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Sammanfattning 
Bakgrund: Vid sjukdom uppkommer en känsla av sårbarhet och en brist på kontroll 
hos patienten, därför är det av vikt att vårdpersonal skapar en trygghet genom att 
lyssna och göra patienten delaktig i den vård som sker i hemmet. Syfte: Syftet var att 
beskriva vad som var betydelsefullt för patienters upplevelse av trygghet i samband 
med palliativ vård i hemmet. Metod: En litteraturstudie genomfördes med en induktiv 
ansats, där resultatet grundades på tio kvalitativa resultatartiklar. Resultat: 
Databearbetning resulterade i två teman: betydelsen av palliativ vård i hemmiljö och 
betydelsen av god relation mellan vårdpersonal och patient. Resultatet visade att 
patienter ville vara hemma i slutet av livet, där det fanns en närhet till familj och 
anhöriga. En kontinuitet och tillgänglighet hos vårdpersonal bidrog till en tryggare 
relation där vårdpersonal var bekant med patientens situation. Upplevelsen av 
trygghet kände patienten när de fick vara delaktiga i vården och att vårdpersonal 
tillgodosåg patientens behov av hjälpmedel. Konklusion: En nära relation mellan 
patient och vårdpersonal var avgörande för en trygg och god vård. Det var viktigt att 
ha en personcentrerad omvårdnad för att se de individuella behoven hos varje patient, 
se hela patienten och inte bara sjukdomen.  
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Abstract 

Background: In the case of illness, there is a feeling of vulnerability and a lack of 
control in the patient, which is why it is important that health care professionals create 
security by listening and participating in the care in the home. Aim: The aim was to 
describe what was important for patients experience of security in connection with 
palliative care in the home. Method: The literature study was conducted with an 
inductive approach, the results were based on ten qualitative studies. Results: Data 
processing resulted in two themes: the importance of palliative care in the home 
environment and the importance of a good relationship between health care staff and 
the patient. The result showed that patients wanted to be home at the end of their 
lives, where there was a closeness to family and relatives. Continuity and accessibility 
of caregivers contributed to a secure relationship where caregivers were familiar with 
the patient's situation. The feeling of security was felt by the patient when they were 
allowed to participate in the care and that the care staff met the patient´s need for aids. 
Conclusion: Close relationship between patient and health care was crucial for safe 
and good care. It was important to have a person-centered care to see the individual 
needs of each patient, see the entire patient and not just the disease. 
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Inledning 
Definitionen på palliativ vård är enligt World Health Organization (WHO, 2014) ett 
förhållningssätt som syftar till att lindra lidande och främja livskvalitén för patienter 
med en obotlig sjukdom eller skada. Målet är att ge bästa möjliga vård genom att 
tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga behov hos patienten.  
I århundraden har vård i hemmet bedrivits av närstående och familj, men numera 
bedrivs vården av vårdpersonal. Det finns dock fortfarande länder där traditionen är 
att närstående ska vårda den sjuke och inte vårdpersonal (Beck-Friis & Jakobsson, 
2012). Idag överlever allt fler människor sjukdomar som förr hade lett till döden. 
Årligen dör det omkring 20 miljoner människor runt om i världen vilket tyder på att 
om cirka 30 år kommer det förväntade behovet av palliativ vård öka kraftigt, då både 
befolkningen ökar och livslängden blir allt längre (Fitch et al., 2015). 
 I Sverige dör årligen 90 000 människor och cirka 80 procent har haft ett behov av 
palliativ vård enligt Socialstyrelsen (2013). En studie har visat att patienter i livets 
slutskede vill vårdas i sin hemmiljö där deras trygga miljö med vänner och familj 
finns (Von Post & Wagman, 2019). Begreppet trygghet ses som ett grundläggande 
behov människor har, speciellt vid sviktande hälsa. Begreppet kan förklaras som en 
känsla av lugn, harmoni, orädd, vila och fri från oro enligt Segesten (2013). Det är en 
nödvändighet för patientens livskvalité att sjuksköterskan har kunskap och kompetens 
för att livets slutskede ska bli så tillfredsställande som möjlig (Zheng et al., 2015). 
Trygghet lyfts även som en viktig komponent i Hälso- och sjukvårdslagen 
(SFS1982:763) där det står att hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den 
uppfyller kraven på en god vård, vilket innebär att vården ska vara av särskilt god 
kvalitet och tillgodose patienter behovet av trygghet i vård och behandling.  
  
I slutet av livet när ett hot uppstått mot ens livskvalité uppkommer många känslor 
som osäkerhet, rädsla, nervositet och frustration (Segesten, 2013). 
Därför är det av stor vikt att vårdpersonal får en förståelse för vad patienter faktiskt 
upplever som trygghet, trots att det inte utförts tillräckligt med studier angående 
patienters upplevelse av palliativ omvårdnad (Pattison et al., 2013), för att kunna 
generalisera resultaten inom målgruppen patienter. 
 

Bakgrund 
Palliativ vård  
Palliativ vård delas enligt Socialstyrelsen (2013) in i två faser, en inledande tidig fas 
och en senare avslutande fas. Den tidiga fasen har som syfte att bevaka en lämplig 
livsförlängande behandling till patienten och denna fas kan pågå under flera år. Den 
avslutande fasen är kort och har i avsikt att lindra lidandet och främja hög livskvalité 
för patienten.  
Socialstyrelsen (2013) har utformat fyra hörnstenar i palliativ vård som består av 
symtomlindring, teamarbete, kommunikation och stöd till närstående. Den första 
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hörnstenen är symtomlindring, som innebär att skapa lindring av befintliga symtom 
genom att åtgärda och förebygga symtomen. En studie av Clark (2017) visade att vid 
en bristande symtomlindring kunde det hindra patientens och familjens uppfattning av 
livskvalitet. Socialstyrelsens andra hörnsten är samarbete i multiprofessionella team 
med tydliga mål och ansvarsfördelning vilket skapar en god palliativ vård och den 
tredje hörnstenen går ut på att ha en tydlig och fungerande kommunikation med 
patienter och närstående vilket skapar en trygg vård. Socialtjänstens fjärde och sista 
hörnsten handlar om att ge stöd och information till närstående. Vården ska utformas 
tillsammans med närstående, så deras tankar kan fångas upp och skapa en medverkan 
i vården (Milberg et al., 2005). Utöver de fyra hörnstenarna är det också viktigt att 
hemsjukvården har ett fokus på förebyggande åtgärder såsom, medicinska insatser, 
rehabilitering och omvårdnad i livet slutskede. Detta är speciellt relevant med tanke 
på att allt fler väljer att få palliativ vård i hemmet (Socialstyrelsen, 2014). Patienter i 
palliativ hemsjukvård berättar att de fick ett annat perspektiv på livet när de befann 
sig i slutet av livet (Von Post & Wagman, 2019). Då patientens hälsa och liv ständigt 
hotades, skapades en känsla av förlorad kontroll över sin egen kropp och hälsa. Detta 
medförde att det var svårt för patienten att känna sig som en hel människa (Dahlberg 
& Segesten, 2010). Oförmågan till att delta i det pågående vardagslivet skapade ett 
stort lidande hos patienten (Von Post & Wagman, 2019). Konsekvensen av att inte 
kunna fortsätta sitt vardagsliv som vanligt och upprätthålla nära relationer resulterade 
i ett minskat välbefinnande och livskraft hos patienten (Fagerström, 2012). I 
förhållande till detta beskrev patienter att känslan av att vara behövd och kunna 
upprätthålla meningsfulla funktioner såsom sociala kontakter eller möjligheten att 
utföra något som var av intresse var viktigt i samband med vård i livets slutskede 
(Von Post & Wagman, 2019). En social miljö skapade mening att leva och 
möjligheten att kunna vara socialt involverad med vänner och familj i sin hemmiljö 
uppskattades under sista tiden i livet (Von Post & Wagman, 2019). När patienten 
befriades från sitt lidande gavs det en möjlighet att eftersträva ett normalt liv 
tillsammans med anhöriga i livets slut skede (Sarmento et al., 2017).  
 

Sjuksköterskan i palliativa hemsjukvården 
I palliativ hemsjukvård har sjuksköterskan till uppgift att patienten ska känna en 
trygghet i sin hemmiljö (Rydé & Hjelm, 2016). I en studie av Alvariza et al. (2020) 
beskrev patienter sig uppleva trygghet när en förtroendefull relation skapades med 
sjuksköterskan. Grunden till en förtroendefull relation byggdes på ett samarbete och 
ett ömsesidigt lärande från varandra, och inte genom att sjuksköterskan tog över 
vården (Alvariza et al., 2020). Sjuksköterskan skulle kommunicera så att patientens 
önskemål och behov bekräftades genom att aktivt vägleda, förklara och informera så 
att patienten kunde delta i vården (Andersson et al., 2016; Sarmento et al., 2017; 
Sekse et al., 2018).  
Förtroende upplevdes som avgörande i en relation mellan sjuksköterska och patient, 
eftersom patientens hemmiljö inte kunde kontrolleras eller övervakas helt (Alvariza et 
al., 2020). Därför var det av stor betydelse att tidigt skapa en förtroendefull relation 
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till patient och anhöriga (Danielsen et al., 2018; Sekse et al., 2018). I studien Alvariza 
et al. (2020) var det av vikt att vårdpersonal som vårdar en patient i deras hem bör 
vara medveten om att det är patientens egen bostad och visade respekt till både patient 
och deras anhöriga.  
En strategi för att kunna få en bredare kunskap om patientens intressen och liv var att 
prata om minnen och deras historia som fanns i hemmiljön. Därigenom skapades en 
ömsesidig relation och förtroendet byggdes upp, som möjliggjorde känsliga och 
empatiska samtal om framtida vård (Alvariza et al., 2020). Rydé och Hjelm (2016) 
belyste att sjuksköterskor måste kommunicera med stor känslighet, ödmjukhet och 
värme för att kunna stödja patient och anhöriga genom smärta, ångest och sorg. 
Tillsammans med patient och anhöriga krävdes en tydlig vårdplanering med trygghet i 
fokus. Även ett fungerande samarbete mellan läkare och sjuksköterska för att kunna 
upprätthålla en god vård var viktigt (Danielsen et al., 2018).  
Sjuksköterskor som vårdar patienter i livets slut måste kunna vägleda patienter och 
anhöriga till att skapa en säker miljö som underlättar i livets slut. Detta gjorde det 
möjligt för patienten att stanna hemma trots sitt komplexa vårdbehov (Alvariza et al., 
2020). En säker miljö skapades av sjuksköterskan genom att förebygga skada och ha 
en säker utrustning som kunde användas av personal. Sjuksköterskan ska hålla 
patienten fri från skada och tänka på utifrån patientens bästa (Mollon, 2014). Detta 
gjordes genom att hålla patienten smärtfri, lindra lidande, förbättra livskvalitén, vara 
närvarande i situationen och samordna mellan patient och andra vårdenheter (Kav et 
al., 2018; Sekse et al., 2018).  
I ett arbete där tiden är begränsad kunde det vara svårt för sjuksköterskan att ge det 
känslomässiga stödet. Det kunde leda till stressiga möten i det palliativa skedet, vilket 
gjorde att sjuksköterskan kände en otillräcklighet när de ansvarade för flera patienter 
samtidigt (Andersson et al., 2016; Sekse et al., 2018). I avgörande beslut i 
hemsjukvården kunde sjuksköterskan känna sig ensam (Sekse et al., 2018). Forskning 
visar att sjuksköterskor inte var tillräckligt förberedda kunskapsmässigt om den 
palliativa vården, vilket gjorde det var svårt att vårda patienter i livets slut (Prem et 
al., 2012).  
 
Trygghet som omvårdnadsbegrepp 
Dahlberg och Segesten (2010) beskrev att människor har yttre och inre resurser som 
skapar en trygghet. Runt omkring oss finns den yttre tryggheten som uttrycks i miljön 
och genom förtroendefulla relationer. Den inre tryggheten beskrevs som en 
grundtrygghet hos varje människa som har formats tidigt i barndomens hemmiljö. Är 
personen uppvuxen med positiva känslor runt omkring sig gav det en känsla av 
grundtrygghet (Dahlberg & Segesten, 2010). 
I Petersson och Blomqvist (2011) studie beskrevs trygghet som en känsla, idé, 
uppfattning, tanke och erfarenhet. Känslan av att ha kontroll över situationen, ha 
självkänsla och självsäkerhet bidrog till en trygghet. Trygghet kunde också förklaras 
som en tro på livet och framtiden, leva med någon som ger stöd och hjälp, ha kontroll 
över behandling och sin egen kropp och tro på sjukvårdens kompetens (Dahlberg & 
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Segesten, 2010). Hjälpmedel som trygghetslarm, telefon och rullator gjorde att 
patienten kände sig trygg i sin hemmiljö (Petersson & Blomqvist, 2011). Trygghet är 
en subjektiv upplevelse vilket kan vara svårt att beskriva och ibland kan otryggheten 
vara lättare att relatera till.  
Otryggheten förklarades som ett hot, leva ensam, tappa kontrollen över sin egen 
kropp och tappa tron på sjukvårdssystemet. Känslan av att ha varit hel rivs plötsligt 
ner och patienten behövde då hjälp med att hitta ett sätt att leva med den nya 
situationen (Dahlberg & Segesten, 2010). Vid sjukdom var det viktigt för 
sjukvårdspersonalen att vara lyhörd och ge tydlig information om sjukdomen, hur 
vårdandet kommer se ut och vad som händer framöver skapade en tryggare patient 
(Dahlberg & Segesten, 2010). 
 
Motivationsteoretikern Abraham Maslow (1954) tog upp att människan måste ha 
tillgodosett vissa nivåer av behov för att kunna uppleva en trygghet och ett 
självförverkligande. I Maslows behovstrappa finns fem olika nivåer. Första nivån är 
fysiologiska behov såsom att människan behöver mat, vatten och sömn för att kunna 
överleva. När det första behovet uppfyllts kan nästa nivå förverkligas. Trygghet var 
nivå två och det handlade om hälsa, säkerhet och förutsägbarhet. Den tredje nivån var 
behovet av gemenskap som skapades av kärlek och att de kände en samhörighet med 
andra. Den fjärde nivån innebar att få ett känslomässigt välmående. Det skapades 
genom att ha en självkänsla och att ha människor runt omkring som bekräftade 
självkänslan. Sista nivån är självförverkligande, vilket innebar att människan kände 
sig tillfreds med sig själv och gjorde det som personen var menad för. Enligt Maslows 
teori kommer inte alla kunna förverkliga detta steg (Maslow, 1954). 
 

Problemformulering 
När patienter drabbas av en sjukdom som inte längre går att bota kan det skapa 
smärtsamma tillstånd som väcker lidande och oro. I samband med detta ställs det 
högre krav på sjuksköterskan att inneha kompetensen för att upprätta en trygg och 
säker vård i ett tidsbegränsat arbete. Därför är det av stor betydelse att belysa 
patienters upplevelser av trygghet. 
 

Syfte 
Syftet var att beskriva vad som var betydelsefullt för patienters upplevelse av trygghet 
i samband med palliativ vård i hemmet. 
 

Metod 
Design 
Studien var en litteraturstudie grundad på kvalitativ forskning. En induktiv ansats 
användes för att få en förståelse om vad som är betydelsefullt för patienters 
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upplevelse av trygghet inom den palliativa hemsjukvården (Forsberg & Wengström, 
2016), och för att vårdpersonal ska få en ökad kunskap om vad som upplevs som 
trygghet.  
 

Datainsamling 
En tidig sökning gjordes i digitala vetenskapliga arkivet (DiVA) för att se vad som 
skrivits om ämnet vid Halmstad Högskola mellan 2015–2020. Sökorden patienters 
upplevelser, stöd, trygghet och palliativ vård användes. Därefter gjordes sökningar i 
databaser för omvårdnadsforskning, dessa var Cumulative Index to Nursing and 
Allied Health Literature (CINAHL), Public Medline (PubMed) och PsycINFO 
(Forsberg & Wengström, 2016). Sökorden valdes utifrån syfte och 
problemformulering, vilket gav sökorden patient, patients experiences, security, 
safety certitude, serenity, palliative care, palliative home care, home care services, 
home health care (Tabell 1). Enligt Forsberg och Wengström (2016) kombinerades 
orden med booleska operatorerna AND för att avgränsa sökningen och OR för att få 
ett bredare sökresultat. Trunkering användes på ett flertal ord (Tabell 1 och Tabell 2) i 
databaserna för att få olika böjningar i orden. För att få en mer begränsad och specifik 
sökning användes ämnesord som i CINAHL benämns Subject Headings, i PubMed 
som Medical Subject Headings (MeSH) och i PsycINFO som Mainsubject (Forsberg 
& Wengström, 2016).  
Inklusionskriterier var artiklar som var skrivna på engelska eller svenska, samt 
innehålla patienter inom hemsjukvård med publikationsdatum mellan 2010–2020. 
Artiklarna skulle även innehålla abstract. I databaserna CINAHL och PubMed gjordes 
sökningar i olika omgångar. Initialt från 2016–2020 för att sedan utökas till 2010–
2016. Då fler artiklar fanns att finna (Tabell 2). Studiens exklusionskriterier var 
artiklar som var skrivna utifrån barn, sjukvårdspersonal och närståendes perspektiv. 
Review artiklar exkluderades manuellt.  
Alla resultatartiklar granskades enligt Carlsson och Eimans bedömningsmall (2003).  
 

Artikelsökning i CINAHL 

Första sökningen i databasen CINAHL som gav resultatartiklar (2016–2020) med 
sökorden patient* AND safe* OR secur* OR certitude AND palliative home care. 
Sökningen gav 238 träffar där samtliga titlar lästes och resulterade i 55 abstract och 
därifrån granskades 12 artiklar vilket gav fyra resultatartiklar. En andra sökning 
gjordes i CINAHL (2016–2020) med ämnesord Home health care (MM) som Subject 
headings och kombinerades med AND palliative care AND patient*, vilket gav 203 
träffar varav tre dubbletter, 20 abstrakt lästes igenom där en granskades och svarade 
på syftet. Den tredje och sista sökningen som gav resultatartiklar i CINAHL gjordes 
(2010–2020) med sökorden experience AND security OR certitude OR serenity AND 
palliative care och gav 31 träffar, varav fyra dubbletter. Av dessa träffar lästes fyra 
abstract och två artiklar granskades men enbart en som passade till resultatet. Totalt i 
CINAHL hittades sex artiklar till resultatet.   
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Artikelsökning i PubMed 

Första sökningen i databasen PubMed som gav resultatartiklar, (2016–2020) gjordes 
med ämnesord Home care services [Mesh] AND safe* OR security AND palliative 
care. Sökningen gav 149 träffar där samtliga titlar lästes igenom. Resulterade i 32 
abstract och varav fyra dubbletter och därefter valdes två artiklar ut till resultatet. En 
andra sökning gjordes med samma sökord men med åren 2010–2016 för få fram fler 
artiklar som svarade på syftet. Gav 179 träffar, en dubblett varav 13 abstract och fem 
artiklar läses igenom och en som passade till resultatet. Totalt i PubMed hittades tre 
artiklar till resultatet.  
 

Artikelsökning PsycINFO 

En sökning gjordes i databasen PsycINFO, (2010–2020) med ämnesord patients 
(MainSubject) AND security OR safety AND palliative home care. Sökningen gav 248 
träffar där alla titlar lästes igenom varav två dubbletter. 35 abstract lästes men bara en 
artikel som svarade på syftet. Totalt i PsycINFO hittades en artikel till resultatet.  
 

Databearbetning 
Ett induktivt arbetssätt användes för att bearbeta resultatartiklarna vilket enligt 
Forsberg och Wengström, (2016) genomfördes i olika steg. I första steget valdes 
resultatartiklarna ut och lästes igenom ett flertal gånger. Därefter granskades alla 
resultatartiklarna individuellt enligt Carlsson och Eimans granskningsmall (2003). För 
att sedan under diskussion nå enighet kring vilka resultatartiklar som skulle 
presenteras i resultatet. I det andra steget skrevs artiklarna ut i pappersformat och 
började färgkodas genom att klippa ut stycken i artiklarna som beskrev upplevelsen 
av trygghet vid olika tillfällen under palliativ vård i hemmet. I det tredje och fjärde 
steget lästes koderna igen och under diskussion framkom teman. Två teman skapades: 
betydelsen av palliativ vård i hemmiljö och betydelsen av en god relation mellan 
vårdpersonal och patient. Därefter bildades tre underteman: närhet till anhöriga, 
hjälpmedel skapade en trygg hemmiljö och kontinuitet och tillgänglighet bidrog till 
trygghet. Slutligen i steg fem användes koderna till att bygga upp resultatet. 
 
Forskningsetiska överväganden 
I studier är det viktigt att människor inte utnyttjas eller skadas. Detta kan förebyggas 
med hjälp av lagar, riktlinjer och konventioner (Kjellström, 2017). Lagstiftning ser till 
att kvalitetssäkra studier och att skydda de människor som deltar (Vetenskapsrådet, 
2016).   
Lagen om etikprövning av forskning avser människor (SFS 2003:460) syftar till att 
skydda den enskilda människan och respektera människovärdet vid forskning. Enligt 
lagen måste deltagaren få information om bland annat syftet med studien, vilka 
metoder som forskaren tänkt använda, att deltagandet är frivilligt, vilka följder och 
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risker som studien kan medföra. Etikprövning avser en avvägning mellan 
samhällsnyttan och studiedeltagarnas hälsa, säkerhet och rätt till personlig integritet. 
Kravet på en etikprövning gäller även om studie deltagaren har lämnat sitt uttryckliga 
samtycke (SFS 2003:460). 
En central forskningsetisk riktlinje som antogs av World Medical Association (2018) 
är Helsingforsdeklarationen. En av de grundläggande principerna i deklarationen är 
att individen alltid måste gå före vetenskapens och samhällets intressen. 
Helsingforsdeklarationen innefattar att samtycke ska inhämtas för forskning som 
använder sig av identifierbara prover eller data för insamling, analys och för nya 
ändamål. Om det finns tillfällen där samtycke inte finns fastslår deklarationen att 
forskningen bara får bedrivas om en etisk kommitté har godkänt forskningsprojektet. 
Deltagarnas privatliv ska respekteras och patientinformation ska behandlas 
förtroendefullt samt att studien ska göra så liten skada som möjligt på deltagarnas 
integritet (World Medical Association, 2018).   
Department of Health, Education, and Welfare (2018) tar upp de tre etiska principerna 
i Belmontrapporten som kom år 1979. Den första som tas upp är skyldighet att göra 
gott principen, som pratar om att forskningen ska göra gott, vara till nytta och inte 
skada samhället eller människan. Den andra principen är rättvis behandling, där valet 
av försökspersoner står i centrum. Där grupper som är sårbara eller på något vis är 
utsatta inte får väljas in i forskningsprojektet om inte just den gruppen är av betydelse. 
Tredje principen är respekt för individen, där deltagaren har rätt att avbryta studien 
när de vill (Department of Health, Education, and Welfare, 2018). När en 
litteraturstudie skapas är det viktigt att välja studier som har etiska överväganden och 
tillstånd (Forsberg & Wengström, 2016). Den palliativa patienten befinner sig i en 
känslig etisk situation därför har deltagarna fått avbryta studierna när de vill. Samtliga 
resultatartiklar har kontrollerats av en etisk kommitté eller har haft ett skriftligt 
samtycke mellan forskare och deltagare. Denna studie kan vara till nytta för 
individen, professionen och samhället för att kunna förstå och ge en god vård till den 
palliativa patienten. 
 

Resultat 
Resultatdelen beskrivs nedan under två teman: betydelsen av palliativ vård i hemmiljö 
och betydelsen av en god relation mellan vårdpersonal och patient, utifrån att dessa 
upplevts som särskilt betydelsefulla för att kunna uppleva trygghet för patienter i 
palliativt skede. Inom dessa teman framkom även underteman, som patienter 
förklarade var viktiga faktorer i upplevelsen av trygghet i hemmet: närhet till 
anhöriga, hjälpmedel skapade en trygg hemmiljö och kontinuitet och tillgänglighet 
bidrog till trygghet.  
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Betydelsen av palliativ vård i hemmiljö 
Flera studier lyfte fram att patienter i palliativt skede upplevde att det var 
betydelsefullt att få vara i sin hemmiljö (Devik et al., 2015; Milberg et al., 2012; 
Söderberg et al., 2015). I studien Devik et al. (2015) nämnde nio patienter att de 
kände en trygghet att få vara i sin välbekanta hemmiljö. Det skapades en 
meningsfullhet när patienters minnen fick leva kvar i deras omgivning, såsom 
naturen, foton och familj och grannar. Liknande upplevelser framkom i studien 
Millberg et al. (2012) där tolv patienter i den svenska palliativa hemsjukvården 
beskrev att få vara i sin hemmiljö representerade ett friskt liv, trots att de var döende. 
Det var betydelsefullt att vardagslivet kunde fortsätta i den mån det gick, genom att ta 
korta promenader, vara ute i trädgården eller bara vara i närheten av sin familj 
(Millberg et al. 2012). Närheten till sin trygga värld tillsammans med familj och 
vänner var av stort värde visade ett flertal studier (Devik et al., 2015; Svensson & 
Wåhlin, 2018; Söderberg et al., 2015). Liknande resultat ses också i studien 
Söderberg et al. (2015) där tolv patienter med hjärtsvikt beskrev betydelsen av att 
kunna kommunicera och ha en gemenskap med sin familj och vänner. I studien 
Svensson och Wåhlin (2018) beskrev tio kvinnor och fyra män att de fick en större 
värdighet när de hade sina släktingar och ägodelar runt omkring sig. Även ett flertal 
patienter nämner vikten av att behandlas i en lugn miljö och att ha sina egna 
tillhörigheter omkring sig (Devik et al., 2015; Svensson & Wåhlin, 2018; Söderberg 
et al., 2015). I sin hemmiljö nämnde dessa patienter att de kände sig mer som en 
människa istället för den sjuka patienten (Svensson & Wåhlin, 2018). 
I studien Wennman et al. (2020) beskrev elva patienter med livshotande sjukdom att 
de inte ville åka till sjukhus eller vårdcentral när de försämrades. Liknande 
upplevelser framkommer även i studien Söderberg et al. (2015) då patienterna erfor 
att det kunde vara svårt att få tid, långa köer och vårdpersonal som inte kände till 
deras anamnes, vilket skapade en känsla av otrygghet. Patienterna i studierna Devik et 
al. (2015) och Svensson och Wåhlin (2018) nämnde att det var positivt att inte behöva 
åka till sjukhus, eftersom de hade tillgång till hemsjukvård. Patienterna belyste att det 
var viktigt att ha tillgång till vårdpersonal som kände till deras livshistoria, för att 
känna en trygghet i hemmet.  
 

Närhet till anhöriga  

Milberg och Friedrichsen (2017) har gjort en studie, där tolv patienter nämnde att 
närhet till familj var betydelsefullt i slutet av livet. Studien visade att anhöriga kunde 
förmedla en trygg miljö genom både känslomässigt och praktiskt stöd, i tystnad och i 
samtal. Det var viktigt att anhöriga kände sig trygga i situationen för att också 
förmedla denna trygghet till patienterna. Utan det blev situationen otrygg för båda 
parter (Milberg & Friedrichsen, 2017). Även studien Söderberg et al. (2015) 
uppmärksammar att patienter kände en trygghet när vänner och bekanta regelbundet 
kom på besök eller hörde av sig, vilket gjorde att patienten kände en gemensamhet. 
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Klarare et al. (2017) studie som fokuserade på specialiserad palliativ hemsjukvård, 
där sex patienter med palliativ diagnos nämnde att vårdpersonalen både genom 
delaktighet och information kunde förmedla en trygghet till anhöriga och patienter. 
Även Milberg et al. (2012) förklarar att information som skapade trygghet för 
patienten kunde exempelvis handla om hur anhöriga kunde hjälpa till i omvårdnaden, 
eller hur de kunde hantera allvarliga situationer. 
 
Hjälpmedel skapade en trygg hemmiljö 

Klarare et al. (2017) samt Svensson och Wåhlin (2018) belyste att patienter kände sig 
trygga med hemsjukvård genom att vårdpersonal tillgodosåg patientens och familjens 
behov. 
Detta gjordes många gånger genom att vårdpersonal erbjöd stöd och tekniska 
hjälpmedel (Klarare et al., 2017; Wennman et al., 2020). I studien Svensson och 
Wåhlin (2018) uppgav patienterna att hjälpmedel snabbt kunde anpassas till deras 
hem, vilket uppskattades. Förmågan att vårdpersonal kunde möta patienternas behov 
skapade ett lugn och en känsla av att ingenting var omöjligt att fixa enligt Wennman 
et al. (2020). Arbetsterapeuten hade till uppgift att ordna hjälpmedel, som exempelvis 
rullstol, handtag och duschpallar (Klarare et al., 2018; Talabani et al., 2020). Patienter 
i den specialiserade palliativa hemsjukvården beskrev det som viktigt att inte behöva 
kämpa för praktiska saker, såsom att få en sjukhussäng levererad och inställd (Klarare 
et al., 2017). Patienter i studien Söderberg et al. (2015) påpekade att tillgång till ett 
trygghetslarm var viktigt för att kunna känna trygghet i sitt hem. Det ansågs som ett 
förebyggande hjälpmedel vid akuta situationer i hemmet, då vårdpersonal inte var på 
plats (Söderberg et al., 2015). 
 
Betydelsen av en god relation mellan vårdpersonal och patient 
Svensson och Wåhlin (2018) nämner att patienter i palliativa hemsjukvården 
upplevde en trygghet av att ha ett palliativt team runt sig med läkare, sjuksköterskor, 
arbetsterapeut och sjukgymnast. Flertal studier belyste att patienterna ville bli 
igenkända och de ville att vårdpersonalen såg personen bortom sjukdomen (Milberg 
& Friedrichsen, 2017; Oosterveld-Vlug et al., 2019; Söderberg et al., 2015; Talabani 
et al., 2020; Wennman et al., 2020). Milberg et al. (2012) förklarar att patienter kunde 
uppleva att självkänslan försvann, då de vid svår sjukdom plötsligt blev beroende av 
hjälp från andra. Liknande upplevelser framkom i studien Oosterveld-Vlug et al. 
(2019) där tretton patienter i palliativ hemsjukvård uttryckte en känsla av att förlora 
kontrollen över sin sjukdom och situation. Milberg et al. (2012) beskriver att 
vårdpersonal gjorde allt för att bevara deras autonomi och egna värde, vilket skapade 
en trygghet.  
En annan viktig komponent för trygghet var daglig kontakt med vårdpersonal, som 
var medvetna och uppdaterade på patienternas aktuella situation (Oosterveld-Vlug et 
al., 2019). Genom att patientens symtom togs på allvar och följdes upp, skapades en 
upplevelse av att vårdpersonalen hade medicinsk kompetens och gav god vård 
(Oosterveld-Vlug et al., 2019; Svensson & Wåhlin, 2018; Söderberg et al., 2015). 
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Hade patienten frågor fick den svar och vid smärta fick de hjälp med att lindra 
besvären (Oosterveld-Vlug et al., 2019; Talabani et al., 2020; Svensson & Wåhlin, 
2018). De upplevde att personalen prioriterade deras välbefinnande genom att de 
spenderade tid, utan stress under hembesöken (Oosterveld-Vlug et al., 2019; Svensson 
& Wåhlin, 2018). I Svensson och Wåhlin (2018) påpekade patienter att när 
vårdpersonalen var positiva och inte stressade ökade känslan av trygghet. Studien 
påpekar också att vid allvarlig sjukdom såg patienter det som värdefullt att få hjälp av 
sjuksköterskan att hitta andra glädjeämnen i livet och inte bara prata om deras 
sjukdom. De nämnde att det ofta var upplyftande att få besök av en sjuksköterska som 
hade mer erfarenhet och kunskap om bemötande än yngre, mer oerfarna 
sjuksköterskor (Svensson & Wåhlin, 2018).  
 
Talabani et al. (2020) och Wennmann et al. (2020) studier visar att patienter ville 
vara delaktiga och involverade i vårdplanen när deras vårdbehov förändrades. De 
betonade att det ville få en tydlig information om vem som skulle kontaktas när deras 
förmåga att ta hand om sig själva minskades. Genom att lyssna på patientens 
önskemål när beslut skulle tas, skapades en trygg relation mellan vårdpersonal och 
patient (Klarare et al., 2017). När en förtroendefull och trygg relation hade skapats 
vågade patienten ställa fler frågor och uttrycka sin oro (Oosterveld-Vlug et al., 
2019).  
För att kunna skapa en förtroendefull relation mellan vårdpersonal och patient var det 
viktigt att hembesök skedde i samråd med patienten. Om vårdpersonal bara gick rätt 
in i patientens privata sfär kunde det uppfattas som de bröt mot patientens integritet 
(Klarare et al., 2018; Talabani et al., 2020).  
 

Kontinuitet och tillgänglighet bidrog till trygghet 

Milberg et al. (2012) och Wennman et al. (2020) studier betonade patienter att 
regelbundenhet hos personalen var en trygghet för deras personliga integritet, och att 
ha en kontinuitet bland vårdpersonal bidrog till en personlig och avslappnad relation. 
Liknande resultat framkom i studierna Klarare et al. (2017) samt Svensson och 
Wåhlin (2018) där patienter förklarade att det var tryggt med vårdpersonal som var 
bekant med patientens situation och sjukdom. Det möjliggjorde att personalen kunde 
identifiera eventuella förändringar i deras sjukdom (Svensson & Wåhlin 2018; 
Söderberg et al., 2015). Svensson och Wåhlin (2018) förklarade att vid palliativ vård 
är patientens sjukdom progressiv och i en sådan utsatt situation vill patienten ha en 
känd personal och färre medarbetare omkring sig. Ett flöde av ny personal eller att 
planerade hembesök ändrades i sista stund utan information bidrog till otrygghet. I 
studien förklarade patienter att de kunde känna en osäkerhet om de var ny personal 
som de inte träffat innan, likaså om de i telefon pratade med en personal de inte kände 
till (Svensson & Wåhlin, 2018). Förberedelse och framförhållning inför förändringar 
där personalen hörde av sig i tid och informerade om ändrad tidpunkt eller dag var 
viktigt för patienter (Milberg et al., 2012; Söderberg et al., 2015). Milberg et al. 
(2012) förklarar att förberedelse bidrog till att patienter och anhöriga kunde koppla av 
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och vara säkra på att hembesöket faktiskt skulle genomföras. Även studien Talabani 
et al. (2020) belyste att patienter kände en trygghet när en regelbundenhet fanns för 
hembesök och telefonsamtal. Många patienter uttryckte att bara kunskapen om att 
vårdpersonal kom på utsedd dag och tid skapade ett lugn.   

Patienter betonade även i ett flertal studier att det kändes tryggt att ha en vårdpersonal 
som var lätt tillgänglig dygnet runt (Klarare et al., 2018; Milberg et al., 2012; 
Svensson & Wåhlin, 2018; Söderberg et al., 2015; Talabani et al., 2020; Wennman et 
al., 2020).  
I studien Wennman et al. (2012) förklarade patienterna att de var medvetna om att 
vårdpersonalen hade en nyckel hem till dem, vilket bidrog till att de visste att snabb 
hjälp kunde fås och deras känsla av hjälplöshet minskades. Likaså skapades en 
trygghet enligt flera studier när patienten visste vem de kunde vända sig till om 
problem uppstod (Milberg et al., 2012; Svensson & Wåhlin, 2018; Talabani et al., 
2020). Vid varje samtal fick de svar vilket skapade en lugn och trygg miljö för 
patienten (Svensson & Wåhlin, 2018; Söderberg et al., 2015; Talabani et al., 2020; 
Wennman et al., 2020). När patienterna upplevde en trygg och säker miljö, kunde de 
koncentrera sig på andra saker i sin vardag som till exempel umgås med vänner 
(Milberg & Friedrichsen, 2017). 
 

Diskussion 
Metoddiskussion 
Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie med en induktiv ansats. Enligt 
Forsberg & Wengström (2016) ligger fokus på att skapa en mening och en förståelse 
för människans subjektiva upplevelse. I denna studie valdes det enbart ut 
vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod som svarade på studiens syfte. Inom 
vetenskaplig forskning ger kvalitativa studier en beskrivande kunskap om deltagarnas 
verklighet, vilket ger en förståelse av deltagarnas syn på ett fenomen (Forsberg & 
Wengström, 2016). Tre kvantitativa artiklar granskades men fick exkluderas då de 
inte svarade på syftet. Alla tio resultatartiklar som valdes ut innehöll intervjuer med 
patienter i ett palliativt skede. I fem av dessa resultatartiklar fanns både intervjuer 
med patienter och närstående. Närståendes upplevelser valdes bort då syftet var 
patienters upplevelser. Trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet 
är fyra kvalitetsindikatorer för bedömning av vetenskaplig kvalité inom kvalitativ 
forskning (Lincoln & Guba, 1985 i Mårtensson & Fridlund, 2017). Mårtensson och 
Fridlund (2017) beskriver att trovärdighet innebär att författarna redogör för läsaren 
att den skapade kunskapen i studien är rimlig och att resultatet är validerat. Pålitlighet 
förklaras genom att författarna beskrivit sin förförståelse till studerat ämne medan 
bekräftelsebarhet i studien ökar om analysprocessen är tydligt beskriven och att 
författarna är neutrala i sitt ställningstagande under forskningsprocessen. 
Överförbarhet innebär i vilken grad arbetets resultat kan överföras till andra grupper. 
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För att det ska kunna överföras måste resultatet vara tydligt beskrivet (Mårtensson & 
Fridlund, 2017).   
  
Den inledande informationssökningen gjordes för att se hur mycket som fanns om 
ämnet och för att hitta information till inledningen samt bakgrunden. Sökorden som 
användes till de egentliga sökningarna var ord som speglade syftet. Booleska 
operatorn ”OR” och trunkering användes, vilket fångade upp många böjningar och 
synonymer vilket ökar sökningens sensivitet. Booleska operatorn “AND” användes 
för att avgränsa, vilket ökar specificiteten (Karlsson, 2017).  De tio resultatartiklar 
som valdes till studiens resultat påträffades i tre databaser: Cinahl, PubMed och 
PsycINFO. Dessa databaser publicerar vetenskapliga artiklar som inriktar sig på 
omvårdnad, vilket ökar trovärdigheten i studien (Henricson, 2017). I de olika 
databaserna användes olika sökord för att få fram ett rimligt antal träffar. När samma 
sökord användes i de olika databaserna skiljdes antal träffar åt, vilket gjorde att 
sökorden fick anpassas utefter databaserna. Däremot gav sökningarna i de olika 
databaserna återkommande dubbletter, vilket stärker sensiviteten och trovärdigheten 
(Henricson, 2017). Då trygghet inte finns som en direkt översättning till engelskan 
uppkom en problematik, sökningarna gav då resultat som handlade om att ge en säker 
vård istället för träffar som var relevanta till vårt syfte. Det var också många träffar 
som var från sjuksköterskor och närståendes perspektiv. I sökordsöversikt och 
sökhistorik (Tabell 1 och Tabell 2) redovisas alla sökningar som har gjorts, för att visa 
att det var svårt att hitta artiklar som var relevanta till vårt syfte. I datainsamlingen 
redovisades endast de sökord som gav resultatartiklar.  
Vid sökningarna lästes alla titlar där de flesta titelnamn syftade till säker vård, därför 
valdes ett flertal artiklar bort vid denna granskning. Eftersom det var svårt att hitta 
artiklar som svarade på syftet fick åren utökas till tio år istället för fem år. Detta kan 
ses som en svaghet eftersom artiklarna inte är aktuella. Östlundh (2017) uppger att 
artiklar är en färskvara och kräver därför avgränsning i årtal. Något som talar emot 
den kvalitativa metoden är att den som intervjuar kan påverka deltagaren genom att 
deltagaren svarar på ett sätt som främjar intervjun (Kjellström, 2017). Därför kan en 
svaghet i studien vara att resultatet bara bygger på kvalitativ forskning, vilket kan 
riskera den vetenskapliga kvaliteten (Danielson, 2017).  
 
De tio utvalda resultatartiklarna granskades med hjälp av Carlsson och Eimans (2003) 
kvalitativa granskningsmall, granskades först individuellt och sedan jämfördes varje 
granskning tillsammans, vilket ökade trovärdigheten (Henricsson, 2017). 
Resultatartiklarna granskades till Grad 1 vilket ökar artiklarnas kvalitet (Mårtensson 
& Fridlund, 2017). Dessutom inkluderades bara peer review artiklar manuellt som 
stärker litteraturstudiens trovärdighet (Henricson, 2017). I resultatartiklarna 
återkommer två författare, vilket kunde vara en svaghet då färre perspektiv studerades 
om ämnet. En styrka kan vara att dessa två författare har en stor kunskap om ämnet.  
Studien skrevs med ett neutralt förhållningssätt, vilket gör att resultatet speglar de 
insamlande materialet. Studiens bekräftelsebarhet stärks genom att det finns en 
beskrivande analysprocess i metoden (Mårtensson & Frilund, 2017). Artiklarna var 



 

 13 

skrivna på engelska vilket gjorde att det kunde ske missförstånd eftersom författarna 
till studien inte har engelska som modersmål och detta kunde påverka pålitligheten i 
studien (Henricson, 2017). I denna litteraturstudie kommer åtta resultatartiklar från 
Sverige, en från Nederländerna och en från Norge vilket stärker överförbarheten till 
svensk sjukvård. Dessutom bedöms trovärdigheten, reliabiliteten och pålitligheten 
vara av god kvalité vilket leder till en ökad överförbarhet (Mårtensson & Fridlund, 
2017). En försiktighet bör beaktas när det gäller överförbarheten till olika länder, 
eftersom omvårdnaden kan se olika ut (Mårtensson & Fridlund, 2017).   
 
Författarna hade en viss förförståelse inom ämnet då de tidigare har arbetat inom 
hemsjukvård. Egna synpunkter och ställningstaganden under dataanalysen sattes åt 
sidan vilket stärker pålitlighet och bekräftelsebarhet (Mårtensson & Fridlund, 2017). 
Dock går det att inte utesluta med säkerhet att förförståelsen har haft en viss påverkan 
på studien (Henricson, 2017). Studien har läst igenom kontinuerligt av kurskamrater, 
handledare och utomstående som har kommit med synpunkter, vilket ökar studiens 
trovärdighet (Mårtensson & Fridlund, 2017). Innan påbörjad litteraturstudie ska det 
alltid göra etiska överväganden (Forsberg & Wengström, 2016). Samtliga artiklar 
hade blivit etiskt granskade av etisk kommitté eller så fanns ett informerat samtycke 
vilket ökar litteraturstudiens kvalitet enligt Carlsson och Eiman (2003). 
 

Resultatdiskussion 
Det framkom två utmärkande teman som var betydelsefullt för att patienten skulle 
kunna uppnå trygghet i palliativ hemsjukvård: betydelsen av palliativ vård i hemmiljö 
och betydelsen av en god relation mellan vårdpersonal och patient.  
Det viktigaste huvudfyndet i litteraturstudiens resultat var att patienter upplevde det 
betydelsefullt att vårdas i deras hemmiljö tillsammans med anhöriga (Devik et al., 
2015; Milberg et al., 2012; Söderberg et al., 2015). För att patienterna skulle uppleva 
trygghet, var det av vikt att vårdpersonal var tillgängliga dygnet runt och besökte dem 
kontinuerligt i deras hem (Klarare et al., 2018; Milberg et al., 2012; Svensson & 
Wåhlin, 2018; Söderberg et al., 2015; Talabani et al., 2020; Wennman et al., 2020). 
Likaså skulle vårdpersonal tillgodose patientens behov av hjälpmedel (Klarare et al., 
2017; Svensson & Wåhlin, 2018).  
 
I resultatet framkom det att patienter ville vårdas i sin välbekanta hemmiljö och kunna 
fortsätta sitt vardagsliv i den mån det gick (Devik et al., 2015; Milberg et al., 2012). I 
sin hemmiljö kunde patienter känna sig mer som en människa än den sjuka patienten 
(Svensson & Wåhlin, 2018). Detta påpekas även av Aoun et al. (2012) som nämner 
att patienter vill vara i sin hemmiljö i slutet av livet, vilket gynnar det sociala livet för 
patienten. När patienten befinner sig i sitt sociala sammanhang ser patienten sig som 
en fysisk person och inte en sjukdom. Resultatet framhävde också att patienter tyckte 
det var betydelsefullt att ha familj och anhöriga i slutet av livet som både gav 
känslomässigt och praktiskt stöd (Milberg & Friedrichsen, 2017). När bekanta kom på 
besök eller hörde av sig skapades en gemenskap vilket gav patienten en trygghet 
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(Söderberg et al. 2015). Att ha sin familj nära är en viktig faktor för att känna 
trygghet. Tryggheten i att ha någon vid sidan av sängen som ger en känslomässig 
beröring är både värdefullt och tröstande beskriver Mollon (2014). Däremot visar 
studien Norinder et al. (2017) att anhöriga ibland kan visa sin rädsla över patientens 
situation, vilket skapar en stor oro och osäkerhet hos patienten. Denna oro kan 
minskas när vårdpersonal gör anhöriga mer delaktiga och ger information om 
sjukdomen, vilket gör att patienten känner sig mer säker hemma (Norinder et al., 
2017). Även resultatet visade att delaktighet och information skapade en tryggare 
patient och anhörig (Klarare et al. 2017). Sandman och Kjellström (2013) har lyft 
fram att vårdpersonal och patienter ofta har olika uppfattningar om vad delaktighet är 
och att sjuksköterskor anser att patienten fick delaktighet genom information medans 
patienten upplever en delaktighet när de blir sedda och bekräftade. Studien av Sagha 
Zadeh et al. (2018) uppger att vårdpersonal måste besitta kompetens för att kunna 
utvärdera och förstå̊ familjens och patientens önskningar, genom att aktivt ställa och 
besvara frågor, lyssna och förklara vårdåtgärder i den palliativa vården.  
 
Tillgång och information av hjälpmedel är viktigt för att ha en fungerande vardag och 
för att patienter ska kunna stanna hemma längre (Norinder et al. 2017). Danielsen et 
al. (2018) nämner vikten av att vårdpersonal anpassar patientens hjälpmedel för att 
upprätthålla en god och säker vård. I resultatet belyste ett flertal studier att patienter 
kände sig trygga när vårdpersonal erbjöd stöd och tekniska hjälpmedel utifrån 
patientens och familjens behov. Förmågan att vårdpersonal kunde möta patientens 
behov skapade ett lugn och en trygghet (Klarare et al., 2017; Wennman et al., 2020). 
Däremot poängterar studien Petersson och Blomqvist (2011) att mänskliga relationer 
inte kan ersättas med tekniska hjälpmedel, utan hjälpmedel kan enbart stödja om 
patienterna har någon funktionsnedsättning.   
 
En annan viktig del som framkom i resultatet var att kontinuitet upplevdes som en 
trygghetsfaktor hos patienten i den palliativa vården (Svensson & Wåhlin 2018; 
Söderberg et al., 2015). Ett flertal studier betonade att en regelbundenhet hos 
vårdpersonalen bidrog till en personlig och avslappnad relation (Milberg et al., 2012; 
Wennman et al., 2020). I studien den Herder-van der Eerden et al. (2017) belyser att 
när det inte finns en kontinuitet får patienterna lägga mycket energi på att bygga nya 
relationer och upprepa sin livshistoria. Egna reflektioner kring litteraturstudiens 
resultat är att kontinuitet ses som en nödvändighet för att patienten ska känna en 
trygghet. I det stressiga arbetet som pågår inom vården kan det bli svårt att tillgodose 
patienten regelbunden vårdpersonal och hembesök vilket orsakar onödigt lidande. Ur 
ett etiskt perspektiv är brist på kontinuitet ett allvarligt problem, då möjligheten till att 
bygga en förtroendefull relation försvåras och grunden till en personcentrerad vård 
minskas. En kontinuitet är extra viktigt för palliativa patienter då deras 
omvårdnadsbehov är komplext. Danielsen et al. (2018) menar att när det finns en 
kontinuitet skapas en ökad patientsäkerhet. Det framkom i resultatet att regelbundna 
besök gjorde det lättare för sjuksköterskan att identifiera patientens förändringar i 
sjukdomen (Svensson & Wåhlin 2018; Söderberg et al., 2015).  
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Ett flertal patienter i resultatet påpekade att det var betydelsefullt att ha vårdpersonal 
som var tillgängliga dygnet runt (Klarare et al., 2018; Milberg et al., 2012; Svensson 
& Wåhlin, 2018; Söderberg et al., 2015; Talabani et al., 2020; Wennman et al., 2020). 
Enligt patientlagen 1 §, Kap. 2, ska hälso- och sjukvården vara lätt tillgänglig (SFS 
2014:821). Liknande upplevelser bekräftar även Sarmento et al. (2017) som nämner 
att tillgänglighet är av stor betydelse för patienten, genom att ha vårdpersonal 
närvarande hela tiden.  
 
I resultatet förklarade patienter att de kunde uppleva att självkänslan försvann vid svår 
sjukdom (Milberg et al. 2012). Det var då viktigt att patienten fick vara delaktig i 
vårdplanen när deras vårdbehov förändrades (Talabani et al., 2020; Wennmann et al., 
2020). När vårdpersonalen bevarade patientens autonomi och egna värde uppkom en 
trygghet (Milberg et al. 2012). Enligt Hälso-sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska 
vården byggas på patientens självbestämmande och integritet. Karlsson et al. (2013) 
nämner att vårdpersonal som inte respekterar patientens och anhörigas autonomi, 
värdighet och självständighet kan leda till etiska problem. Studien förklarar också att 
tidsbrist hos sjuksköterskor resulterar till en försämrad relation och att de inte kan ge 
en god och säker vård i slutet av livet (Karlsson et al. 2013). Detta påpekas även av 
Sekse et. al (2018) att en tidsbegränsad vård medför att sjuksköterskor enbart har tid 
att lyssna på mindre problem och därav kan inte ett känslomässigt stöd ges. Beng et 
al. (2014) beskriver att palliativa patienter upplever ett missnöje med vårdpersonalens 
bemötande. Patienterna menar att vårdpersonal har ett dåligt förhållningssätt genom 
att de uppvisar en bristande lyhördhet i samtalen, vilket skapar en stor oro. En dålig 
kommunikation mellan teamen, brist på information, samt tidsbrist skapar en minskad 
uppmärksamhet till patienten (Beng et al., 2014). Vårdpersonal behöver mer 
utbildning om hur det ska kommunicera bättre med anhöriga och patienter enligt 
Sekse et al. (2018). I resultatet framkom det att vårdpersonal skulle vara lyhörd för att 
kunna skapa en trygg relation och på så sätt kunde patienten uttrycka sin oro (Klarare 
et al., 2017; Oosterveld-Vlug et al., 2019).  Även ett hembesök som inte var stressat 
ökade känslan av trygghet (Svensson & Wåhlin, 2018). Socialstyrelsen (2013) uppger 
att för att vården ska kunna bli personcentrerad måste den få ta tid. Egna tankar om en 
god vårdrelation är när kommunikationen fungerar väl och informationen förmedlas 
på̊ ett tillfredsställande sätt, vilket kan förhindra en del av det onödiga lidandet och ge 
patienten ett ökat välbefinnande. Numera utsätts hälso- och sjukvården för stress mer 
eller mindre hela tiden, och därför är det speciellt viktigt att vårdpersonal ger patienter 
i palliativ vård den tid som behövs. En vård som innebär mindre stress leder till en 
tryggare patient. En medvetenhet hos vårdpersonal om att patienter gärna vill 
tillbringa sin sista tid i hemmet, kan öka möjligheten att tillgodose patienternas behov. 
För att minska patientens lidande krävs det att sjukvårdspersonal visar respekt, ger 
stöd och se hela patienten till livets slut.  
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Konklusion och implikation 
Litteraturstudien visade att den palliativa patienten upplevde trygghet i att vårdas 
hemma genom att få vistas i sin sociala omgivning, nära familj och vänner. En 
förtroendefull relation mellan patient och vårdpersonal var avgörande för en trygg och 
god vård. Det var också av vikt att vårdpersonal vidtog olika stödåtgärder exempelvis 
hjälpmedel för att främja en ökad trygghet genom att möjliggöra för patienter att 
tillbringa sin sista tid i det egna hemmet. Det var viktigt att ha en personcentrerad 
omvårdnad för att se de individuella behoven hos varje patient, se hela patienten och 
inte bara sjukdomen.  
Trygghet är ett omvårdnadsbegrepp som förekommer i flera olika vårdsituationer och 
inte enbart inom palliativ vård. Därför kan resultatet användas även i andra 
vårdsituationer som uppkommer i hemmet. Den palliativa patienten är i en sårbar 
situation, vilket gör att vårdpersonal behöver en medvetenhet om vad som är 
betydelsefullt för patienten när det kommer till upplevelsen av trygghet. Det är av stor 
vikt att den palliativa vården lyfts i sjuksköterskans grundutbildning då palliativ vård 
är en komplex situation och kräver kunskap för att kunna ge patienten en god vård. 
Även att sjuksköterskor som arbetar inom palliativ vård får stöd och utbildning för att 
upprätthålla sin kompetens. 
Det behövs mer forskning utifrån patientens upplevelser, då majoriteten av studierna 
inom palliativ vård i hemmet var utifrån sjuksköterskans och anhörigas upplevelser.  
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Tabell 1: Sökordsöversikt 
 

Sökord CINAHL PubMed PsycINFO 

Patient Patient* 
Patient 

Patient Patients 
(MAINSUBJECT.EXACT) 

Patientens upplevelser 
              

Patients experiences  Patients experience Patients experience 

Patientens perspektiv Patients perceptions Patients perceptions  

Patientens attityd Patient attitudes Patient attitudes  

Upplevelser Experience Experience   Experience 

Trygghet Safe* 
Secur* 
Security 
Certitude 
Sense of security 
Feel safe 
Serenity 

Safe* 
Safety 
Security 
Certitude 
Serenity 

  Safety 
  Security 
  Feel safe 
  Sense of security 
 

Palliativ hemsjukvård Palliative home care Palliative home care Palliative home care 

Hemsjukvård Home health care (MM) Home care services 
[Mesh] 

 

Palliativ vård Palliative care Palliative care [Mesh] 
(Fritext) 
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 Tabell 2: Sökhistorik 
 

 
Datum 

Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstra
kt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

2020-
03-09 PubMed 

Sökord: Patient AND safety 
AND palliative home care 
Limits:  
2016–2020, Abstract available, 
English languages 212 16 5 0 

2020-
03-09 CINAHL  

Sökord: patient* AND (safe* OR 
secur* OR certitude) AND 
palliative home care  
Limits: 2016–2020, Abstract 
available, English languages 238 55  12 4 

2020-
03-12 PubMed 

Sökord: Home care services 
[Mesh] AND (safe*” OR security) 
AND palliative care  
Limits: 2016–2020, Abstract 
available, English languages 149 (4*) 32 4 2 

2020-
03-12 PubMed 

Sökord: palliative care [Mesh] 
AND patients experience AND 
safe*  
Limits:  
2016–2020, Abstract Available, 
English languages 67 7 2 0 

2020-
03-13 PubMed 

Sökord: palliative home care AND 
patients experience AND security 
Limits: 2016–2020 
Abstract Available, English 
languages 17 (5*) 6 2 0 

2020-
03-13 CINAHL 

Sökord: (patients experiences OR 
perception OR attitudes) AND 
(feel safe OR sense of security) 
AND palliative home care 
Limits: 2016–2020, Abstract 
Available, English languages 7 (2*) 6 1 0 

2020-
03-14 PubMed 

Sökord: palliative home care AND 
patients experience AND safe* 
Limits: 2016–2020, Abstract 
available, English languages 84 (2*) 4 1 0 

2020-
03-15 CINAHL 

Sökord: MM Home health care 
AND palliative care AND patient* 203 (3*) 20 1 1 
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Limits: 2016–2020, Abstract 
available, English languages 

2020-
03-20  PubMed 

Sökord: Home care services 
[Mesh] AND (safe* OR security) 
AND palliative care  
Limits: 2010-2016, Abstract 
available, English languages 179 (1*) 13 5 1 

2020-
03-23 CINAHL 

Sökord: Experience AND 
(security OR certitude OR serenity) 
AND palliative care 
Limits: 2010–2020, Abstract 
available, English languages 31 (4*) 4 2 1 

2020-
03-23 PubMed 

Sökord: palliative care [Mesh] 
AND patients experience AND 
safe*  
Limits: 2010–2016, Abstract 
available, English languages  132 10 2 0 

2020-
03-25 PubMed 

Sökord: (patients experiences OR 
perception OR attitudes) AND 
(feel safe OR sense of security) 
AND palliative home care 
Limits: 2010–2020, Abstract 
Available, English languages 36 (3*) 8 1 0 

2020-
03-26 PubMed 

Sökord: Experience AND 
(security OR certitude OR serenity) 
AND palliative care 
Limits: 2010–2020, Abstract 
available, English languages 79 (6*) 12 2 0 

2020-
04-02 PsycINFO 

Sökord: patient experience AND 
(feel safe OR sense of security) 
AND palliative home care 
Limits: 2010–2020, Abstract 
available, English languages 115 (2*) 10 1 0 

2020-
04-02 PsycINFO 

Sökord:(MAINSUBJECT.EXACT 
patients) AND (security OR safety) 
AND palliative home care Limits: 
2010–2020, Abstract avilable, 
English languages 248 (2*) 35 1 1 

*Dubbletter 
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Tabell 3: Artikelöversikt 
Artikel 1 

Referens Devik, S. A., Hellzen, O. & Enmarker, I. (2015). “Picking up the pieces”—Meanings of receiving 
home nursing care when being old and living with advanced cancer in a rural area. International 
journal of qualitative studies on health and well-being, 10(1), 28382. 
https://doi.org/10.3402/qhw.v10.28382 

Land  
Databas 

Norge 
PsycInfo   

Syfte Syftet var att belysa den upplevda upplevelsen av att tolka innebörden att få hemsjukvård när 
man är gammal och lever med avancerad cancer.  

Metod: 
Design 

Kvalitativ  
Fenomenologisk hermeneutik 

Urval Nio deltagare valdes ut. fem kvinnor och fyra män. Åldrar 71-92, skulle på landsbygden, levde 
med cancer och sex utav deltagarna bodde ensamma.  

Datainsamling Intervjuerna gjordes jan 2013- april 2014. Den första författaren intervjuade och började med 
öppna frågor som gällde personliga upplevelser av att få hemsjukvård. Intervjuerna ägde rum i 
deltagarnas hem och varade från 52- 95 minuter. Intervjuerna spelades in och transkriberades 
ord för ord.  

Dataanalys Samlades genom en fenomenologisk hermeneutisk inställning. Vilket menas med att forskaren 
tolkar intervjuerna utifrån text. Processen var i 3 steg.  
1. en naiv förståelse, där texten lästes flertal gånger, för att uppnå en förståelse av texten.  2. En 
strukturell analys startades för att identifiera meningsenheter, och 3. till sist utfördes en 
omfattande förståelse.   

Bortfall Inget angivet.  

Slutsats Studien visade att det är viktigt att ha en möjlighet att vara kvar i sin hemmiljö och att få vara 
omgiven av betydelsefulla människor. Studien belyser att vårdpersonal ska arbeta 
personcentrerat och vara engagerad i patienten.   

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad 1 enligt Carlsson och Eiman (2003).  
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Artikel 2 
 

Referens Klarare, A., Rasmussen, B. H., Fossum, B., Fürst, C. J., Hansson, J. & Hagelin, C. L. (2017). 
Experiences of security and continuity of care: Patients' and families' narratives about the work of 
specialized palliative home care teams. Palliative & supportive care, 15(2), 181–189. 
https://doi.org/10.1017/S1478951516000547 

Land  
Databas 

Sverige 
Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka hur specialiserad palliativ hemsjukvård arbetar i vården utifrån 
patienter och familjers perspektiv. 

Metod: 
Design 

Kvalitativ  
Tematisk analys 

Urval Sex patienter med palliativ diagnos och sju anhöriga deltog under sex månader. SPHC 
(Specialized palliative home care teams)- teamledare bjöd in patienter och familjemedlemmar 
att delta i studien. Patienter över 18 år som var inskrivna i SPHC och familjemedlemmar till 
patienter. 13 deltagare gav samtycke, åtta kvinnor och fem män i ålder 50 - 89 år.  

Datainsamling Intervjuer genomfördes där första frågan var: Vilka möter du i samband med vård i ditt hem? 
Positiva och negativa upplevelser som hade inträffat? Den inspelade delen av intervjuerna 
gjordes av den första författaren och varade från 30–57 minuter. Intervjuerna transkriberades 
ord för ord.  

Dataanalys Tematisk analys som kanaliseras i 5 steg.  
1. Transkriptet analyserades noggrant. Analys startade med att läsa de individuella 

intervjuerna flertal gånger för att få en helhetskänsla.  
2. Varje intervju identifierades i omsorgs episoder som infogas i en matris 
3. Varje vårdepisod analyserades och avidentifierar namn  
4.  Kodning av vårdepisoderna görs med hjälp av teman som sedan jämförs för att se att 

det inte finns skillnader i beskrivningarna av komponenterna. 
5.  Innehållet jämförs, diskuteras och analyseras vilket ger 2 huvudteman.   

Bortfall Inget bortfall nämns.  

Slutsats Både patient och anhöriga beskrev att trygghet och kontinuitet var viktigt i hemsjukvården. Att 
SPHC- teamet fanns dygnet runt, den tillgängligheten gjorde att det var möjligt att ha vård 
hemma. Kontinuitet gjorde att det fanns en bra relation mellan sjuksköterska, patient och 
anhöriga. Viktigt att vårdpersonalen kände till patientens historia. 

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad 1 enligt Carlsson och Eiman (2003). 
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Artikel 3 
 
 

Referens Klarare, A., Rasmussen, B. H., Fossum, B., Hansson, J., Fürst, C. J. & Lundh Hagelin, C. (2018). 
Actions helping expressed or anticipated needs: Patients with advanced cancer and their family 
caregivers’ experiences of specialist palliative home care teams. European journal of cancer care, 
27(6), e12948. https://doi.org/10.1111/ecc.12948 

Land  
Databas 

Sverige 
Cinahl 

Syfte Syftet var att förklara patientens och familjens upplevelser av specialiserad palliativ 
hemsjukvård utifrån åtgärder som hindrar eller hjälper patients behov.  

Metod: 
Design 

Kvalitativ 
  Induktiv och deduktiv analys  

Urval Tre patienter och sju familjemedlemmar valdes ut. Deltagarna befann sig från fem olika 
geografiska platser i Sverige. Den första författaren kontaktade deltagare på telefon och muntligt 
samtycke gavs.  

Datainsamling 13 intervjuer genomfördes som varade mellan 30–90 min. Intervjuerna spelades in. Författaren 
genomförde intervjun med öppna frågor, formad av CIT - metodiken. Deltagarna uppmanades att 
dela med sig av åtgärder som det palliativa vårdteamet gör som både hindrar och hjälper.  

Dataanalys Analyser utfördes och materialet transkriberades ord för ord. Både induktiv och deduktiv analys 
var lämplig att använda, slutligen jämfördes och korrigerades resultatet från båda analyserna.   

Bortfall Inget angivet 

Slutsats Det palliativa vårdteamet ska finnas till, hålla löften och vara pålitliga. Sjuksköterskan ska göra 
både patient och familj delaktiga i vården och arbeta för att patienten ska kunna fortsätta som 
vanligt i det dagliga livet.  Det som kan hindra vården är att inte komma till avsatt tid och 
inkräkta på den personliga integriteten.  

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad 1 enligt Carlsson och Eiman (2003). 
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Artikel 4 

Referens Milberg, A. & Friedrichsen, M. (2017). Attachment figures when death is approaching: a study 
applying attachment theory to adult patients’ and family members’ experiences during palliative 
home care. Supportive Care in Cancer, 25(7), 2267–2274. https://doi.org/10.1007/s00520-017-
3634-7 

Land  
Databas 

Sverige 
Cinahl 

Syfte Vilka anknytningsfaktorer är viktiga när döden närmar sig i palliativ hemsjukvård för patienter 
och anhöriga 

Metod: 
Design 

Kvalitativ 
Innehållsanalys 

Urval 12 patienter och 14 familjemedlemmar valdes ut från åtta olika enheter inom palliativ 
hemsjukvård i Sverige.  

Datainsamling Deltagarna frågades individuellt av personalen om det var intresserade av att delta i studien. 
Därefter ställdes frågor om hur de upplever trygghet och otrygghet i den palliativa 
hemsjukvården. Intervjuerna spelades in och varade ca. 30–90 minuter. Intervjuerna utfördes av 
4 palliativa sjuksköterskor och transkriberades ord för ord av en sekreterare.  

Dataanalys 1. Alla intervjuer transkriberades för att få en känsla av helheten. 
2. kategorisering matris utvecklades baserad på figur. 
3.  Intervjuerna läses systematiskt, och granskas för innehåll och identifiering av 

betydelse.  
4. Koderna jämfördes och sorteras beroende på likheter och skillnader. 
5. Kodningen diskuteras, reviderades och validerades. 

Bortfall Bortfall nämns inte.  

Slutsats Det som har betydelse för patientens trygghet i hemsjukvården var att umgås med familj och 
vänner. Sjukvårdspersonal skulle komma på regelbundna besök, skulle vara uppmärksamma 
och de gjorde att det byggdes en tillit och ett förtroende. Resultatet visade även att husdjur kan 
ha betydelse för patientens trygghet. Trygghet kan också skapas av religion. 

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad 1 enligt Carlsson och Eiman (2003). 
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Artikel 5 
 
 

Referens Milberg, A., Wåhlberg, R., Jakobsson, M., Olsson, E. C., Olsson, M. & Friedrichsen, M. (2012). 
What is a ‘secure base’when death is approaching? A study applying attachment theory to adult 
patients' and family members' experiences of palliative home care. Psycho‐Oncology, 21(8), 886–
895. https://doi.org/10.1002/pon.1982  

Land  
Databas 

Sverige  
PubMed 

Syfte Syftet med studien var att utforska patienters och familjemedlemmars upplevelser av “säker bas” 
inom palliativ hemsjukvård.  

Metod: 
Design 

 Kvalitativ   
 Deduktiv innehållsanalys 

Urval 12 patienter och 14 familjemedlemmar valdes genom en variationsteknik, för att få ett så brett 
resultat som möjligt. Deltagarna hade ingen koppling till varandra. Rekryterades från olika 
enheter som erbjöd palliativ hemvård i sydöstra Sverige.  

Datainsamling Patienter och familjemedlemmar tillfrågades individuellt om de ville vara med i studien. 
Intervjuerna började med frågor utifrån konceptet “en säker bas”. Upplevelser av att känna sig 
trygg under palliativ hemsjukvård? Följer upp med öppna frågor: Vad betyder det egentligen att 
känna sig trygg? Intervjuerna spelades in och transkriberades ord för ord.  Intervjuerna varade 
mellan 30–90 minuter. Maj 2007-Nov 2008.  

Dataanalys Studien genomfördes med en deduktiv innehållsanalys med konceptet “en säker bas” som teori 
för att kunna utforska ett nytt sammanhang inom palliativ hemvård. Dataanalysen genomfördes 
i olika steg. Allt material lästes igenom för att få en helhet på intervjuerna. Kategori matris 
byggdes upp baserat på säker bas. Intervjuerna lästes systematiskt för att identifiera och tolka 
ett innehåll som bildade meningsbildande enheter. Meningsenheterna kortades ner till mindre 
element som blev till koder. Sedan jämfördes koderna för att se likheter och skillnader, som 
tillslut blev kategorier och underkategorier.   

Bortfall Inget angivet.  

Slutsats  Studien beskriver hur patienter i palliativ hemsjukvård upplever en trygg vård. Där förtroende, 
tillgängligt, komfort, inre frid, hopp och att fortfarande vara sig själv var viktiga faktorer för att 
kunna känna en ”säker bas” i hemmet. Vårdpersonalen skulle ha kompetens, visa en lyhördhet 
och ha en kontinuitet i kontakt med patienten för att upprätthålla en trygghet.  

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad 1 enligt Carlsson och Eiman (2003). 
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Artikel 6 
 
 

Referens Oosterveld-Vlug, M. G., Custers, B., Hofstede, J., Donker, G. A., Rijken, P. M., Korevaar, J. C. 
& Francke, A. L. (2019). What are essential elements of high-quality palliative care at home? An 
interview study among patients and relatives faced with advanced cancer. BMC palliative care, 
18(1), 1-10. https://doi.org/10.1186/s12904-019-0485-7 

Land  
Databas 

Nederländerna 
Cinahl 

Syfte Syftet var att beskriva patienters och anhörigas upplevelser av god vård i hemmet.   

Metod: 
Design 

Kvalitativ  
Tematisk analys 

Urval 13 patienter med palliativ diagnos, och 14 anhöriga deltog i studien under 2015–2016. 

Datainsamling Intervjuerna genomfördes av en co-författare och av utbildade intervjuare. Intervjuerna styrdes 
av en ämneslista och frågor utifrån vad de fick för stöd av vården. Intervjuerna var hemma och 
varade mellan 30 - 60 min och spelades in och gick igenom ord för ord.  

Dataanalys Analysen startade under datainsamlingen och var en process som pågick hela tiden. Kodades 
med hjälp av MAXQDA- programvara. Använde en tematisk analys där materialet lästes 
igenom ett flertal gånger. Koder och meningsfulla enheter grupperades för att se om teman 
kunde hittas. En visuell konceptkarta gjorde för att säkerställa tillförlitligheten av kodningen.  

Bortfall Var till början 28 patienter och 22 anhöriga i studien. Men på grund av snabb försämring hos 
patienter slutar studien på 13 patienter och 14 anhöriga. 

Slutsats Studien visar att få en god vård i hemmet behöver vårdpersonal medicinsk kompetens, 
tillgänglighet, fokus på personen, tydlig och snabba beslut samt bra teamarbete. Som 
vårdpersonal är det viktigt att dessa väsentliga element uppfylls i hemmet. 

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad 1 enligt Carlsson och Eiman (2003). 
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Artikel 7 
 

Referens Svensson, G. & Wåhlin, I. (2018). Patient perceptions of specialised hospital-based palliative 
home care: a qualitative study using a phenomenographic approach. International journal of 
palliative nursing, 24(1), 22–32. https://doi.org/10.12968/ijpn.2018.24.1.22 

Land  
Databas 

Sverige 
Cinahl 

Syfte Syftet med denna studie var att beskriva patienters upplevelser av specialiserad vård inom 
sjukhusbaserad palliativ hemvård  

Metod: 
Design 

Kvalitativ  
Fenomenografisk 

Urval Tio kvinnor och fyra män deltog i studien. Ett strategiskt urval gjordes av första författaren. 
Inklusionskriterierna var män och kvinnor över 25 som kunde tala svenska, vara orienterad i 
rum och tid. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer med öppna frågor. Intervjuerna genomfördes i patienternas hem 
och varade 60–90 minuter. Spelades in och transkriberades ord för ord av första författaren.  

Dataanalys Analysen genomfördes i sju stadier. Strukturen visade relationer mellan olika kategorier. För att 
förtydliga resultat användes citat om olika uppfattningar. En preliminär analys gjordes av första 
författaren. Innehållet i analysen diskuterades med författarens handledare som är forskare och 
specialistsjuksköterska i kritisk vård.  

Bortfall Inget angivet 

Slutsats Studien visar att patienter upplevde en trygghet av att vårdas av specialiserad palliativt 
vårdteam i hemmet. 4 kategorier bildades i resultatet. 1. Det är säkert att få vård hemma. 2. 
Stöd och engagemang. 3. Att ha tillgång till multiprofessionellt team. 4. Hur specialiserade 
vårdteam förändrar patientens vardag.  
Det uppfattades som stödjande, tillgängliga och flexibla. Personal var kunniga, vänliga och 
hjälpsamma och erhöll en kompetens.   

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad 1 enligt Carlsson och Eiman (2003). 
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Artikel 8 

Referens Söderberg, A., Karlsson, M. R. & Löfvenmark, C. (2015). Upplevelse av trygghet och otrygghet 
bland patienter med hjärtsvikt som får avancerad sjukvård i hemmet: Experience of security and 
insecurity among patients with heart failure in advanced home care. Nordic journal of nursing 
research, 35(4), 203–209. http://dx.doi.org.ezproxy.bib.hh.se/10.1177/0107408315587800 

Land  
Databas 

Sverige 
Cinahl  

Syfte Syftet med studien var att beskriva upplevelsen av trygghet och otrygghet hos patienter med 
hjärtsvikt som vårdas i hemmet av ASIH.  

Metod: 
Design 

Kvalitativ  
Induktiv innehållsanalys  

Urval Fem kvinnor och tre män i åldrarna 59-91 deltog i studien. Inklusionskriterier var patienter med 
hjärtsvikt NYHA klass III-IV och har vårdats av ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet) minst 
tre månader. 

Datainsamling Informanterna valdes ut genom journalgenomgång. Intervjuerna genomfördes i hemmet. Varade 
15–50 minuter. Intervjuerna följde Polit och Becks semistrukturerade intervjuguide. Exempel på 
frågor: Vad innebär trygghet för dig? Vad skapar trygghet för dig? Vad skapat otrygghet för dig? 
Intervjuerna spelades in och transkriberades ord för ord.  

Dataanalys Genomfördes med kvalitativ innehållsanalys utifrån ett manifest perspektiv och en induktiv 
ansats. Intervjuerna lyssnades och lästes igenom flera gånger för att få en känsla vad som sades. 
Meningsbärande enheter som motsvarade studiens syfte togs fram och gjordes om till korta och 
ett mer lätthanterligt innehåll. Därifrån gjordes koder, som gjordes till underkategorier och som 
blev till kategorier.  

Bortfall Inget angivet.  

Slutsats Patienter i ASIH upplevde trygghet genom att det fanns en tillgänglighet och kompetent 
vårdpersonal dygnet runt. Kontinuitet, samarbete i team och att arbeta personcentrerat är viktigt 
inom hemsjukvården.  

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad 1 enligt Carlsson och Eiman (2003). 
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Artikel 9 

Referens Talabani, N., Ängerud, K. H., Boman, K. & Brännström, M. (2020). Patients’ experiences of 
person-centred integrated heart failure care and palliative care at home: an interview study. 
BMJ supportive & palliative care, 10(1), e9-e9. http://dx.doi.org/10.1136/bmjspcare-2016-
001226 

Land  
Databas 

Sverige  
PubMed 

Syfte Syftet är att beskriva patienters upplevelse av personcentrerad hjärtsviktsvård i palliativ 
hemsjukvård.  

Metod: 
Design 

Kvalitativ 
Innehållsanalys 

Urval 12 deltagare deltog i studien, åtta män och fyrakvinnor i ålder 63–96 år.  
Inklusionskriterier var patienter som har hjärtsvikt och hemsjukvård. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer. Deltagarna intervjuades 1 gång i deras hem. De fick svara på 
frågor då de upplevt bra och dålig vård. Intervjuerna genomfördes av en forskare och två 
sjuksköterskor. Intervjuerna varade mellan 30–60 min och spelades in som sedan granskades. 

Dataanalys Intervjuerna lästes flertal gånger för att få en helhet. Meningar identifierades och blev till koder 
och kategorier. Kategorierna blev representativa utifrån patienters upplevelser. Sedan 
diskuterades koderna tills en konsensus uppnåddes.   

Bortfall 8 dog och 15 hoppade av under studiens gång.   

Slutsats Denna studien visar att patienter som bor hemma med hjärtsvikt upplever sig trygga om vård ges 
utifrån ett holistiskt perspektiv. Två teman uppkom som skapar en trygghet. 1. Ha tillgång till 
hjälp hemma, att följas upp kontinuerligt och att lita på personalens förmåga att hjälpa till. 2. 
Mötas som en person samt att få hjälp utifrån sina symptom. 

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad 1 enligt Carlsson och Eiman (2003). 
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Artikel 10  
 

Referens Wennman, I., Ringheim, A. & Wijk, H. (2020). “We Are Here for You All the Way”—Patients’ and 
Relatives’ Experiences of Receiving Advanced Home Care. American Journal of Hospice and 
Palliative Medicine®. https://doi.org/10.1177%2F1049909120905259 

Land  
Databas 

Sverige 
PubMed  

Syfte  Hur upplever patienter med livshotande sjukdom och anhöriga den avancerade hemsjukvården.  

Metod: 
Design 

Kvalitativ  
Innehållsanalys 

Urval Totalt 11 patienter, åtta män och tre kvinnor mellan 53–87 år valdes ut. Inklusionskriterier var att 
patienten skulle vara över 18 år, vara uppe mer än 50% av dagen och, kunna orientera sig i tid och 
rum. 

Datainsamling Författarna använde sig av data från ostrukturerade djupintervjuer som spelades in och överfördes för 
analys. Författarna ville ha en öppen dialog så att patienter och anhöriga kunde prata fritt om sina 
erfarenheter. Intervjuerna varade mellan 17–70 minuter.  

Dataanalys Intervjuerna spelades in och transkriberades ord för ord, analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 
Alla intervjuer läste av forskare för att få en helhet, sedan skapades meningsbärande enheter som 
sedan blev teman. 

Bortfall Inget angivet 

Slutsats Resulterade i 3 olika teman. 1. Skapa en säker miljö. 2. Se personen i 3. Skapa bättre vård i hemmet. 
Patienter ville gärna vara delaktiga i vården men de upplevde att de kunde få för mycket information 
på en gång och det kunde vara svårt att förstå innehållet.  

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad 1 enligt Carlsson och Eiman (2003). 
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