upplevs för patienter i palliativ vård” (Forsberg & Wengström, 2016). Sökorden
för den första ostrukturerade sökningen blev hope, patient, experience och palliative
för att se vilka begrepp och termer som var vanligt förekommande. Begreppet
palliative var inte lika vanligt använt som begreppet terminal så de strukturerade
sökningarna gjordes initialt med detta sökord. Ordet terminal söktes med asterisk (*)
(trunkering) för att inkludera alla artiklar med någon form av böjning av ordet
terminal. När sökning på terminal med trunkering gjordes nåddes till exempel orden
terminally, terminal care, terminally ill (Karlsson, 2012). Sökordet terminal gav
endast två resultat artiklar vilket inte var tillräckligt och utökade sökningar gjordes.
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Trunkering gjordes även på patient experienc(*) och hope(*) det resulterade i artiklar
med andras perspektiv på grund av begreppet experienc(*). Trunkering på hope(*)
gav sökordet hopelessness. En sökning med sökordet hopelessness kombinerat med
hope och patient utan ordet experience gjordes för att undvika slumpmässiga artiklar.
Ett annat begrepp för palliativ vård som var vanligt förekommande i de relevanta
artiklarna var end of life care därför gjordes en sista utökad sökning med tillägg av
sökordet end of life care med tillägg av orden death och dying då dessa upplevdes
relevanta i sammanhanget palliativ vård. Sökorden söktes med de booleska
operatorerna AND och OR. Med flera booleska operatorer nåddes en större del av
området palliativ vård som gav tillräckligt med material (Karlsson, 2012).
Det gjordes sammanlagt nio sökningar i tre olika databaser. I den första sökningen
användes hope som ämnesord med booleska operatoren AND hopelessness AND
terminal* som söktes som fritextord vilket gjordes i alla tre databaser. Denna
kombination av sökord gav ett resultat i databasen CINAHL och två dubletter i
Pubmed och Psycinfo. Nästa sökning var hope som ämnesord AND patient
experience AND terminal* som fritextord i alla tre databaser, denna kombinationen
gav två användbara artiklar i databaserna CINAHL och PubMed, med en dublett på
Psycinfo. Sista sökningen utökades då det inte blev så många träffar som förväntat på
de första två första. Här söktes hope som ämnesord AND patient AND palliative OR
end of life OR death OR terminal OR dying som fritextord vilket söktes i alla tre
databaser, detta var den sökning som gav flest resultat. Detta berodde på att OR som
boolensk operator användes för att expandera sökningen (Karlsson, 2012). Flest
träffar fanns i CINAHL med åtta resultatartiklar och sedan PubMed med två resultat
utöver sex dubletter. Psycinfo gav två dubletter. Endast de sökningar som gav
resultatartiklar finns med i bilaga B (Tabell 1). Av den anledning syns inte sökningar
från Psycinfo i tabellen. Då sökningen var expanderad genom inkludering av flera
booleska operatorer och endast gav dubbletter i två av tre valda databaser bedömdes
datamättnad vara uppnådd. De artiklar som uppkom i sista sökningen hade liknande
innehåll med tidigare sökningar vilket även var en indikator på datamättnad (Forsberg
& Wengström, 2016).
Sökningarna som gav resultat bestod sammanlagt av 180 artiklar, utav dessa lästes 97
abstrakt. De artiklar som hade titlar som inte tydligt motsvarade inklusionskriterierna
lästes ej abstrakt på. Antal granskade artiklar efter lästa abstrakt var 68. Resterande
bortvalda artiklar där abstrakt lästes utgick från andra än patientens perspektiv och var
därför ej relaterade till syftet (Henricson, 2012). De 68 artiklarna granskades i helhet
och 16 av dessa valdes för kvalitetsgranskning enligt Carlsson och Eimans (2013)
granskningsmall. Efter kvalitetsgranskning föll ytterligare tre artiklar bort då dessa ej
uppnådde grad ett eller grad två vilket var studiens krav för inkludering. Detta
resulterade i 13 inkluderade artiklar.
Databearbetning
Forsberg och Wengström (2016) lästes som utgångspunkt för databearbetningen.
Första steget enligt Forsberg och Wengström (2016) av databearbetning var att läsa
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artiklarna i sin helhet för att sedan sammanställa resultatet av dessa. Då denna
innehållsanalys utfördes induktivt, lästes först artiklarna grundligt för att se vilka
delar som var relaterade till syftet. Data analyserades genom att identifiera kärnan av
resultaten genom meningsenheter som försågs med preliminära koder. Texten
förenklades genom en sammanställning av de befintliga meningsenheternas
information och koder. Koderna noterades och med hjälp av en mindmap kunde
skillnader och likheter mellan koderna utläsas. Detta gav en grundläggande överblick
över det nuvarande materialet. Därefter analyserades artiklarna återigen och nya koder
skapades som tidigare blivit förbisedda.
Mindmappen uppdaterades kontinuerligt under kodningsprocessen med nya koder och
borttagning av koder. Meningsenheterna placerades därefter in i en tabell och koderna
till respektive meningsenhet förflyttades från mindmappen in i tabellen. I tabellen
kunde kodernas likheter och skillnader ses genom en förenklad, strukturerad
överblick. Kondenseringen av koderna i tabellen utfördes i syfte att finna vilka
subkategorier och kategorier som var lämpliga som ram för resultatet. När
kondenserings-processen var färdig fanns det 17 subkategorier. I samband med detta
påbörjades diskussioner mellan författarna kring kategorier. Skapandet av kategorier
var likt skapandet av subkategorier tidskrävande på grund av dess abstrakta natur och
gjordes om flertalet gånger. Kategorierna ändrades fortlöpande under
databearbetningen. Enligt Forsberg och Wengström (2016) skapar mönster eller
teman i artiklarna ramen för resultatet. Analysen resulterade i sex kategorier.
Kategorierna som skapades var; oförändrat hopp, övervinnande hopp, vardagsnära
hopp, omvandlande hopp, strategiskt hopp och hopplöshet (Bilaga D, tabell 1).
Forskningsetiska överväganden
Vid forskning som avser människor behöver forskningsetiken tas hänsyn till.
Helsingforsdeklarationen kom till efter Nürnbergkodexen som var den första
reaktionen på forsknings experimenten under andra världskriget (Kjellström, 2012).
Helsingforsdeklarationen innefattar riktlinjer för hur forskningsetiken bör utföras
inom medicinsk klinisk forskning. Enligt helsingforsdeklarationen bör det noggrant
övervägas om behovet av ny kunskap väger upp mot deltagarnas hälsa.
Rättviseaspekter och informerat samtycke är andra delar som bör tas hänsyn till (The
world medical association, 2013). Svensk lagstiftning säger att ”syftet med lagen är
att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning”
(SFS 2003:460). Detta är inte helt olikt Belmontrapportens (1979) etiska plattform
som står för respekt för personen, vilket innebär att respektera självbestämmandet.
Även göra gott-principen, att tänka på människans välbefinnande genom att göra så
lite skada som möjligt samt rättviseprincipen som handlar om att motivera
särbehandling och rättfärdiga val av deltagare inkluderas i Belmontrapporten (1979).
Council for International Organizations of Medical Science´s (CIOMS, 2002)
International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects,
kan ses som vidareutveckling av helsingforsdeklarationen och innehåller delar från
Belmontrapporten (1979). En av riktlinjerna i CIOMS (2002) är att behandla personer
med potentiellt funktionsnedsättande sjukdomar eller livshotande sjukdom utefter att
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dessa personer tillhör en extra sårbar grupp (CIOMS, 2002). Eftersom denna
litteraturstudie fokuserade på personer i palliativ vård och därmed en sårbar grupp
inkluderas endast artiklar som blivit godkända av etiska kommittéer i denna studien.
Detta innebär att forskningen har blivit granskad av utomstående för att bekräfta att
det är etiskt hållbart.
De inkluderade artiklarna i denna litteraturstudie använde pseudonymer för att bevara
konfidentialitet och anonymitet hos deltagarna. Detta för att minimera risken att
deltagarna skulle ta skada av forskningen. Vanliga skador inom forskningen av
sårbara patienter är emotionella och sociala risker. Emotionella risker kan vara rädsla
och skam, sociala risker kan vara att skada sin relation till andra, detta undviks genom
anonymiteten och därmed kan deltagarna tala fritt (Kjellström, 2012). I samtliga
artiklar som inkluderats i denna litteraturstudie har de deltagande frivilligt medverkat
i studierna och gett muntligt eller skriftligt samtycke till att delta. Nyttan med
forskningen på personer i palliativ vård kan på individnivå vara att göra deras röster
hörda, bidra till möjligheter att diskutera specifika frågor och ge tillfälle att hjälpa
någon annan. På samhällsnivå kan nyttan av att öka kunskapsläget i ämnet hopp inom
palliativ vård förbättra verksamheterna (Kjellström, 2012). Denna litteraturstudie kan
alltså vara värdefull för individen, professionen och samhället.

Resultat
Denna litteraturstudiens resultat baseras på 13 artiklar. Resultatet har sammanförts till
sex kategorier som presenteras som; oförändrat hopp, övervinnande hopp,
vardagsnära hopp, omvandlande hopp, strategiskt hopp och hopplöshet. Kategorierna
definierar de olika upplevelserna av hopp för patienter inom palliativ vård. Resultatet
visar att ett oförändrat hopp är hoppet som håller sig konstant och inte låter sig
påverkas. Ett annat är det övervinnande hoppet som är den sista utvägen när allt annat
hopp är förlorat. Det vardagsnära hoppet visar vikten av att ha ett hopp om
vardagliga ting och att dela sitt hopp med andra. Ett omvandlande hopp är
genomgående då detta hopp är det som ständigt skiftar i takt med sjukdomsförloppet.
Hoppet kan även ses som strategiskt, främst för att undvika hopplöshet. Hopplösheten
är motsatsen till det övervinnande hoppet.
Oförändrat hopp
Oförändrat hopp innefattar hopp är livsviktigt och hopp i tidigare erfarenheter. Det
oförändrade hoppet är det hoppet som är konstant, det som alltid finns och ofta ett
kvarlevande hopp från tidigare erfarenheter som förblir oförändrat.
Hopp är livsviktigt

Hopp är konstant, något vi föds med och som vi alla behöver (Olsson, Östlund,
Strang, Jeppsson-Grass & Friedrichsen, 2011). Det konstanta hoppet uttrycktes som
grundläggande för allt mänskligt liv (Elliot & Olver, 2009; Olsson et al., 2011). Det
kunde ses som en mänsklig reflex som var gemensam för alla patienter med
livshotande sjukdomar (Daneault et al., 2016; Nierop- Van Baalen, Grypdonck, Van
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Hecke & Verhaeghe, 2016). Hoppet kunde inte fråntas en individ men det kunde
påverkas och därför var det angeläget att hoppet respekterades av sjukvårdspersonalen
(Olsson et al., 2011). Hopp vara något som krävdes i alla stadier i livet, inte endast
vid sjukdom. Det tillhörde det essentiella i livet och var likställt med att andas (Elliot
& Olver, 2009). Olika sorters hopp kunde samverka vid olika tillfällen beroende på
vikten av det specifika hoppet (Robinson, 2012). Hoppet kunde separeras från
hopplösheten. På det sättet kunde hoppet alltid finnas kvar, även i det skede då
hopplösheten närvarade (Olsman, Leget, Duggleby & Willems, 2015).
Hopp i tidigare erfarenhet och sjukdom

Patienter visste att när cancern kom tillbaka var den ofta mer aggressiv än tidigare,
men trots det valde de att hålla kvar vid hoppet och såg det som sin rätt att göra det
(Olsson et al., 2011). Detta kunde bero på att patienter tidigare överlevt sjukdomen.
Då var känslan ofta att de kunde göra det igen (Nierop- Van Baalen et al., 2016).
Även en effektiv behandling under en längre tid kunde bidra till att hoppet stärktes
(Olsman et al., 2015). För några grundade sig hoppet i kunskapen om sjukdomen,
personlig tro eller positiva erfarenheter av behandlingar (Robinson, 2012). Hopp om
återhämtning grundade sig i tidigare erfarenheter av exempelvis en liknande
livshotande sjukdom som de tillfrisknat från. Detta gav en positiv attityd till
möjligheten att bli botad (Robinson, 2012).
Övervinnande hopp
Övervinnande hopp innefattar förnekande hopp, hopp om botemedel, hopp om
förlängning av livet och Spiritualitet. Det övervinnande hoppet var ett hopp utöver det
vanliga. Det var också ett hopp som inte alltid var realistiskt men som gav styrka.
Förnekande hopp

Flera patienter höll hårt i hoppet om ett botemedel eller att de skulle tillfriskna. Detta
trots vetskapen att de befann sig i palliativt skede och inte hade lång tid kvar att leva
(Olsson et al., 2011). Hoppet uppkom ur ett slags förnekande av verkligheten och
beskrevs som ett falskt hopp (Elliot & Olver, 2009; Nierop- Van Baalen et al., 2016;
Olsman, Willems & Leget, 2016; Sachs, Kolva, Pessin, Rosenfeld & Beritbart, 2013).
Det förnekande hoppet var användbart för patienter för att hantera de situationer de
befann sig i (Olsson et al., 2011). Det beskrevs som att till exempel ta information och
förvränga den till sin fördel (Chen, Komaromy & Valentine, 2015; Elliot & Olver,
2009; Nierop- Van Baalen et al., 2016). Det fanns hopp om att ha blivit
feldiagnostiserad och då valdes att endast använda mediciner för säkerhets skull
(Fanos, Gelinas, Foster, Postone & Miller, 2008). Ibland fanns det förnekande hoppet
parallellt med ett mer realistiskt hopp om att kunna stabilisera sin sjukdom. Dock
fanns alltid hoppet kvar om att sjukdomen skulle försvinna (Nierop- Van Baalen et
al., 2016). Patienter visste att det var ett förnekande hopp de hade. De valde trots det
att hålla fast vid det hoppet eftersom det kunde ge en placeboeffekt av ökat hopp
(Elliot & Olver, 2009).
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I de fall där tumören hade avstannat utgick patienter från att de kunde leva ett vanligt
liv trots att det inte fanns chans till återhämtning. Patienter förutsatte då att de kunde
leva ett vanligt liv med tumören och jämförde detta med att ha diabetes eller andra
kroniska sjukdomar (Nierop- Van Baalen et al., 2016). Patienter tog avstånd från att
diskutera döden som ett troligt utfall och valde att hålla fast vid hoppet att bli friska.
Trots att det var en mikroskopisk möjlighet att tillfriskna skyddade de sig genom att
undvika att prata om döden (Olsson et al., 2011).
En god mental attityd var central för att “köpa mer tid”. Enligt patienter stod det
positiva tankesättet för mer än två tredjedelar av det kurativa arbetet enligt patienter,
behandlingar stod för en knapp tredjedel. Även om behandlingarna ej var effektiva
kunde patienter alltså fortfarande överleva med hjälp av tankens kraft. Detta synsättet
på tankens kraft över kroppen beskrevs som ett sätt att skydda sig från psykologiskt,
spirituellt och emotionellt lidande (Chen et al., 2015).
Hopp om botemedel

För döende patienter var hoppet om ett botemedel det som de allra flesta initialt
hoppades på trots deras prognos (Elliot & Olver, 2009; Nierop- Van Baalen et al.,
2016). Patienter som hoppades mest på ett botemedel kunde inte se något annat. Så
länge det fanns ett hopp om botemedel kunde inte andra utfall än återhämtning
existera (Robinson, 2012). De som endast hoppades på ett botemedel visade sig löpa
större risk för negativa konsekvenser när döden närmade sig (Elliot & Olver, 2009).
Hopp om återhämtning påverkades inte av medicinska prognoser (Nierop- Van
Baalen et al., 2016; Robinson, 2012). Hoppet om botemedel kunde även fungera som
en drivkraft. Livsuppehållande åtgärder kunde tas till i hopp om att leva tills ett
botemedel upptäcktes (Fanos et al., 2008). En annan drivkraft var att få komma hem
vilket endast var möjligt vid återhämtning (Elliot & Olver, 2009; Mok, Lam, Chan,
Lau, Ng & Chan, 2010b). Hoppet om återhämtning eller framgångsrika behandlingar
var något som de flesta var villiga att genomgå svåra behandlingar för (Nierop- Van
Baalen et al., ,2016; Olsson et al., 2011; Robinson, 2012).
Hopp om botemedel blev till viss del ett hopp om att förlänga livet. Detta genom att ta
varje möjlighet som dök upp. Det som sågs omöjligt idag kunde vara möjligt i
morgon (Brown, De Graaf & Hillen, 2015; Elliot & Olver, 2009; Nierop- Van Baalen
et al., 2016). Patienter uttryckte att forskningen ständigt pågick vilket skapade
möjligheter för dem. Inget var längre omöjligt (Brown et al., 2015; Elliot & Olver,
2009). Tron på forskningens framgång ledde flera till att medverka i olika
forskningsprojekt i hopp om förbättring (Fanos et al., 2008; Nierop- Van Baalen et al.,
2016; Robinson, 2012). En del patienter uttalade att de kunde anta att återhämtning
var omöjligt och gav nästan upp hoppet (Daneault, Lussier, Mongeau, Yelle, Côté,
Sicotte, Paillé, Dion & Coloumbe, 2016; Robinson, 2012). Trots denna insikt fortsatte
de att hoppas. Det blev ett hopp om ett mirakel (Daneault et al., 2016; Mok et al.,
2010b; Nierop- Van Baalen et al., 2016; Olsson et al., 2011; Robinson, 2012).
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Hopp om förlängning av livet

Varje tillfälle att förlänga livet genom behandling gav extra hopp, samtidigt som det
skapades en acceptans för den nya situationen (Olsman et al., 2015; Olsson et al.,
2011). Hopp om att förlänga livet var inte ett hopp som förnekade döden utan tvärtom
ett sätt att bevara livet. Ett sätt att göra detta var genom att engagera sig i något som
var betydelsefullt för dem (Elliot & Olver, 2009). Patienter hoppades på att leva så
länge som möjligt samtidigt som de uttryckte en medvetenhet om deras prognos
(Elliot & Olver, 2009). I vissa fall var hoppet om ett förlängt liv ett hopp som inte var
särskilt realistiskt (Daneault et al., 2016). Patienter kunde i samtalet om ett förlängt
liv, återgå till ett mer vågat hopp (Brown et al., 2015). Det kunde vara en önskan om
att förlänga livet med flera år (Daneault et al., 2016; Robinson, 2012). Det kunde även
vara ett hopp om odödlighet vilket ofta övergick till en mer acceptabel önskan om att
få lite mer tid (Daneault et al., 2016). För många som hoppades på att leva längre var
det även en nödvändighet att det förlängda livet skulle vara av god kvalitet och lindrat
från smärta i den mån det gick (Elliot & Olver, 2009). Även om ett botemedel eller
full återhämtning inte fanns som alternativ så tog många erbjudandet om behandling
för att kunna få några extra år i livet (Nierop- Van Baalen et al., 2016; Robinson,
2012).
Spiritualitet

Patienter uttryckte även hopp via sin tro. Ett hopp om att Gud skulle ge dem ett
mirakel eller bota dem (Fanos et al., 2008; Olsman et al., 2015). Ett hopp om att Gud
skulle ge dem ett värdigt liv efter döden (Duggleby, Cooper, Nekolaichuk, Cottrell,
Swindle & Barkway, 2016; Elliot & Olver, 2009; Fanos et al., 2008). De som hade
buddhismen som tro hoppades också på ett bättre liv efter döden (Chen et al., 2015).
Hopp innebar även att finna acceptans och att nå ett tillstånd där allt blev tagit hand
om och föll på plats så som menat (Fanos et al., 2008). Det kunde även innebära ett
hopp om minimerat lidande för de kvarlevande genom Guds hjälp (Elliot & Olver,
2009; Fanos et al., 2008) men även utan tron på spirituell läkning ingav det hopp
(Olsson et al., 2011).
Vardagsnära hopp
Vardagsnära hopp innefattar hopp om ett vanligt liv, hopp med familj och vänner och
hoppfull tillit till sjukvården. Hoppet för andra eller att lägga sitt hopp hos andra var
ett genomgående tema som fanns. Hoppet kopplat till vardagsnära situationer innebar
allt från att hoppas på att orka göra sysslor till att engagera sig i aktiviteter med
vänner.
Hopp om ett vanligt liv

Viljan att återgå till sitt “vanliga liv”, till tiden innan sjukdomen var vanligt
förekommande. Detta genom att spendera tid med familjen eller återfå/förbättra sin
fysiska kapacitet (Elliot & Olver, 2009; Fanos et al., 2008; Olsman et al., 2015).
Patienter hoppades på att deras sjukdomstillstånd skulle förbättras så att de skulle
kunna fortsätta leva (Nierop- Van Baalen et al., 2016). För de som inte kunde återfå
sin fysiska kapacitet var teknologi och hjälpmedel av betydelse. De kunde leva
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någorlunda vanligt med dessa redskap (Fanos et al., 2008). Spela golf, dricka drinkar
och göra vardagliga aktiviteter med vänner var något som det fanns hopp om (Fanos
et al., 2008; Mok et al., 2010b; Olsman et al., 2015). Dessa enkla, vardagliga
aktiviteter togs för givet innan sjukdomen men blev sen allt mer viktiga (Robinson,
2012). Utföra sysslor, hjälpa sin respektive ekonomiskt eller att finnas till för sina
barn under uppväxten var något som flera hoppades på att få fortsätta uppleva
(Robinson, 2012). Hopp om att arbeta, utbilda sig själv och utbildning för sina barn
fick patienter att engagera sig själva och andra i livet (Elliot & Olver, 2009).
Hopp med familj och vänner

Familj och vänner var en stark resurs för patienters hopp. Patienter beskrev familj och
vänner som en hejarklack. Deras anhöriga blev både deras resurs till hopp och i
många fall även deras vikarierande hopp (Daneault et al., 2016; Elliot & Olver, 2009;
Mok et al., 2010b; Olsman et al., 2015). Det vikarierande hoppet var inte särskilt
energikrävande för patienten i ett palliativt skede. Det krävdes dock att det mottogs
positivt av familj och vänner (Elliot & Olver, 2009). Ett hopp som ofta förekom var
att se sina barn växa upp till att bli bra personer och se sina barnbarn födas (Brown et
al., 2015; Nierop- Van Baalen et al., 2016; Olsman et al., 2015). De som hade
familjen som resurs kunde känna en ökad acceptans vilket gav mer hopp i vardagliga
situationer och stärkte dessa förhållanden (Daneault et al., 2016; Elliot & Olver, 2009;
Olsman, Willems & Leget, 2016). Vikten av det sociala stödet benämndes inte endast
komma från familj och vänner utan även inräknat sjukvårdspersonal och husdjur
(Fanos et al., 2008). Det uttrycktes som viktigt att ha stöd från en omgivning som
utstrålade lugn med en humoristisk anda i svåra situationer (Fanos et al., 2008).
Genom att känna sig tvungen att hoppas för familjens skull kunde leda till en
hopplöshet som inte kom till uttryck (Daneault et al., 2016; Olsman et al., 2016;
Sachs et al., 2013). Även om det kunde vara till hjälp att få stöd av sin familj kunde
viljan att ta hand om sina nära i vissa fall underminera patientens egna behov av
acceptans i sin situation (Daneault et al., 2016). Patienter hoppades på att de skulle bli
tillräckligt bra för att kunna ta hand om sig själv och sin familj (Fanos et al., 2008).
Andra hoppades på att deras familj inte skulle ta deras död för hårt och därmed skapa
lidande för dem (Elliot & Olver, 2009). Ett hopp som tidigare fokuserade på ett
botemedel övergick ofta till ett hopp om att lämna ett bra liv efter sig. Detta för att
inte vara en börda efter sin bortgång (Sachs et al., 2013). Ett sätt att minska lidandet
för de kvarlevande var bland annat att rensa hemmet och skriva testamente (Elliot &
Olver, 2009).
Hoppfull tillit till sjukvård

Hopp var för många personer kopplat till sjukvårdspersonalen och hur de
kommunicerade. Om positiva besked gavs, till exempel om att sjukdomen gått i
regression var det hoppingivande (Nierop- Van Baalen et al., 2016). Om inga positiva
besked fanns att ge, satte patienter sitt hopp i sjukvårdspersonalens kompetens
(Nierop- Van Baalen et al., 2016; Olsman, Willems & Leget, 2016). Patienter beskrev
att när de inte upplevde att de själva kunde påverka situationen, lades hoppet på
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sjukvårdspersonalen. Någon menade att det viktiga inte alltid var att de lyckades, utan
att de försökte för deras skull (Elliot & Olver, 2009; Nierop- Van Baalen et al., 2016).
Omvandlande hopp
Omvandlande hopp innefattar hopp om god livskvalitet, hopp om lindring och hopp
om en fridfull död. Det omvandlande hoppet var genomgående och är en beskrivning
av hur hoppet utvecklas genom sjukdomsförloppet.
Hopp om god livskvalitet

Hopp om en god livskvalitet var något som patienter önskade när verkligheten om att
förlänga livet blev begränsad (Daneault et al., 2016; Nierop- Van Baalen et al., 2016;
Sachs et al., 2013). Livskvaliteten värderades högt (Daneault et al., 2016; Sachs et al.,
2013). För några var en god livskvalitet det enda de hoppades på (Nierop- Van Baalen
et al., 2016). Livskvalitet hade olika betydelser för olika patienter. För de flesta
innebar det möjligheten att leva sitt liv som de gjorde innan sjukdomen (Daneault et
al., 2016). Ett annat sätt att uppnå livskvalitet var att leva dag för dag, genom dagliga
besök på caféer “en mocha i taget” (Fanos et al., 2008). Det fanns ett hopp om att bli
bättre men samtidigt en känsla hopplöshet. Dessa tillsammans uttrycktes i “det är vad
det är” vilket gav en vilja av att göra det bästa av situationen (Elliot & Olver, 2009;
Sachs et al., 2013). Patienter uppgav att de fokuserade på de små sakerna som hade
betydelse för dem i vardagen, de försökte fånga de små glimtarna av hopp i livet
(Olsson et al., 2011). Glimtarna av hopp användes för att skapa utrymme för vila och
reflektion i stressen av att leva med en livshotande sjukdom (Nierop- Van Baalen et
al., 2016; Olsson et al., 2011). Hopp gav dem motståndskraft att inte oroa sig för
morgondagen utan leva i nuet. Det var ett sätt att tänka för att kunna njuta av den sista
tiden i livet (Chen et al., 2015; Nierop- Van Baalen et al., 2016).
Hopp om lindring

Behandlingar som minskade symtom var en stark faktor till hopp, att symtomen
minskade sågs som en antydan till att behandlingen var effektiv (Nierop- Van Baalen
et al., 2016). Det fanns hopp om att behandlingar skulle hjälpa patienter att leva gott.
Ofta var det dock behandlingens biverkningar som blev ett hinder för att uppleva god
livskvalitet (Robinson, 2012). Patienter beskrev att lindring av symtom bidrog till
ökat hopp, att bli erbjuden hospicevård och få lindring av fysiska och psykiska
symtom ledde därför till ett ökat hopp. Detta kunde ge en känsla av acceptans för
sjukdomen (Sachs et al., 2013). Patienter som hoppades på lindring, hoppades även på
en god livskvalitet (Elliot & Olver, 2009). Det fanns hopp om att kunna göra saker
den sista tiden. För de flesta patienter krävdes det dock att den tiden var
smärtkontrollerad, att bli lindrad från fysisk smärta hjälpte dem att orka umgås med
familj och vänner vilket gav en känsla av livskvalitet (Elliot & Olver, 2009). Hopp
om att bli delvis symtomlindrad och ha en acceptabel livssituation var den realistiska
förhoppning som fanns (Elliot & Olver, 2009).
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Hopp om en fridfull död

När döden var nära omvandlades hoppet hos patienter ofta till en form av acceptans
(Nierop- Van Baalen et al., 2016). En acceptans om att det inte fanns någon framtid.
De var tillfreds med sin situation och hoppades istället på en värdig och fridfull död
(Daneault et al., 2016; Elliot & Olver, 2009; Olsson et al., 2011). För patienter som
nått acceptans hade hoppet om ett botemedel ersatts med ett hopp om en bekväm sista
tid i livet (Chen et al., 2015; Duggleby et al., 2016; Mok et al., 2010b; Nierop- Van
Baalen et al., 2016). Genom att omvandla hoppet underlättades det vardagliga livet
vilket gav en känsla av glädje (Fanos et al., 2008). Några uttryckte att de hoppades på
att få spendera resten av sina dagar i sitt eget hem (Mok et al., 2010b). Hoppet kunde
likaså uttryckas i ett accepterande av döden, ett hopp om att kunna ta vara på de sista
dagarna (Eliott & Olver, 2009; Sachs et al., 2013). Efter att ha genomgått misslyckade
behandlingar valde patienter istället hoppas på en bekväm sista tid i livet (Robinson,
2012).
Strategiskt hopp
Strategiskt hopp innefattar att söka och ersätta hopp, att skapa hopp och att
balansera hopp. Dessa är strategier som används för att undvika att gå in i hopplöshet
när annat hopp tar slut. Det är även en strategi som används för att undvika att halka
över den sköra tråden mellan hopp och hopplöshet.
Att söka och ersätta hopp

I samband med att sjukdomen progredierade, skiftade även hoppet (Daneault et al.,
2016; Elliot & Olver, 2009; Nierop- Van Baalen et al., 2016). Hoppet hotades av de
möjliga negativa utfallen och behövde skyddas från dessa genom utveckling av
hoppet (Nierop- Van Baalen et al., 2016). Hopp om botemedel, hopp för familjen och
hopp om “mirakel” modifierades och uttrycktes hos patienter med ett större fokus på
en realistisk verklighet (Daneault et al., 2016; Elliot & Olver, 2009; Sachs et al.,
2013). Patienters hopp kunde till en början vara att familjen skulle få en bra
utbildning, som sedan ersattes med att leva dag för dag och spendera tid med varandra
(Elliot & Olver, 2009). I en rörelse mot ett mer rationellt synsätt på sjukdomens
utveckling justerades även hoppet mot nya mål (Daneault et al., 2016). Hoppet bidrog
till en känsla av frihet, det var en känsla av att ha rätten att hoppas på positiva utfall
(Olsson et al., 2011).
Hoppet samverkade ofta med hopplöshet i samband med förändringar av det fysiska
tillståndet (Olsman et al., 2015). Patienter nådde ett vägskäl som kunde uppstå när en
behandling misslyckades eller sjukdomstillståndet förvärrades (Daneault et al., 2016).
De var då tvungna att välja mellan att gå in i hopplöshet och förtvivlan eller acceptera
tillståndet (Daneault et al., 2016; Olsman et al., 2015). Patienter som befann sig i ett
sådant vägskäl sökte nytt hopp inför nästa behandling istället för att känna hopplöshet
(Olsman et al., 2015). Andra patienter blev mer flexibla i sina intressen och anpassade
dessa utifrån sina möjligheter att utföra dem. Det var en del av en sorgeprocess att
ersätta sina intressen och anpassa dem efter nuvarande förmågor. Det visade sig vara
centralt för att hålla hoppet uppe (Fanos et al., 2008). Hoppet förändrades i takt med
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att livet gick vidare, nytt hopp och nya mål var tecken på att ett nytt stadie av livet
nåtts. Oförutsedda händelser i livet, som en plötsligt närmande död, blev också en ny
fas i livet då gammalt hopp ersattes med nytt (Elliot & Olver, 2009).
Att skapa hopp

Hopp var något som döende patienter uttryckte att de behövde ha och ju mer desto
bättre (Elliot & Olver, 2009). De patienter som inte hade några givna resurser för
hopp, skapade därför ett eget hopp som motståndskraft för att avvärja hopplöshet
(Nierop- Van Baalen et al., 2016; Sachs et al., 2013). De skapade även hopp för att
reducera stress och lättare hantera sin situation, ett starkt hopp gav energi att ta
handling mot mål. Detta genom att exempelvis genomgå behandlingar, äta hälsosamt
och “hålla sig bland de levande” (Nierop- Van Baalen et al., 2016). Även om hopp
gav energi så krävdes också energi för att bibehålla hoppet (Nierop- Van Baalen et al.,
2016). Några patienter valde att skapa eget hopp så att de trots sin prognos hade ett
hopp att hålla fast vid (Olsson et al., 2011). Det framkom olika strategier för att stärka
sitt hopp, de kunde kämpa, hålla sig positiva, skapa osäkerhet eller sätta sitt hopp i
sjukvården (Nierop- Van Baalen et al., 2016; Olsson et al., 2011). Patienter valde att
skapa hopp genom en osäkerhet som förmedlades av olika läkare och hoppas på de
besked som indikerade att det fanns möjlighet för bättring (Brown et al., 2015). De
patienter som skapade eget hopp hade ett stort behov av en bekräftande omgivning för
att stärka, vårda och ta hand om hoppet (Nierop- Van Baalen et al., 2016). En sådan
bekräftelse kunde vara positiv respons från sjukvårdspersonalen (Nierop- Van Baalen
et al., 2016). Genom att aktivt välja att utföra aktiviteter som de tyckte om kunde de
hantera morgondagens osäkerhet (Olsson et al., 2011). Hoppet kunde förstärkas
genom att det verbaliserades (Duggleby et al., 2016). Det kunde vara en hjälp att
skriva ner sina känslor och tankar eller att genom meditation nå acceptans och ge
mening till sin situation (Fanos et al., 2008). En del patienter valde att skapa
kortsiktiga planer för att hålla hoppet uppe om framtiden. Planering av resor kunde
vara ett sätt att bevara en hoppfull syn på tillvaron och undvika passivitet (Brown et
al., 2015; Fanos et al., 2008; Nierop- Van Baalen et al., 2016). Genom att inte helt
blockera framtiden kunde fokus läggas på nuet (Nierop- Van Baalen et al., 2016).
Att balansera hopp

Patienter beskrev att det uppkom en spänning mellan att inte vara tillåten att hoppas
och att vilja hoppas (Brown et al., 2015). Förhållandet till hopp dialektiskt var som att
kämpa och samtidigt vara balanserad (Sachs et al., 2013). Balansen i att hantera hopp
var ömtålig och patienter uppgav att de inte ville gå för långt in i hoppfullhet eller
hopplöshet, de ville istället kontrollera sina känslor (Fanos et al., 2008). I en oviss
situation fanns minst två möjliga utfall, positivt och negativ (Nierop- Van Baalen et
al., 2016). Valet stod mellan att simma eller sjunka. Genom att hoppas på forskningen
om botemedel, istället för att sjunka ner i förtvivlan gavs en möjlighet att hålla sig
flytande (Sachs et al., 2013). Hoppet som skapades skulle till viss grad hållas
realistiskt och grundas i verkligheten, annars riskerade patienter att bli sårbara vilket
ökade risken för besvikelse om det inte gick som önskat (Nierop- Van Baalen et al.,
2016; Sachs et al., 2013).
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Hopplöshet
Hopplöshet innefattar brist på hopp om botemedel och brist på energi. I hopplösheten
är hoppet förlorat och energin för att hoppas är bristfällig.
Brist på hopp om botemedel

Vikten av hopp för patienter gjorde att känslan av hopplöshet mottogs negativt (Elliot
& Olver, 2009). Upplevelsen av förtvivlan och hopplöshet var något som patienter vid
ett eller flera tillfällen uppgav att det kände. Det var mest uppenbart i samband med
misslyckade behandlingar. Det kunde även vara när återhämtning inte var ett
alternativ och döden närmade sig (Daneault et al., 2016; Olsman et al., 2015). I vissa
fall kunde bristen på hopp vara relaterad till att behöva släppa taget av sig själv och
livet (Daneault et al., 2016). Hopp om ett botemedel var ofta starkt knutet till hoppet
om överlevnad. Om det inte fanns något hopp om botemedel så fanns det heller ingen
chans att leva (Elliot & Olver, 2009). Hoppet som var starkt knutet till botemedel
kunde öka sårbarheten om det inte längre fanns en möjlighet att bli botad (Elliot &
Olver, 2009). I detta stadie av sjukdomen kunde patienter söka nytt hopp i andra
behandlingar. I dessa fall var hoppet dock så bristfälligt att de gick in i hopplöshet.
Hopplösheten kom inte endast av att botemedel inte fanns tillgängligt. Det kunde även
komma från deras egna oförmåga att påverka sitt utfall (Elliot & Olver, 2009; Olsman
et al., 2015).
Brist på energi

De som uttryckte att hoppet tynade bort försökte skapa hopp men hade sällan något
att bygga det på. I takt med att hoppet försvann, försvann även energin (Mok et al.,
2010b; Olsson et al., 2011). Detta ledde till att planer som gjorts tidigare inte längre
kunde genomföras och framtiden blev inte som de hoppats (Brown et al., 2015). De
beskrev att det krävdes mod för att hoppas, något de inte hade (Nierop- Van Baalen et
al., 2016). I takt med att hoppet successivt försvann, gav de upp. Patienter uttalade att
de inte kände mening med livet och gick in i hopplöshet. De avled ofta kort efter att
hopplösheten infunnit sig (Olsson et al., 2011). Patienter som hade slutat hoppas
kunde fortfarande leva några timmar eller veckor men endast i väntan på döden
(Olsson et al., 2011). I upplevelsen av hopplösheten beskrev patienter att det var
svårare att hantera och leva med sina symtom. De slutade bry sig och livet hade
förlorat mening (Olsson et al., 2011). Patienter uttryckte att de inte ville göra något
alls och kände sig hjälplösa vilket var vanligt i detta stadie (Olsman et al., 2015;
Sachs et al., 2013). Detta kunde uttryckas som att inte vilja gråta, äta eller prata
(Sachs et al., 2013). Det var psykologiskt påfrestande för patienter att ha brist på
energi. De kunde ha gått in för kampen mot sjukdomen för att sedan inte orka att hålla
hoppet uppe vilket gjorde situationen tyngre (Olsson et al., 2011).

Diskussion
I denna diskussion förs ett resonemang om utfallet av gjorda metodval samt om
resultatet.
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Metoddiskussion
En allmän litteraturstudie genomfördes med syfte att beskriva kunskapsläget inom ett
visst ämne (Forsberg & Wengström, 2016). I detta fall var syftet att belysa hur
patienter upplever hopp i palliativ vård. I kvalitativ forskning sker en tolkning av
datamaterialet och det är därför viktigt att redovisa förförståelsen och hur denna kan
påverka analysen. En sådan redovisning styrker pålitligheten av studien (Wallengren
& Henricson, 2012). Förförståelsen för denna litteraturgenomgång redovisades och
tolkningen bedömdeses som både positiv och negativ. Genom att använda en induktiv
ansats granskades insamlat material förutsättningslöst vilket minskade risken för
övertolkning (Fridlund, 2012). Den andra sidan av förförståelsen är att den måste
finnas för att överhuvudtaget kunna förstå. I detta fall gav förförståelsen en ökad
möjlighet för författarna att fördjupa sig i materialet. (Friberg & Öhlén, 2012).
Genom att göra sökningar med syftet i tankarna ökade trovärdigheten (Wallengren &
Henricson, 2012). Resultatet svarade mot syftet genom flera relaterade ord som söktes
som ämnes- och fritextord för att täcka forskningsområdet och hålla artiklarna nära
syftet (Bilaga A, tabell 1) (Karlsson, 2012). Dock uteslöts det engelska ordet
experience vilket motsvarade det svenska ordet upplevelse i tre sökningar. Då
begreppet upplevelse ingick i syftet kunde det ses som en svaghet att utesluta detta
sökord. Alla sökningar utfördes i tre olika databaser för att få ett noggrant urval av
artiklar (Henricson, 2012). Ett variationsrikt datamaterial betyder att fenomenet hopp
ses ur olika synvinklar som person, kultur och spiritualitet etcetera. Ett brett urval av
artiklar är en styrka i undersökningen av den individuella upplevelsen av ett fenomen
och ökar även trovärdigheten (Wallengren & Henricson, 2012). En faktor för att
styrka trovärdigheten var att resultatet utgick från olika synvinklar som exempelvis
medicinskt, socialt och omvårdnadsmässigt (Wallengren & Henricson, 2012).
Fenomenet hopp var något som berörde samtliga, vilket i viss mån kan ha ökat
resultatets trovärdighet (Wallengren & Henricson, 2012).
När datamättnad var uppnådd utfördes kvalitetsbedömning av relevanta artiklar med
en mall från Carlsson och Eiman (2003). Kvalitetsbedömningen utfördes gemensamt
som ett sätt att styrka bekräftelsebarheten och minimera subjektiv feltolkning
(Henricson, 2012). Artiklar som uppnådde godkänd kvalitetsnivå som var
förutbestämt till grad ett eller två inkluderas. De godkända artiklarna uppnådde alla
grad ett, vilket innebar en hög vetenskaplig kvalitet som i sin tur gav en ökad
bekräftelsebarhet (Wallengren & Henricson, 2012). Det bör beaktas att även
bedömningsmallen var känslig för tolkning. Det som värderades till grad ett i denna
litteraturstudie behöver inte tolkas på samma sätt i andra litteraturstudier. Etisk
granskning av artiklar är grundläggande för kvalitativ forskning då deltagarna
befinner sig i en utsatt position (Kjellström, 2012). Ett inklusionskriterie för
bedömningsmallen av Carlsson och Eiman (2003) var att etiska aspekter ska vara
angivna. Samtliga artiklar var kvalitativa, det kan ses som både en svaghet och en
styrka, att utesluta kvantitativa artiklar kunde innebära att information gåtts miste om.
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Genom kvalitativa artiklar nåddes dock den individuella upplevelsen av ett fenomen
på ett annat sätt än i kvantitativa artiklar.
När kvaliteten av artiklarna säkrats, kodas meningsenheter från artiklarna och de
valda koderna kondenseras till subkategorier (Forsberg & Wengström, 2016). De
dimensioner av hopp som resultatet visade kan uppfattas obearbetade då det var
komplicerat att sätta ord på en abstrakt upplevelse. Upplevelsen av hopp var även svår
att dela in i subkategorier och kategorier då de olika upplevelserna gick in i varandra
och var svåra att särskilja. De som uppmärksammas som särskilt svåra att dela in är
hopp om god livskvalitet och hopp om en fridfull död. De som ingår under kategorin
hopplöshet var även svåra att dela in. Stegen i databearbetningen utfördes gemensamt
av författarna för att minimera risken för subjektiva tolkningar (Henricson, 2012).
Med hjälp av peer-debriefing med handledare och kurskamrater kontrollerades
resultatbeskrivningarna och dess rimlighet. Denna ytterligare granskning av
utomstående hjälpte till att styrka bekräftelsebarheten. Bekräftelsebarhet har flera
delar gemensamt med trovärdighet och pålitlighet, därför styrks även dessa
(Wallengren & Henricson, 2012). Synpunkter genom peer-debriefing påverkade
resultatet positivt och gav författarna tillfälle att se materialet från andra synvinklar.
Det underlättade att se resultatet utifrån ett helhetsperspektiv.
Överförbarheten bedömdes efter att pålitligheten, trovärdigheten och
bekräftelsebarheten var säkerställda. Den diskuterades avseende om resultatet var
överförbart till andra grupper, situationer eller kontexter (Wallengren & Henricson,
2012). Länder som var representerade i denna studie var USA, Kanada,
Nederländerna, Australien, Sverige, Hongkong och Kina. Alla artiklar påvisade
liknande resultat kring upplevelsen av hopp. Det visar att studien var oberoende av
kultur, religion och person och hade därför hög överförbarhet till andra grupper.
Denna studies överförbarhet av resultatet kan därför gynna all hälso- och sjukvård.
Upplevelsen av hopp i palliativ vård var dock kontextbunden, det går inte att förvänta
sig att personer i andra kontexter har liknande upplevelser av hopp (Petersson &
Lindskov, 2012).
Resultatdiskussion
I det övervinnande hoppet fanns en känsla av att patienter måste göra allt för att hitta
något att hoppas på och det hoppet höll sedan patienter hårt. Resultatet i denna studie
visade att det övervinnande hoppet var det som beskrevs som nyttigt att bibehålla
även om det kunde uppfattas orealistiskt. Det övervinnande hoppet i form av
förnekelse kunde ses som farligt att långvarigt hålla fast vid trots detta gav det den
harmoni som patienter i palliativt skede behövde. Anhöriga till patienter som
vårdades palliativt undvek ofta att prata om döden, att verbalisera döden var likvärdigt
med att ge upp och vara hopplös (Olsson et al., 2011). Det framkom även i en annan
studie att genom att inte tala om döden, skyddade sig patienter och anhöriga. De
anhöriga levde i tron om att det omöjliga idag kunde vara möjligt i morgon (Misko,
Santos, Ichikawa, Lima & Bousso, 2016), vilket också var resultatet av denna uppsats
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(Brown et al., 2015; Elliot & Olver, 2009; Nierop- Van Baalen et al., 2016). Enligt
Eriksson (1994) är varandet av lidande att utgå från att skapa balans och harmoni. En
harmoni som uppnås genom en förnekelse av lidande kan rubba upplevelse av att vara
hel som människa (Eriksson, 1994). Resultatet visade att trots att hoppet uttrycktes
som en balans mellan hopp och förnekelse så sågs det som en viktig aspekt för ökat
hopp (Elliot & Olver, 2009). Detta stödjs även av annan forskning som beskrev att
hoppet oavsett form bör vårdas (Reinke, Shannon, Engelberg, Young & Curtis, 2010).
I det vardagsnära hoppet var hoppet tillsammans med familj och vänner ett givande
och resursrikt hopp. Resultatet visade att anhöriga och sjukvårdspersonal kunde ses
som en yttre resurs vilka påverkade hur starkt hoppet blev. Det vardagsnära hoppet
kunde uttryckas som ett hopp mer för andra, än för patienter själva. I vissa fall kunde
hoppet även ses som en skyldighet. Denna studies pekade på att det var krävande att
hålla hoppet uppe för andras skull utan att få ge uttryck för sitt eget hopp (Daneault et
al., 2016; Olsman et al., 2016; Sachs et al., 2013). Hoppet med familj och vänner var
något som även tidigare forskning nämnde som resursrikt för patienter i palliativ vård
(Duggleby, Holtslander, Steeves, Duggleby-Wenzel & Cunningham, 2010;
Schapmire, Head & Faul, 2012). De yttre resurserna som kunde påverka hoppet för
patienter kunde liknas vid Erikssons (1994) teori. Eriksson (1994) beskriver att ha ett
lidande som en dimension där yttre resurser krävs för att skapa en inre drivkraft. Med
ett starkare hopp skapas mer drivkraft att lösa objektiva problem som kan uppstå
genom sjukdomsförloppet (Duggleby et al., 2010; Eriksson, 1994). Tidigare forskning
t har även visat att det är svårt för personer med livshotande sjukdomar att behålla
sociala kontakter, vilket var något som minskade känslan av hopp (Schapmire et al.,
2012). Social isolation var inget som framkom tidigare vilket kunde tyda på att
samstämmighet inte fanns kring detta.
Omvandlande hopp visade hur hoppet följde sjukdomens utveckling, hoppet fortgick
mellan diagnoser, behandlingar och försoning. Ett överraskande resultat som
framkom i denna studie var hur stor inverkan lindring av fysiska och psykiska
symtom hade på hoppet (Sachs et al., 2013). Hoppet sågs i tidigare studie som
skiftande i tre stadier; rädslan för döden, acceptans av sjukdomsförloppet och sedan
mot en försoning med sjukdomen (Aase Schaufel et al., 2011) varav två av dessa
stadier kunde ses i denna studies resultat. Resultatet avseende hopp om god
livskvalitet kunde jämföras med acceptansen av sjukdomen, i stället för att hoppas på
att bli botad, hoppas på att leva utan smärta (Elliot & Olver, 2009), något som även
tidigare forskning visade på (Duggleby et al., 2010; Olsman, Leget, OnwuteakaPhilipsen & Willems, 2014). I resultatet framkom att lindringen visade sig fungera
hoppingivande (Sachs et al., 2013) och patienter som blivit lindrade kunde fokusera
på en god livskvalitet istället för på smärtan (Elliot & Olver, 2009). Det tredje stadiet
av hopp enligt Aase Schaufel et al. (2011) kunde liknas vid hoppet om att få dö
fridfullt (Daneault et al., 2016; Elliot & Olver, 2009; Olsson et al., 2011), något även
tidigare forskning visade (Duggleby et al., 2010). Detta kunde jämföras med
Erikssons (1994) teori om att vardandet i lidande är en fas då människan inte längre är
främmande för lidandet och istället försöker uppnå försoning för att bli mer hel som
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människa. Även annan forskning visade att hoppet ofta demonstrerade sin unika
förmåga att förändras. Hoppet rörde sig, det skapades och återskapades av sig själv
inom individen som ett svar på de förändringar som livet gav (Fanslow-Brunjes,
2010). Samstämmighet med annan forskning (Mok, Lam, Chan, Lau, Ng och Chan,
2010a; Schapmire et al., 2012) finns som på liknande sätt som denna studie beskrev
hur hoppet utvecklades.
Hopplöshet berodde på brist på energi för att hoppas eller brist på något att sätta sitt
hopp vid. Denna studies resultat visade att det var vanligt att patienter kände sig
hjälplösa i hopplösheten (Olsman et al., 2015; Sachs et al., 2013). Hopplöshet har
tidigare framställts som ett fenomen hos patienter som blivit försummade (Henoch,
2013). Hopplösheten fanns ofta med, vilket även annan forskning visade (Reinke et
al., 2010). Annan litteratur har framställt att patienter som inte känner sig delaktiga i
sin egen vård bidrar till en generell passivitet (Herdman, 2015). En tidigare studie
visade att hopp var viktigt och kunde hjälpa patienter i palliativ vård mot positivare
känslor, handlingar och mål (Francesca-Drews, 2017). Denna studie beskrev att
patienter som gått in i hopplöshet kände ofta ingen mening med livet (Olsson et al.,
2011). Detta visade även annan forskning som beskrev att patienter som upplevde
hopplöshet även visade en önskan om ett påskyndande av döden och att livet
upplevdes vara utan mening (Mok et al., 2010a). Hopplösheten kunde jämföras med
att varda i lidande. Enligt Eriksson (1994) är lidande en ständig kamp mellan hopp
och hopplösheten. Det är som att befinna sig mellan liv och död (Eriksson, 1994).
Som summering visade resultatet att allt hopp var nödvändigt. Patienter i palliativ
vård behövde ha något att sätta sitt hopp till. Det kunde vara i form av ett botemedel,
en fridfull död eller en god livskvalitet. Patienter behövde ha någon att hoppas med
eller för, som familj och vänner eller ett hopp om att sjukvården erbjöd hjälp i den
svåra situationen. Hoppet visade sig även fungera som drivkraft mot att fortsätta ta
behandling och motverkade passivitet. Hoppet fungerade som ett skydd från
hopplösheten och därmed också från döden. Hoppet var en viktig copingmekanism
för att hantera och bibehålla psykologiskt, spirituellt och emotionellt välbefinnande.
Praktiska konsekvenser för omvårdnaden är att resultatet i denna studie kan ge en
bättre inblick i döende patienters hopp och hur detta behöver bekräftas av
sjukvårdspersonal. Resultatet visar även vikten av att inte ta hoppet ifrån patienter.
Genom att låta patienter i palliativ vård ha kvar hoppet, oavsett hur det uttrycks, kan
de uppleva livskvalitet istället för lidande. Detta leder till fortsatta frågor kring hur
sjukvårdspersonal på bästa sätt kan bekräfta hoppet och bistå patienten att bibehålla
hoppet. Hopp inom den palliativa vården är ett väl utforskat område, sjuksköterskeoch anhörigperspektivet är dock mer beforskat i förhållande till patientperspektivet.

Konklusion och implikation
Upplevelsen av hopp för patienter i palliativ vård visade sig på flera olika sätt. Det
grundläggande var dock att allt hopp är väsentligt. Huvudfynden identifierades som
hoppingivande medan några identifierades som hinder för hopp. Alla de
20

hoppingivande faktorerna fungerade på olika sätt för att skydda sig från de hinder för
hopp som fanns och kan därmed ge en ökad livskvalitet.
Denna litteraturstudie fokuserade på ett område som redan var väl utforskat. Den
kunskap om hopp som saknades var det hopp som fanns i den kliniska vårdkontexten.
Detta förebyggdes genom att kartlägga det aktuella forskningsläget. Kunskapen om
hopp och dess inverkan kan implementeras redan under grundutbildning till att bli
sjuksköterska. Det kan bidra till ytterligare kunskap inom området genom forskning
om patienter och hur de vill bli bemötta.
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BILAGA A

Tabell 1: Sökordsöversikt

Sökord

Databasnamn

Databasnamn

Databasnamn

Hope (MeSh/Heading) AND Hopelessness AND Terminal*

CINAHL

PubMed

Psyc-INFO

Hope (MeSh/Heading) AND Patient Experience AND
Terminal*

CINAHL

PubMed

Psyc-INFO

Hope (MeSh/Heading) AND Palliative OR End of Life OR
Death OR Terminal OR Dying AND Patient

CINAHL

PubMed

Psyc-INFO

BILAGA B

Tabell 1: Sökhistorik

Datum

Databas

09-10-18

CINAHL

09-10-18

PubMed

09-10-18

CINAHL

08-10-18

CINAHL

08-10-18

PubMed

Sökord/Limits/
Boolska operatorer

Hope (Word in Major Subject
heading) AND Patient AND
Palliative OR End of Life OR
Death OR Terminal OR Dying /
2008–2018
Hope (MeSh major topic) AND
Patient AND Palliative OR End of
Life OR Death OR Terminal OR
Dying/2008–2018
Hope (Word in major subject
heading) AND Hopelessness AND
Terminal*/ 2008–2018, Peer
reviewed
Hope (Word in major subject
heading) AND Patient experience
AND Terminal*/2008–2018, peer
reviewed
Hope (MeSh major topic) AND
Patient experience AND
Terminal*/2008–2018

Antal
träffar

Lästa
abstrakt

Granskade
artiklar

Resultat
artiklar

108

46

26

8

58

37

32

8 (6) *

8

8

4

1

3

3

3

1

3

3

3

1

BILAGA C

Tabell 1: Artikelöversikt
Referens

Brown, P., De Graaf, S. & Hillen, M. (2015). The inherent tensions and ambiguities of hope:
Towards a post-formal analysis of experiences of advanced-cancer patients. Health, 19(2), 207225. doi:10.1177/1363459314555241

Land
Databas

Nederländerna
CINAHL

Syfte

Syftet med studien var att få en detaljerad uppfattning av upplevelsen av hopp. I synnerhet vill
dem identifiera spänningar som kommer av sociala processer som särskilda kvaliteter av
upplevelsen av hopp.

Metod:
Design

Kvalitativ metod
Fenomenologisk design

Urval

(n=13) män 9, kvinnor 4 med olika sorters cancer, medelålder 60 år. Två av dessa var av etnisk
minioritet. I sammarbete med ett stort universitetssjukhus och ett mindre sjukhus rekryterades
patienter som var lämpliga, dessa var i antingen fas två eller tre i en randomiserad klinisk studie.

Datainsamling

Djupgående semistrukturerade intervjuer utfördes under, en – fyra timmar, intervjuerna följdes om
möjligt upp av deras onkologiläkare genom regelbundna mottagningsmöten. Vissa deltagare hade
med en familjemedlem under intervjun. Intervjuerna utfördes av en av författarna som hade
förförståelse som inte nämndes.

Dataanalys

Grundläggande kodning utfördes direkt efter intervjuerna var färdiga vilket gjorde det möjligt att
skapa teman att använda vid senare intervjuer. Kodningsprocessen utvecklades sedan till en
tematisk analys som bestod av tre steg av kodning. Öppen, axial och selektiv. Det axiala steget
utforskade det breda kodningstemat och bröt ner det till olika former av spänning i relation till den
specifika kontexten för deltagarna. Nästa steg selektiva, fokuserade specifikt på att förstå olika
data inom de experimentella narrativen och livsvärlden hos deltagarna.

Bortfall

Inga bortfall framkommer som betydelsefulla för resultatet.

Slutsats

Som slutsats kommer författarna fram till att den mer genrella, kulturella uppfattningen som
involverar biomedicin och kliniska prövningar, mer explicit, hur interaktionerna mellan patienter
och professionella och andra i deras personliga sfär utformar livsvärlden där hoppet antas. Den
pågående uppbyggnaden av livsvärlden påverkar utan tvekan hoppet men är inte en avgörande
faktor. Deras data visade vidare att interaktionerna inom biomedicinsk forskning skulle kunna
underlätta hoppet samtidigt som det krossade framtiden.

Vetenskaplig
kvalitet

83% grad 1, enligt Carlsson & Eiman

BILAGA C

Tabell 2: Artikelöversikt
Referens

Chen, H., Komaromy, C. & Valentine, C. (2015). From hope to hope: The experience of older
Chinese people with advanced cancer. Health, 19(2), 154- 171. doi:10.1177/1363459314555238

Land
Databas

Kina
PubMed

Syfte

I denna studien utforskades den nuvarande vården i livets slutskede för kinesiska äldre
patienter med avancerad/terminal cancer. Hopp visade sig vara en signifikant aspekt av
coping med deras tillstånd.

Metod:
Design

Kvalitativ metod
Flera inbyggda fallstudier design.

Urval

Välbeskrivet, olika kön, religiös status, etnicitet och åldrar. (n=25) män, 11 kvinnor, 14.

Datainsamling

Komiteen, hospice och vårdavdelningningen valdes ut för att representera olika patientgrupper och
olika typer av vård för personer med avancerad cancer. De valdes om de var äldre och hade
avancerad cancer och pratade mandarin.

Dataanalys

Ramanalys (framework analysis)

Bortfall

Framkommer ej som betydelsefullt för resultatet.

Slutsats

Som slutsats visade sig att hopp spelade en viktig roll i att hjälpa gamla kinesiska människor att
hantera sin sjukdom. Det visade sig att de ”coped” (hanterade) det genom att hoppas för det bästa
(förlängt liv) och förbereda sig på det värsta (död). Studien hade mycket gemensamt med
västerlänska undersökningar men de största skillnaderna var sociokulturella resurser, socialt stöd
och sjukvård. De kinesiska patienterna och deras vårdare tog på sig ett större ansvar att bygga upp
och upprätthålla hoppet då detta i kulturen är ett heligt och moraliskt ansvar för familj till den som
är sjuk. I kinesisk kultur finns alltid extra hopp i traditionell kinesisk medicin men de saknar god
palliativ omvårdnad som tar hänsyn till livskvaliteten. Att fostra hopp som en resurs har en
signifikant betydelse för att förbättra vården för patienter i palliativt skede.

Vetenskaplig
kvalitet

81%, grad 1 enligt Carlsson & Eiman

BILAGA C

Tabell 3: Artikelöversikt
Referens

Daneault, S., Lussier, V., Mongeau, S., Yelle, L., Côté, A., Sicotte, C., Paillé, P., Dion, D. &
Coloumbe, M. (2016). Ultimate journey of the terminally ill: Ways and pathways of hope.
Canadian Family Physician, 62, 648-656.

Land
Databas

Canada
CINAHL

Syfte

Syftet var att bättre förstå rollen hopp har hos de som är terminalt sjuka med cancer och att
undersöka om hopp förändras under sjukdomsförloppet.

Metod:
Design

Kvalitativ metod
Fenomenologisk design, induktiv

Urval

36 deltagare, med varierande ålder och kön men ingen vidare beskrivning.

Datainsamling

Patienter kontaktades av onkologer. Därefter genomfördes semistrukturerade intervjuer av både
patienter och även en av deras familj eller vänner.

Dataanalys

Analys genomfördes i 3 faser, en öppen kodning först, en mer fokuserad kodning efter detta då en
mer abstrakt kategorisering gjordes och sist en teoretisk analys för att identifiera länkarna mellan
kategorierna.

Bortfall

3% bortfall (n=1) ingen betydelse för studiens resultat.

Slutsats

Studien belyser mer vad hopp representerar för patienter som är terminalt sjuka och även deras
nära och kära. En slutsats är att som sjukdomsförloppet fortgår kan hoppet utvecklas till en form
av acceptans. Studien belyser även behovet av att undvika överförenkling både i kliniska
interaktioner och i forskning eftersom det kan ge värdefulla insikter från både det kliniska
perspektivet och forskningsperspektivet. Familjeläkare måste även bibehålla någon form av hopp
för deras patienter medan den fortfarande bör vara så realistisk som möjligt.

Vetenskaplig
kvalitet

98%, Grad 1 enligt Carlsson & Eiman.
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Tabell 4: Artikelöversikt
Referens

Duggleby, W., Cooper, D., Nekolaichuk, C., Cottrell, L., Swindle, J. & Barkway, K. (2016). The
psychosocial experiences of older palliative patients while participating in a Living with Hope
Program. Palliative and Supportive Care, 14, 672–679. doi: 10.1017/S1478951516000183)

Land
Databas

Canada
CINAHL

Syfte

Syftet var att beskriva den psykosociala processen som deltagarna med avancerad cancer i
palliativ vård upplevde när de deltog i ”Living with hope” programmet.

Metod:
Design

Kvalitativ metod
Syntes av grounded theory och fenomenologi

Urval

(n=39) män och kvinnor med olika sorters avancerad cancer, patienterna var medelålder 67 år,
vårdgivarna var medelålder 61 år. Majoritet var kaukasier, alla pratade engelska. De rekryterades
av palliativa hemsjukvårdsteam, deltagarna kontaktades efter godkännande av en forskare som var
sjuksköterska.

Datainsamling

Semi strukturerade intervjuer utfördes av tränade forskarassistanter. Intervjuerna utfördes
ensamma.

Dataanalys

52 intervjuer analyserades, thematic analys gjordes på den kvalitativa datan för att få fram de
psykosociala processerna. Man började analysera patienternas data för att sedan analysera
vårdgivarnas data som användes för att upplyfta patienternas data. De skapade teman av datan
utifrån tre olika aktiviteter i ”living with hope” programmet. För att öka trovärdigheten användes
så mycket som möjligt av deltagarnas egna ord.

Bortfall

Bortfallet var mer än 20% men detta nämns inte som betydelsefullt.

Slutsats

Slutsatsen var att hopp fostras av att minnas, att lämna ett arv, positiv omvärdering och att
motivera processer. Deras studie ger också insikt i hur mekanismerna som LWHP bidrar till
positiva utfall av ökat hopp och förbättring av livskvalitet. De motiverande processerna antyder
också att LWHP även ökar tillfredställelsen med livet.

Vetenskaplig
kvalitet

94% Grad 1, Carlsson & Eiman
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Tabell 5: Artikelöversikt
Referens

Elliot, A. J. & Olver, N. I. (2009). Hope, life, and death: A qualitative analysis of dying cancer
patients’ talk about hope. Death Studies, 33, 609-638. doi:10.1080/07481180903011982

Land
Databas

Australien
CINAHL

Syfte

Syftet var att utforska både hur hopp uppfattas hos patienter som närmar sig döden utan också hur
hopp pratas om och vad konsekvenserna av det blir för dessa patienter.

Metod:
Design

Kvalitativ metod
Fenomenologisk design

Urval

(n=28) fördelat på kvinnor och män, medelålder på 61 år. Alla har engelska som första språk och
är över 18 år. De fick ett informationsblad och förfrågades av deras ansvariga läkare om de ville
delta. Alla de frågade hade 3 månader eller mindre kvar att leva.

Datainsamling

Semi strukturerade intervjuer, alla utfördes av samma person utan några band till patienterna. I
vissa fall intervjuades patienterna med familjemedlemmar. Framkommer ej om det utfördes någon
member checking.

Dataanalys

Analyserade intervjuerna och såg om hopp användes som substantiv eller verb, och sedan
övervägdes de andra egenskaperna hos hopp. Det lästes om och diskuterades mellan författarna
därefter kategoriserades och kodades intervjuerna efter om de var verb eller substantiv.

Bortfall

Framkommer att många har gått bort inom tiden efter intervjuerna men ej om detta har direkt
betydelse för resultatet. Författarna berättar att analysen av insamlade data blir deras egna
uppfattning av vad som sagts (kan bero på att de inte hunnit göra memberchecking) och därmed
kan det ha betydelse för resultatet om något har missuppfattats.

Slutsats

Som slutsats nämner författarna att de undersökte språket som de döende patienterna använde när
de pratade om hopp, vilket visade tre olika sätt vilket hopp var konturerat som nödvändigt som en
del av livet. Deras observation av hopp är essentiellt för personer i livets slutskede. Hopp om ett
botemedel och hopp om ett längre liv var också vanligt, det visade också att hopp inte var en
förnekelse av döden utan ett fortsatt hopp om livet. Ett sätt att se hopp var som en rörelse i olika
steg i livet, även om vissa steg visade sig tyngre så fanns hopp som ett uppehållande av vardagliga
aktiviteter. Deltagarna kunde dra slutsatsen att hopp både kunde göra det möjligt att härda en
motgång och att även i motgång finns det hopp så länge det finns liv.

Vetenskaplig
kvalitet

85% Grad 1, enligt Carlsson & Eiman.

BILAGA C

Tabell 6: Artikelöversikt
Referens

Fanos, H. J., Gelinas, F. D., Foster, S. R., Postone, N. & Miller, G. R. (2008). Hope in palliative
care: from narcissism to self-transcendence in amyotrophic lateral sclerosis. Journal of Palliative
Medicine, 11, 470-475. doi: 10.1089/jpm.2007.0098

Land
Databas

USA
CINAHL

Syfte

Att utforska meningen med hopp hos personer med Amyotrofisk lateral skleros (ALS)

Metod:
Design

Kvalitativ metod
Fenomenologisk design

Urval

(n=16) män13, kvinnor 3, medelålder 54 år. Från olika ursprung flest kaukasier, alla bedömdes
som utan mental dysfunktion. Alla var vuxna och rekryterades genom att dras ur en patientpool
under ett multidisciplinärt sjukhusbesök.

Datainsamling

Semi strukturerade intervjuer utfördes i person och antecknades. Intervjuerna utfördes under 30-60
minuter.

Dataanalys

Datan analyserades självständigt av tre par i forskarteamet. Genom att använda innehållsanalys
hittades åtta huvudteman som reflekterade viktiga aspekter av psykosociala anpassningar. Dessa
kategorier av hopp diskuterades vidare och bekräftades av alla i forskarteamet. Sex av intervjuerna
drogs randomiserat ut och gavs till en utomstående bedömmare.

Bortfall

Inga bortfall framkommer som betydelse för resultatet.

Slutsats

Patienternas hoppfullhet korrelerade inte med deras förutsedda livslängd eller grad av dysfunktion.
Det palliativa teamet har en unik och viktig roll i processen av acceptans av sjukdomen och döden.

Vetenskaplig
kvalitet

88% grad 1 enligt Carlsson & Eiman

BILAGA C

Tabell 7: Artikelöversikt
Referens

Mok, E., Lam, W-M., Chan, L-N. , Lau, K-P., Ng, S-C. J. & Chan, K-S. (2010b). The meaning of
hope from the perspective of Chinese advanced cancer patients in Hong Kong. International
Journal of Palliative Nursing, 16(6), 298- 305.

Land
Databas

Hong Kong
CINAHL

Syfte

Syftet med studien var att utforska meningen av hopp ur perspektivet hos kinesiska patienter med
avancerad cancer i Hong Kong.

Metod:
Design

Kvalitativ metod
Fenomenologisk design

Urval

(n=17) 8 kvinnor, 9 män ålder mellan 49-84, rekryterades på en palliativ avdelning på
sjukhuset i Hong Kong.

Datainsamling

Semi strukturerade intervjuer utfördes, på sjukhus och i hemmet. Intervjuerna varade i 30-45
minuter.

Dataanalys

Kvalitativ innehållsanalys skapade meningsenheter, kondenserade meningsenheter och märktes
med koder, koderna sorterades in i kategorier som sedan formulerade teman. Hopp drogs ut och
fördes samman till en text. Alla forskare var involverade i analysprocessen. Texten översattes med
hjälp av flera tvåspråkiga sjukvårdare från kinesiska till engelska och till kinesiska igen för att
sedan översätta det till engelska igen och jämföra den sista engelska versionen med originalet på
kinesiska.

Bortfall

Inge bortfall angivna som betydelse för resultatet.

Slutsats

Slutsatsen gav fem teman av hopp, att leva ett normalt liv, socialt stöd, välmående av den
signifikanta andra, försoning mellan liv och död och att aktivt släppa kontrollen. De första fyra
temana går hand i hand med de västerländska studierna och forskarna menar att dessa kan vara de
universella upplevelserna av hopp. Att aktivt släppa kontrollen är inte ett vanligt tema från
västerländsk litteratur. Kulturen där värdesätter egenkontroll medan traditionella kinesiska
värderingar värdesätter att släppa kontrollen för att behålla harmoni.

Vetenskaplig
kvalitet

94% grad 1 enligt Carlsson & Eiman

BILAGA C

Tabell 8: Artikelöversikt
Referens

Nierop- Van Baalen, C., Grypdonck, M., Van Hecke, A. & Verhaeghe, S. (2016). Hope dies last ...
A qualitative study into the meaning of hope for people with cancer in the palliative phase.
European Journal of Cancer Care, 25, 570-579. doi: 10.1111/ecc.12500

Land
Databas

Nederländerna
PubMed

Syfte

Syftet med denna studien var att klargöra meningen av hopp för patienter med cancer i den
palliativa fasen.

Metod:
Design

Kvalitativ metod
Fenomenologisk design

Urval

Alla deltagare rekryterades av sina respektive ansvariga vårdgivare. Nästan alla deltagare var
under palliativ vård när intervjuerna utfördes. I studien deltog 57 kvinnor och 19 kvinnor. Alla
deltagarna pratade antingen holländska eller Flamländska.

Datainsamling

Data samlades in genom två olika sorters intervjuer. Den ena gruppens intervjuer hade hopp som
huvudtema och den andra hade sjukdoms erfarenheter som huvudtema. I de intervjuer som hade
sjukdoms erfarenheter som huvudtema valdes de intervjuer där hopp diskuterades ut.

Dataanalys

Intervjuerna lästes i sin helhet. Begreppet hopp identifierades och synonymer därtill.
Utgångspunkten var att utforska vad begreppet hopp betydde för patienterna. För att inte lägga ord
i mun på patienterna vad hopp innebär. Fragment kopplade till hopp, kodades. Efter den initiala,
öppna kodningen. Integrerade vi koderna kring kategorier genom axiell kodning. Vi utforskade
kategorierna och vilka likheter och skillnader som fanns. I tredje fasen av kodningsprocessen
integrerades fynden med andra kategorier och genom att fylla i kategorierna som behöver mer
utveckling och finslipning. Datamättnad uppnåddes och forskartriangulering utfördes och
granskades kritiskt.

Bortfall

Inget bortfall är beskrivet i studien.

Slutsats

Denna studien ger en förklaring till varför och hur palliativa patienter uppehåller och bygger upp
sitt hopp. Patienterna behöver hoppet för att kunna leva sina liv. Att stödja detta hoppet, utan att
locka patienter till att genomgå fler behandlingar, är en svårighet som vårdpersonal. Hur stödet
skall gå till, och inom vilka områden hoppet som stöd är mer negativt än positivt behöver
undersökas vidare.

Vetenskaplig
kvalitet

90%, Grad 1 enligt Carlsson & Eiman

BILAGA C

Tabell 9: Artikelöversikt
Referens

Olsman, E., Leget, C., Duggleby, W. & Willems, A. (2015). A singing choir: Understanding the
dynamics of hope, hopelessness, and despair in palliative care patients. A longitudinal qualitative
study. Palliative and Supportive Care, 13, 1643-1650. doi:10.1017/S147895151500019X

Land
Databas

Nederländerna
CINAHL

Syfte

Syftet var att beskriva hopp, hopplöshet och förtvivlan över tid som den är upplevd av patienter i
palliativt skede.

Metod:
Design

Kvalitativ metod
longitudinalt tillvägagångssätt.

Urval

(n=29) medelålder 66år, män 15 och kvinnor 14, med obotlig cancer, KOL eller hjärtsvikt.
Sjuksköterskor,läkare och präster rekryterade patienter lämpliga för studien.

Datainsamling

Semistrukturerade intervjuer. En av forskarna utförde alla intervjuer ensam för att bygga
förtroende till patienterna.

Dataanalys

Fallen analyserades tematiskt för att sedan fokusera på datan där termerna hopp,hopplöshet och
förtvivlan användes. Dessa koncepts användes för att analysera fallen över tid. Här fokuserade vi
på vad som skapade förändring av dessa över tid. De använde forskartriangulering genom att flera
forskare läste intervjuerna. De utförde sedan memberchecking tills datasaturation uppnåddes.

Bortfall

Inga bortfall framkommer med betydelse för resultatet.

Slutsats

Resultat av studien föreslog att de palliativa patienterna relaterar hopp till en vinst i det förflutna
och framtiden, förtvivlan för en förlorad framtid och hopplöshet för en förlorad dåtid, och att över
tid deras fysiska tillstånd spelar en dynamisk roll i hopp, hopplöshet och förtvivlan. Det
framkommer även att patienterna med KOL och hjärtsvikt inte upplever hopp i samma
utsträckning som de med cancer.

Vetenskaplig
kvalitet

90% Grad 1, enligt Carlsson & Eiman

BILAGA C

Tabell 10: Artikelöversikt
Referens

Olsman, E., Willems, D. & Leget, C. (2016). Solicitude: balancing compassion and empowerment
in a relational ethics of hope: an empirical-ethical study in palliative care. Medicine Health Care
Philosophy, 19, 11-20. doi:10.1007/s11019-015-9642-9

Land
Databas

Nederländerna
PubMed

Syfte

Syftet med studien var att beskriva relationen mellan etik och hopp baserat på perspektiven hos
palliativa patienter, deras familj och deras vårdgivare.

Metod:
Design

Kvalitativ metod
Fenomenologisk analys, empirisk (induktiv)

Urval

Stort urval (n=100) med olika yrken, förhållningssätt till tro, ålder, kön, sjukdom,

Datainsamling

Semistrukturerade intervjuer utfördes. De intervjuades antingen ensamma eller med en närstående.

Dataanalys

Sju forskare analyserade intervjuerna och skapade koder som de sedan nådde konsensus om
tillsammans. Sedan utfördes memberchecking för att bekräfta deltagarnas syn på fenomenet.

Bortfall

Bortfall finns men ej beskrivet hur många eller hur det kan ha påverkat resultatet. De som föll bort
antingen avled eller led av fatigue.

Slutsats

Som slutsats nämner författarna att förståelsen för hopp inom vården förstärks med studien. Den
relationella etiken av hopp består av omtanke som är balanserad av medlidande och egenmakt.
Relationellt etiskt hopp innebär alltså att vårdpersonalen bemöter patienternas och
familjemedlemmarnas lidande och hopp med känslighet. Vårdpersonalen borde även fokusera på
hopp och vad som fortfarande kan göras innan patienten dör och de bör även se patienternas egna
kraft. Till sist delar de även uppfattning om etiken inom vården och att relationell etik av hopp
borde leda till ömsesidiga vårdrelationer mellan de palliativa patienterna, deras familj och
vårdpersonalen.

Vetenskaplig
kvalitet

85%, Grad 1 enligt Carlsson & Eiman.

BILAGA C

Tabell 11: Artikelöversikt
Referens

Olsson, L., Östlund, G., Strang, P., Jeppsson-Grassman, E. & Friedrichsen, M. (2011). The
glimmering embers: Experiences of hope among cancer patients in palliative home care. Palliative
and Supportive Care, 9, 43-54. doi: 10.1017/S1478951510000532

Land
Databas

Sverige
CINAHL

Syfte

Syftet med denna artikeln var att utforska hur cancerpatienter med palliativ hemsjukvård upplevde
signifikansen av hopp och hur de använde hopp under sex veckors tid.

Metod:
Design

Kvalitativ metod
Grounded theory

Urval

(n=11), män och kvinnor medelålder 58 år. (n=9) intervjuades en andra gång. Alla var över 18,
med cancer i palliativt skede i hemsjukvård. Med olika sorters cancer.

Datainsamling

Alla intervjuades minst en gång, 7 av dessa skrev även dagbok, även frågeformulär gavs ut.
Semistrukturerade intervjuer. En av författarna utförde intervjuerna. De flesta intevjuerna utfördes
i hemmet.

Dataanalys

Datan analyserades genom ”konstant jämförande” metoden. Öppen, axial och selektiv kodning
användes. Bröt ner intervjutexten till meningsbärande enheter för att sedan märka dessa och
identifiera kategorier och koncept. Sedan axial kodning för att specificera relationerna mellan
kategorierna. De substantiella koderna grupperades till kategorier genom djupgående
undersökning. Sedan knöts dessa koder ihop till en bärande kategori genom selektiv kodning.

Bortfall

Inga bortfall framkommer som betydelsefulla för resultatet.

Slutsats

Slutsatsen av studien är att hopp kan beskrivas som ”The glimmering embers” med delprocesser.
Patienterna visade sig ha behov av dessa olika processer av hopp, då de hjälpte patienterna att
överleva som de närmade sig döden. Hopp var en symbol för liv. Det är en paradoxal och komplex
balans för patienten vilket är något som bör respekteras av professionen.

Vetenskaplig
kvalitet

90% Grad 1, enligt Carlsson & Eiman

BILAGA C

Tabell 12: Artikelöversikt
Referens

Robinson, A. C. (2012). “Our best hope is a cure.” Hope in the context of advance care planning.
Palliative and Supportive Care, 10, 75- 82. doi:10.1017/S147895151100068

Land
Databas

Canada
CINAHL

Syfte

Syftet var att undersöka vikten av hopp i kliniskt arbete inom programmet Advanced Care
Planning (ACP) i kontexten med avancerad lungcancer.

Metod:
Design

Kvalitativ metod
Grounded theory

Urval

N=18 patienter alla med avancerad lungcancer och deras respektive som är involverade i deras
vård. Alla var engelsktalande och rekryterades om de bodde 1,5 timmes köravstånd

Datainsamling

Strukturerade intervjuer, intervjuerna utfördes av utbildad forskarassistent och patienterna var
tillsammans med sina respektive under intervjuerna.

Dataanalys

Konstant jämförande analys. Två forskare läste och återläste självständigt transkripten för att
sedan identifieras stycken och teman. Koder utvecklades genom ett konstant jämförande genom
diskussioner mellan forskarna tills konsensus nåddes.

Bortfall

Inga bortfall nämns endast några som ej kunde följa upp intervjuerna, framkommer ej om det har
betydelse för resultatet.

Slutsats

Vårdgivaren har en signifikant roll i att erbjuda klar och ärlig kommunikation och att detta kan
utföras utan att förstöra hoppet för patienterna. De ifrågasätter om sjukvården bör ingripa i syfte
att störa falskt hopp och hellre uppmuntra till ett medicinskt realistiskt och uppnåeligt hopp. De
kommer fram till att det är viktigare att se hur hopp uttrycker sig än var det kommer från och att
det inte finns någon mening med att minska hoppet så länge det stödjer patienten och anhöriga och
inte kommer mellan viktiga insatser som ACP. Denna studiens resultat har visat att berätta
sanningen inte nödvändigtvis behöver vara i konflikt med att bibehålla hoppet. Vi behöver inte
välja mellan ärlig kommunikation eller att stödja hoppet, vi behöver inte heller ingripa när
patienterna uttrycker ett falskt hopp. Hopp är av hög relevans i palliativt skede, hopp om ett
botemedel kan vara terapeutiskt när de möter hotet som kommer av att diagnostiseras med
avancerad lungcancer. De menar att det inte har så stor betydelse om hoppet är falskt eller ej så
länge det finns.

Vetenskaplig
kvalitet

90% Grad 1, enligt Carlsson &Eiman

BILAGA C

Tabell 12: Artikelöversikt
Referens

Sachs, E., Kolva, E., Pessin, H., Rosenfeld, B. & Beritbart, W. (2013). On sinking and swimming:
The dialectic of hope, hopelessness, and acceptance in terminal cancer. The American Journal of
Hospice and Palliative Care, 30(2), 121–127. doi: 10.1177/1049909112445371.

Land
Databas

USA
CINAHL

Syfte

Syftet med studien var att undersöka förhållandet mellan hopp och hopplöshet i avancerad cancer
och att identifiera de faktorer som kan bibehålla hoppet och öka känsligheten för hopplöshet.

Metod:
Design

Kvalitativ metod, induktivt utförd.
Fenomenologisk analys

Urval

22 deltagare, mestadels kvinnor (n=15) och mestadels kaukasier, olika religiösa tro.

Datainsamling

Semistrukturerade intervjuer.

Dataanalys

Väl strukturerad, kodning som brutits ner i kategorier. Triangulering.

Bortfall

36% bortfall, saknas analys på bortfallens betydelse.

Slutsats

Resultaten kan impliceras som ett mätinstrument för hopp, hopplöshet och acceptans.
Fynden kan också vara hjälpfulla för vårdpersonalens interaktion med de terminalt sjuka
cancerpatienterna. Kunskap om dynamiken mellan hopp, hopplöshet och acceptans kan hjälpa
vårdpersonalen i hur man diskuterar dessa ämnen med sina patienter. Genom att utforska
hopplösheten kan det identifieras gömda känslor som kan leda till förnekelse eller orealistiskt
hopp. Behandling som inkluderar acceptans, mindfulness och en dialektal approach som
”Commitment therapy” eller ”dialectical behavioral therapy” kan vara hjälpsamma för att
identifiera källor till hopp. Till sist så visar fynden vikten av en optimal palliativ vård med
kontrollerad smärta, maximerad funktion och behandling av psykiska symtom vilket kan vara lika
viktigt som att bibehålla hopp och stöta bort hopplöshet som sjukdomens prognos själv.

Vetenskaplig
kvalitet

92%, Grad 1 enligt Carlsson & Eiman.

BILAGA D

Tabell 1: Kategorisering
Subkategorier

Kategorier

Hopp är livsviktigt
Oförändrat hopp
Hopp i tidigare erfarenhet och sjukdom

Förnekande hopp

Hopp om botemedel
Övervinnande hopp
Hopp om förlängning av livet

Spiritualitet

Hopp om ett vanligt liv

Hopp med familj och vänner

Vardagsnära hopp

Hoppfull tillit till sjukvård

Hopp om god livskvalitet

Hopp om lindring

Omvandlande hopp

Hopp om en fridfull död

Att söka och ersätta hopp

Att skapa hopp

Strategiskt hopp

Att balansera hopp

Brist på hopp om botemedel
Hopplöshet
Brist på energi
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