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Sammanfattning  
 
När människan befinner sig i livets slutskede har autonomi, kommunikation, familj och 
vänner stor betydelse. Platsen för vård blir därför mycket viktig. Platsens betydelse för oss 
människor innebär inte bara den fysiska miljön. I palliativ vård är det viktigt att platsen 
inger individen personlig identitet, trygghet och avskildhet. Dessutom bör hänsyn tas till de 
fysiska, psykologiska, sociala och existentiella aspekterna på vård. Syftet med denna studie 
var att belysa vad platsen har för betydelse för patienten i den palliativa vården. Studien 
baseras på en litteraturstudie som har analyserats utifrån Evans (2002) modell. Artiklarna 
är hämtade från olika databaser inom omvårdnadsforskning, sociologiforskning och 
hälsogeografiforskning. Litteratursökningen resulterade i åtta kvalitativa och två 
kvantitativa artiklar som analyserats och används i resultatet. Ur analysen framträdde tre 
teman: socialt i platsen, personligt i platsen och självständighet i relation till platsen. 
Temat socialt i platsen visade på betydelsen av familjens närvaro och vikten av goda 
relationer med både den informella och den professionella vårdgivaren. Temat personligt i 
platsen betonade vikten av personlig identitet, värdighet och känslan av en privat miljö. I 
temat självständighet i relation till platsen framkom behovet av självbestämmande för att 
få en meningsfull vardag och en ökad livskvalitet. Detta arbete visar att den palliativa 
vården bör vårda patienten utifrån en holistisk helhetssyn. Vidare framkommer det att alla 
aspekter inte alltid blir tillgodosedda. Detta i sin tur tyder på att det krävs fortsatt forskning 
i ämnet. 
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Abstract 
 
When a patient is in the final stage of life in palliative care, the importance of autonomy, 
communication, family and friends become very significant. The location of the caretaking  
will therefore become central. The importance of place does not only include the physical 
meaning of the word but also where we come from and where we are. It is relevant that the 
place where the patient is being cared for can deliver safety, privacy and maintain the 
patient’s identity. In addition, four other aspects of palliative care should be taken into 
consideration;  the physical, the psychological, the social and the spiritual. The purpose of 
this study was to illustrate, the above mentioned, importance of place for the patient in the 
final stage of life. It is based on a literature study and analysed according to Evans (2002) 
model. Articles have been collected from research databases in caretaking, sociology and 
health geography. The literature search resulted in eight qualitative and two quantitative 
articles that were analysed. The analysis resulted in three themes; social relationships 
within the place, individuality within the place and personal independence in relation to 
the place, that is, the patient’s autonomy. This study shows that the patient benefits from 
being cared for holistically in palliative care. The result also shows that the holistic 
thinking is not always present in palliative care today. This implies that there is a need for 
further research in this field. 
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Inledning 

 
Vård av patienter i livets slutskede är ett brett, svårt och komplext problemområde.  Den 
föreliggande studien belyser vad platsen har för betydelse för patienten i den palliativa 
vården. Ett intresse för fördjupning i ämnet har väckts under utbildningen speciellt 
under den kliniska praktiken. För den nyutbildade sjuksköterskan kan det vara 
känslofyllt och skrämmande att vårda patienter i det palliativa skedet då det kräver god 
självkännedom och kunskap inom området. När patienten (Brattgård, 2005) står inför 
döden kan hon uppleva förlust av självbestämmande, kommunikation, familj, vänner 
och sitt eget liv med kropp och själ. Sjuksköterskor har ett stort ansvar att se till 
patientens helhet där även platsen som patienten vårdas på kan ha stor betydelse för 
människan. För att kunna bedriva god omvårdnad i livets slut måste sjuksköterskan veta 
vad som är meningsfullt för patienten. Att vårda svårt sjuka och döende patienter är en 
stor utmaning då det gäller att ge patienten en bra livskvalitet för att hon ska få ett så 
värdigt slut som möjligt. Vården bedrivs på en plats det vill säga den pågår någonstans, 
då blir platsen viktig i och med att patientens fysiska utrymme har krympt. Genom en 
djupare förståelse av platsens betydelse kan sjuksköterskan hjälpa patienten bättre för att 
uppleva livskvalitet och få ett värdigt slut på sitt liv.  

 
 
Bakgrund 
 
Palliativ vård 
Den palliativa vården utgår från hospicerörelsen som startades i England av Dame 
Cicely Saunders på 1960-talet (Underskog, 2000). Saunders öppnade det första moderna 
hospicet, S:t Christopher´s hospice i London, som utgjort en förebild för utvecklingen 
av den palliativa vården över hela världen. I Sverige etablerades de första palliativa 
vårdverksamheterna i början av 1980- talet där Bräcke Helhetsvård i Göteborg var först 
ut och drevs av Svenska Kyrkan, som senare också grundade en avdelning för palliativ 
vård på Ersta i Stockholm. Östergötland och Närke var de första landstingen med 
palliativ hemsjukvård. Under följande årtionden utvecklades hospicevården till palliativ 
vård som knöts till olika vårdformer som öppen och sluten sjukhusvård, äldreomsorgen 
samt hospice. 
 
Begreppet palliativ vård kommer från det latinska ordet pallium, som kan översättas 
med kappa eller täcke (Twycross, 1998), det vill säga att täcka över symtomen med 
behandlingsåtgärder där meningen är att främja patientens välbefinnande. När en 
sjukdom tar överhand och inte längre kan behandlas, övergår vårdandet till att bli 
palliativt (Widell, 2003). Denna typ av vård är en aktiv helhetsvård som bygger på en 
vårdfilosofi där vården innebär att lindra och stödja i ett skede då det inte längre finns 
något bot mot sjukdomen (Brattgård, 2005). Målet är inte längre att bli frisk, istället är 
målet att genom olika insatser skapa bästa möjliga livskvalitet för individen den sista 
tiden i livet.  Palliativ vård består av en tidig fas, som är lång och sträcker sig till flera år 
och en sen fas, som är kort och omfattar dagar upp till någon månad. I tidig fas är 
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sjukdomen obotlig men fortfarande påverkbar med specifik behandling där målet är 
både livsförlängning och livskvalitet. Den sena fasen börjar när den specifika 
behandlingen är avslutad och döden är förväntad inom kort. Målet är då att skapa en god 
livskvalitet trots svår sjukdom.      
Enligt WHO:s definition är palliativ vård:  
 

En aktiv helhetsvård i ett skede när patienten inte längre svarar på botande behandling 
och när kontroll och lindring av smärta och andra symtom är av största vikt liksom 
beaktande av problem av psykologisk, social och existentiell art. Målet med palliativ 
vård är att uppnå bästa möjliga livskvalitet för patienten och de närstående utan att 
vare sig förlänga patientens liv eller att påskynda dennes död. 
Palliativ vård innebär att såväl fysiska, psykologiska som existentiella/andliga 
aspekter förenas till en helhet i vården. Den palliativa vården måste kunna erbjuda ett 
system av stödåtgärder för att hjälpa patienten att leva ett så aktivt liv som möjligt till 
livets slut och ett stödsystem för att hjälpa familjen att orka med situationen under 
patientens sjukdom och under sorgearbetet (SOU 2001:6, s. 55). 

 
Enligt Brattgård (2005) bör sjuksköterskor i den palliativa vården sträva efter att arbeta 
efter WHO:s definition av palliativ vård, vilken avser vård av hela människan och dess 
närstående. Sjuksköterskor som vårdar patienter i livet slutskede, ska ha goda kunskaper 
inom omvårdnad, vara bred i sitt synsätt och ha specifika kunskaper inom ämnet. Enligt 
kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005), som vilar 
på en humanistisk människosyn, ska sjuksköterskan visa respekt för patientens 
autonomi och integritet samt vara öppen för olika värderingar och trosuppfattningar. 
Sjuksköterskan ska också i möjligaste mån tillmötesgå patientens och närståendes 
önskemål. En annan viktig del är att tänka igenom vårdplatsen för att utveckla en god 
vårdmiljö och värna om de estetiska aspekterna på platsen.  
 
Fysiska aspekter 
Den palliativa vården lägger stor vikt på att den erbjuder god symtomkontroll oavsett 
om symtomet eller problemet är av fysisk, psykologisk, social eller existentiell karaktär 
(Brattgård, 2005). Syftet med symtomkontrollen är att ge frihet från smärta, illamående 
och andra plågsamma symtom. Med en fungerande symtomkontroll kan patienten till en 
viss del trots svår sjukdom känna autonomi och kontroll. Armes och Addington-Hall 
(2003) belyser vikten av att ha smärtintensiteten under kontroll vilket enligt 
vårdpersonal kan vara svårt då patienten vistas i hemmet. Hur viktigt det är med 
symtomkontroll, som till exempel smärtlindring, belyser författarna Boston, Cohen, 
Mount och Porterfield (2001) i sin studie där en informant beskriver upplevelsen av 
skillnad mellan sjukhus och hospice. På sjukhus kände sig informanten oftast sämre 
eftersom informanten fick vänta länge och själv be om smärtlindring. På hospice blev 
det ingen längre väntan, vilket ledde till att smärtintensiteten var under kontroll.        
 
Psykologiska aspekter 
Att vara döende är att vara en levande människa, att existera och att ta del i den 
mänskliga samvaron (Brattgård, 2005). Det betyder att individen har en begränsad 
framtid, men också en nutid och ett förflutet. I den palliativa vården möter personal 
människor som befinner sig i en kritisk livssituation. Patienten och dess närstående har 
en begränsad tid tillsammans. Den sista tidens livskvalitet är i hög grad beroende av den 
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symtomlindring, det stöd och den hjälp familjen kan få. Varje individ har olika bilder av 
vad det innebär att dö. Döendet kan ses som en kris för såväl den döende som de 
närstående. När betydelsefulla värden är hotade innebär krisen en avgörande förändring. 
Erfarenheter och inlärda reaktionssätt räcker inte till för att klara av den aktuella 
situationen. Krisen kan vara av traumatisk karaktär där hela identiteten känns hotad. 
Den döende pendlar mellan olika känslor, som att vilja leva, att ha en önskan om att få 
dö, att ta avstånd från sjukdomens allvar samtidigt som man på ett annat plan har 
accepterat döendet. Henoch (2002) beskriver krisreaktionen med känslor som 
förnekande, oro, ångest, sorg, vrede, depression, uppgivenhet och fruktan för att bli 
beroende av andra eller av läkemedel. Känslorna växlar mellan hopp om framtiden och 
en önskan om att få dö. Många tycker att det är svårt att dela med sig av sina tankar och 
känslor trots att de skulle vilja det. För många kan det kännas omöjligt att förklara och 
att få någon annan att förstå. Då framtiden känns hotad kan både patienten och de 
närstående hamna i en djup traumatisk kris (Sand & Strang, 2006). 
 
Sociala aspekter 
Svår sjukdom har inte bara stor påverkan på den som är sjuk utan även på närstående 
och vänner (Brattgård, 2005). I den palliativa vården är det en självklarhet att stödja, 
visa respekt och omtanke om de närstående för att de ska kunna och orka vara delaktiga 
i vården av den sjuke. Henoch (2002) skriver att patienter kan uppleva en social smärta i 
att förlora roller som har haft betydelse i livet samt i en oro för hur närstående ska ta sig 
igenom situationen både emotionellt och ekonomiskt. En del som drabbas av svår 
sjukdom drar sig undan vänner då de är rädda att förlora kontrollen över kroppen och 
sin livssituation. Även vänner och arbetskamrater kan i sin tur dra sig undan och 
undvika att komma och hälsa på av rädsla för att möta svår sjukdom och död. Det finns 
då en risk att den sjuke drabbas av social isolering (Widell, 2003). Det är alltså en viktig 
del i den palliativa vården att stödja och stötta den sociala relationen mellan patienten 
och närstående då platsen blir så intim för alla inblandade (Brattgård, 2005). 
 
Andliga och existentiella aspekter  
Meningen med livet, friheten och skulden är livsfrågor som ofta blir aktuella i livets 
slutskede (Underskog, 2000). En stor del av människans liv går ut på att skapa en 
mening med sitt liv. Människan kan själv välja inställning till de villkor som hon har att 
leva med och på det viset blir det möjligt att skapa mening och värde. Friheten kan för 
många människor i livets slutskede kännas starkt begränsad.  Hon kan känna sig fångad 
i något som hon inte själv valt. Skuldfrågor kan uppkomma och svar söks på frågor, 
vilket i sin tur kan leda till att människan skuldbelägger sig själv. Ett viktigt arbete för 
sjuksköterskan är att stötta människor med de existentiella frågor som uppkommer i 
livets slutskede då de har mycket tankar om livet och döden. Ågren Bolmsjö (2007) 
framhåller att människor i livets slutskede ofta söker svar på meningsfrågorna och sin 
egen situation. Det tycks också som att strävan efter svar i sig ger en tillfredsställelse att 
känna mening i en svår situation. Det känns meningsfullt att vårda sina relationer och 
utföra enkla och vardagliga sysslor och vårda sin tro på en högre makt. När livet närmar 
sig sitt slut längtar många efter att få vistas i hemmet vilket har blivit möjligt i dagens 
vård. Andligheten var viktig redan i hospicerörelsen. Hit hör de stora livsfrågorna om 
livets och lidandets mening och ett eventuellt liv efter döden (Henoch, 2002). Även 
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frågor om försummelser och försakelser under livet hör till de existentiella aspekterna.  
Andligheten inom en människa kan ses som en drivkraft som ger livet mening. Den 
palliativa vården bygger på de fyra hörnstenarna som utgör grunden för god omvårdnad 
vid livets slut.  
 
Hälsa i samband med patientens livsvärld 
Hälsa definieras av Florence Nightingale (Jahren Kristoffersen, 2005) som ett sätt att 
utnyttja sina resurser trots en eventuell sjukdom. Hon påpekar att miljöns estetik är 
viktig, liksom förmågan att kunna utföra vardagliga sysslor då detta har effekt på hälsan. 
Antonovskys (1991) hälsosyn beskriver människan med en stark upplevelse av 
sammanhang, det vill säga att människan ser en mening och kan finna situationen 
begriplig och hanterbar i ett svårt tillstånd. På så sätt kan människan välja att vara aktiv i 
situationen. WHO:s hälsodefinition 1946 lyder: ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt 
fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej endast frånvaro av sjukdom eller 
svaghet…” (Jahren Kristoffersen, 2005, s. 39). Den beskriver individens värde som 
något mer än frånvaro av sjukdom. Vidare läggs stor vikt vid det sociala samspelet 
mellan individ och miljö. En viktig sida av människans liv är dess egna tankar och 
känslor. Det är inte frånvaron av sjukdom som bestämmer om en person har god hälsa. I 
grund och botten är det människans personliga inställning som bestämmer vad som är 
det goda livet. I patientens livsvärld ingår vad människan skulle beskriva som 
upplevelsen av sin egen värld som hon lever i. Jahren Kristoffersen (2005) beskriver 
livsvärlden som den subjektiva världen, att den är meningsbärande och verklig. En frisk 
människa fungerar oreflekterat och tänker inte på att hon fungerar normalt tills en 
förändring uppstår och hennes livsvärld rubbas. En sådan rubbning kan till exempel vara 
sjukdom och detta leder då till en okontrollerbarhet av denna livsvärld. Ett exempel är 
när patienten blir inlagd på sjukhus och där förlorar kontrollen över ljud och ljus 
eftersom de måste dela rum med andra. Plötsligt blir livsvärlden knuten till vårdrummet. 
Även i hemmet blir patientens referenser annorlunda då det gäller det fysiska avståndet 
till föremål och ställen. Sådant som tidigare upplevts vara nära kan nu vara svårt att nå. 
För patienten har platsen stor betydelse när det gäller autonomi, integritet och sociala 
relationer (Brattgård, 2005). Dessa aspekter skapar mening i samband med platsen. 
Hälsodefinitionerna (Jahren Kristoffersen, 2005) beskriver det holistiska perspektivet 
och individens upplevelse av att känna sammanhang i tillvaron. Detta innebär att även 
den fysiska miljön och var patienten befinner sig har betydelse. Detta förstärks av att vid 
svår sjukdom krymper individens livsvärld och blir förknippad till en plats (Rämgård, 
2002).  
 
Platsens betydelse i omvårdnaden 
Platsens betydelse i omvårdnadssammanhang har mest handlat om estetik. Estetik 
handlar om den fysiska miljön som sådan och hur platser inverkar på oss utifrån ljud, 
ljus och annat genom våra sinnen (Rämgård, 2008). Wikström (2003) beskriver 
estetiken genom att belysa tryggheten i en invand miljö som till exempel möbler och 
dofter. En kal estetik kan ha negativ inverkan på hälsan medan en vacker och personlig 
omgivning däremot uppskattas av nästan alla. 
Estetikens tankekomplex härstammar från de gamla grekerna, alltså för mer än 2000 år 
sedan. Flertalet filosofer har sedan 300 f.Kr. spekulerat i estetiska frågor (Fridegren & 
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Lyckander, 2001) och sjuksköterskan Florence Nightingale framhävde estetiken i 
samband med den miljö patienten befann sig i. De konstformer Nightingale föreskrev 
var musik, högläsning och konst. För patientens förmåga att tillfriskna var det viktigt att 
ha vackra saker, blommor samt levande växter att titta på. Hon menade att en enformig 
miljö kunde ha en negativ inverkan på hälsa. 
  
Andershed, Bergdahl och Wikström (2007) belyser en annan form av estetiken, till 
exempel vilka förmågor sjuksköterskor behöver för att skapa goda vårdrelationer inom 
den palliativa vården och att finna vägar för att beskriva dessa förmågor utifrån ett 
estetiskt perspektiv. De förmågor som sjuksköterskorna skulle inneha enligt studien var 
förståelse till andra människors liv, teoretisk och praktisk kunskap samt erfarenhet och 
slutligen viljan att göra gott.  
 
Platsen i sig har en mängd andra betydelser för oss som människor, det är inte bara den 
fysiska miljön (Rämgård, 2006). Varifrån vi kommer och var vi befinner oss skapar 
också mening. Plats är ett begrepp som förekommer i en mängd olika sammanhang och 
konstellationer, vilket ordböckerna ger många olika beskrivningar på. 
Nationalencyklopedin (1996) definierar platsen bland annat som ett område med 
begränsad omfattning eller utrymme. Andrews, Carolan och Hodnett (2006) beskriver 
platsen i relation till palliativ vård som ett terapeutiskt landskap där platsen ger 
individen en mening så som personlig identitet, trygghet och avskildhet. Där tas det 
hänsyn till de fyra aspekterna psykologiskt, fysiskt, socialt och existentiellt. Rämgård 
(2008) skriver att hemmet kan betraktas som en plats förknippad med olika värden för 
oss som individer. Platsen kan vara kommunen, orten vi bor på, vårt hem eller vår 
favoritsoffa i hemmet. 
 
En annan definition av platsen kan beskrivas som ett socialt rum där våra handlingar 
och relationer utspelar sig (Rämgård, 2008). Ett exempel kan vara patienten i livets 
slutskede tillsammans med en vårdgivare. Det sociala rummet är patientens livsvärld, 
det vill säga på sjukhuset, hospice eller i hemmet och kan delas in i privat och offentligt. 
Hemmet som plats associeras oftast med det privata i vårt liv medan samhället utanför 
är det offentliga livet. Vid livets slut sammanfaller ofta dessa båda rum på en plats 
vilket kan leda till konflikt då de har olika betydelse för patienten. Då vårdpersonal 
träder in i det privata rummet, det vill säga patientens hem, upplevs det som ett intrång 
på den privata sfären. På så sätt har det sociala sammanhanget betydelse för platsen vid 
svår sjukdom. Platser förknippas med dofter, färger och de människor vi relaterar till 
olika platser. Detta gör att platsen betyder olika saker för olika individer (Rämgård, 
2008). Milligan och Bingley (2007) har beskrivit platsens betydelse i omvårdnaden av 
äldre och hur människor som blir sjuka blir beroende av olika former av offentlig vård. 
Vid vård i livets slut, blir platsen allt viktigare för individen. Individens fysiska 
utrymme krymper och det sociala rummet blir ofta förlagt till den plats där vi väljer att 
tillbringa vår sista tid i livet vilket innebär en begränsning i att dela sin vardag med 
andra. I sin avhandling om rummets betydelse i omvårdnaden säger Lassenius (2005) att 
människan har som individ en relation till rummet och platsen och förknippar mycket av 
sin existentiella trygghet i relation till hemmet alltså det privata rummet. Rämgård 
(2008) ger konkreta exempel på hur detta kan se ut. När en svårt sjuk människa vårdas i 
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sitt eget hem förändras därigenom hemmet och det privata rummet. Sängkammaren som 
tidigare varit förknippad med något intimt blir nu istället en sjukvårdsmiljö. 
Vårdpersonalen träder in i denna miljö och förändrar vårdtagaren och de närståendes 
privata sfär. Detta kan leda till att människor känner sig kränkta i sin integritet vilket 
påverkar sjuksköterskans arbete. Hemmets betydelse har visats sig vara stor för 
människans existentiella trygghet (Rämgård, 2008). Speciellt när hon befinner sig i en 
krissituation då människan genomgår många förändringar i det sociala livet, får det 
privata rummet större betydelse. Utifrån Sociallagens intentioner (Socialstyrelsen, 2005) 
beskrivs vården i kommunen ofta som att den skall föregå på liknande sätt oavsett var 
den sjuke vårdas. Sjuksköterskan förväntas därför vårda patienterna utifrån samma 
regler och förutsättningar trots att de befinner sig på olika platser. Andrews (2006) har i 
en rad studier beskrivit vikten av att analysera platser i omvårdnadsforskningen. 
Rämgård (2008) skriver att det egentligen finns mycket litet kunskap om hur relationer 
till platser verkar för den enskilde individen i svensk omvårdnadsforskning. Det kan 
dock konstateras att människans relationer till rum och plats förändras när de blir svårt 
sjuka. Människor som vårdas i livets slutskede lever därför i ett komprimerat 
förhållande till rum och tid. 
 
 

Syfte 
 
Syftet var att belysa platsens betydelse för patienter i den palliativa vården. 
 

 
Metod 
 
För att belysa vad platsen har för betydelse för patienten i den palliativa vården 
genomfördes en litteraturstudie där kvalitativ och kvantitativ forskning ingick och 
analyserades utifrån Evans (2002) modell. Målet var att få en djupare förståelse för 
upplevelsen av platsen.  
 
Datainsamling 
Evans (2002) bygger sin modell på fyra steg och börjar med en litteratursökning med 
insamling av information. Databaser och andra informationskällor identifieras. I dessa 
letas information som är av relevans i förhållande till syftet. Inklusionskriterier som 
användes var att artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade, innehålla abstrakt, vara 
skrivna på engelska, belysa patienter i livets slutskede oavsett sjukdom och publicerade 
från åren 2002 och framåt. Exklusionskriterier var studier med barn som 
populationsgrupp då det finns för lite forskning. 
 
Resultatets vetenskapliga artiklar söktes fram i databaserna, Cinahl, PsycINFO och 
PubMed. Sökord valdes ut som var relevanta till syftet. I Cinahl användes Headings 
termen terminally ill och sökorden place of death, place och home care. I PsycINFO 
användes Thesaurus termen End of life och sökorden place och sociology. I PubMed 
användes Mesh termen place och sökordet informal caregivers. Dessa sökord 
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kombinerades sedan på olika sätt för att få fram artiklar som motsvarade syftet. Detta 
resulterade i 278 artiklar vars titlar granskades utefter syftet. Många artiklar föll bort på 
grund av att de inte motsvarade syftet. Kvar blev 76 titlar vars abstrakt lästes. De nitton 
artiklar som ansågs relevanta skrevs ut i fulltext via databasen eller beställdes från 
tidskriften via biblioteket på högskolan i Halmstad. Manuella sökningar utfördes också 
genom att läsa referenslistor i artiklar och tidigare uppsatser. Detta ledde till sökning i 
databasen Academic Search Elite med sökorden environment, patient friendly och 
perspective. Sökhistorien presenteras i sin helhet i bilaga I. Artiklarna granskades 
kritiskt utifrån Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall och därefter valdes nio 
artiklar bort som inte stämde överens med syftet. Slutligen användes tio artiklar i 
resultatet. 
 
Databearbetning 
Nästa steg i Evans (2002) modell var att läsa om artiklarna igen för att få en helhetsbild 
av innehållet. Utifrån syftet ska enligt Evans (2002) nyckelfynd utses och samlas 
samman. Därefter kodas nyckelfynden. Artiklarna lästes om igen efter den avslutade 
litteratursökningen. Meningsbärande enheter, där patienter beskrev upplevelser av 
platsens betydelse i den palliativa vården, identifierades. Kodningen sammanställdes av 
var och en av författarna. 
 
Det tredje steget i Evans (2002) modell fortsattes med att kodningen i resultatet jämförs 
för att finna teman. Utifrån insamlade teman identifieras subteman. Det nya resultatet 
med teman och subteman undersöks igen för att tolka innerbörden. Likheter och 
skillnader jämfördes efter kodningen mellan de olika resultaten. Nyckelorden fördes 
samman till fyra teman, som efter bearbetning blev till tre. 
 
Det sista steget i Evans (2002) modell är sammanställningen av det nya resultatet. Med 
exempel från ingående artiklar i studien ställs fynden upp under teman och subteman 
där varje tema ska skrivas med referenser. Slutligen resulterade arbetet i tre teman och 
åtta subteman som byggde upp det nya resultatet. För att stödja det nya resultatet vävdes 
referenser och citat från originalstudierna in.      
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Resultat 
 
Resultatet synliggörs i tabell 1 där tre huvudteman följs utav åtta subteman. 
 
Tabell 1. Resultatets huvud- och subteman 
 
Socialt i platsen Personligt i platsen Självständighet i relation 

till platsen 

Närstående Sinnesupplevelser Livskvalitet 

Kommunikation Tidigare erfarenheter Autonomi 

Vårdgivare Identiteter  

 

Socialt i platsen  

När människor befinner sig i livets slutskede krymper det sociala utrymmet, och många 
vill vara omslutna av familj och vänner (Gott, Seymour, Bellamy, Clark & Ahmedzai,  
2004; Grinyer & Thomas, 2004). Här finns deras främsta stöd och trygghet. För att de 
närstående ska orka med under denna många gånger tunga period är det viktigt att 
vårdpersonal stöttar och visar omtanke om de närstående så att de i sin tur kan finnas 
där för den sjuke (McCall & Rice, 2005). Informanterna i studien uttrycker ofta sin oro 
för de närstående och deras förmåga att hantera situationen.  
 
Närstående 
Sociala relationer som uppkommer i platsen kan anses som meningsfulla enligt 
Williams (2002). Detta är starkt förknippat med närvaron av ens närstående vilket 
innebär familj och vänner (Gott et al., 2004; Grinyer & Thomas, 2004). Detta gäller alla 
oavsett ålder. I studien av Gott et al. (2004) får en kvinna frågan om vad det är som är så 
speciellt med platsen, var på hon svarar att det är kärleken till hemmet och familjen. 
Liktydigt med detta påstående visar Tang´s (2003) studie om att den mänskliga 
närvaron kan bytas ut mot husdjur som då är ett socialt sällskap som betyder oerhört 
mycket. Även Thomas, Morris och Clark (2003) tar upp betydelsen av det sociala 
nätverket och levnadsförhållandena, för hur stöttad patienten upplever sig. En manlig 
informant upplevde att han hade en skattkista med vänner och familj vilket gjorde att 
han hade obegränsat med resurser.  I studien av Grinyer och Thomas (2004) beskriver 
en mor sin dotters sista tid med kärlek och glädje: 
 

We filled her room with flowers and love; we brought in our dog and her cat, 
Magic, from home. There was laughter, there were tears. I wanted her to die with 
love and joy in that small, sunny room (Grinyer & Thomas, 2004, s. 126). 

 
De flesta informanterna i studierna hade närstående men några hade det inte vilka oftast 
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var änkor eller ensamboende. De uttryckte då en rädsla för att dö ensamma i hemmet. ”I 
suppose you want your family and friends with you, wherever you are. It must be 
terrible dying alone” (Gott et al., 2004, s. 463). Även som gift var det inte alltid en 
garanti för att ha stöd, detta beskriver en kvinna i studien av Thomas et al. (2003). Hon 
hade inte något stöd från maken vilket gjorde att hon vill sluta sina dagar på ett hospice 
där någon tog hand om henne.  
 
Williams (2002) pratar om att det är viktigt att skapa goda förutsättningar för familjen då 
det gäller det fysiska, psykiska, sociala och existentiella välbefinnandet, för att de ska 
kunna vårda deras närstående i hemmet. Även Brazil, Howell, Bedard, Kreuger och 
Heidebrecht (2005) belyser detta i sin undersökning om de närståendes uppfattning om 
platsens betydelse för döendet. De närstående i studien, som vårdade den döende i 
hemmet, ansåg det som viktigt att de fick ett fortsatt stöd med värme, värdighet och 
gynnsammare levnadsvillkor. Även Exley och Allen (2007) pratar om de närstående i 
sin studie, men de belyser istället deras uppoffringar och att det var sociala förväntningar 
som gjorde att man ställde upp för den döende ”We needed a hospital bed which was in 
this alcove (in the lounge). So she had hospital bed and everything was geared. We 
made a hospital room if you like” (Exley & Allen, 2007, s. 5). Det var många gånger en 
svår uppgift att vårda i hemmet. Det ansågs vara lättare att upprätthålla identitet som 
partner och förälder på en neutral plats som sjukhus eller hospice där professionella 
vårdare tog hand om den intima vården. Anhörigperspektivet belyses även i Gott et al. 
(2004) studie där den omvända situationen ledde till att patienterna istället upplevde sig 
vara en börda för familj och vänner.  
 
Kommunikation 

Att det skapades en god relation mellan den professionella vården, patienten och den 
informella vårdgivaren var viktigt för upplevelsen av trygghet och tillit (McCall & Rice, 
2005). Detta kunde leda till att patienten kände sig sedd och gav en möjlighet till att 
våga diskutera svåra tankar kring sin sjukdom. Samma resultat presenterar Brazil et al. 
(2005) där vårdtagarna ansåg det vara meningsfullt när de fick uttrycka sin vilja om var 
de ville sluta sitt liv. Detta ledde då till en ökning av fler patienter som verkligen dog i 
hemmet.  
 

..I knew that I would have to face it one day... it´s almost a relief to speak about it...to 
know that someone else knows...and cares...sort of makes things a bit easier...more 
open like... (McCall & Rice, 2005, s. 545).  

 
Vid en god vårdrelation kunde den informella vårdaren känna sig trygg med vetskapen 
om att hjälp fanns att få, inte alltför långt bort (Thomas et al., 2003). En kvinnlig 
vårdgivare berättade att hon ville att hennes man skulle få dö hemma och att hon hade 
ett stort förtroende för den palliativa vården. Om det var något problem behövde hon 
bara lyfta luren och hon visste att de skulle hjälpa henne.   
 
Vårdgivare 
I många studier framkom det att kvalitativ vård, tekniskt sett kunde ges bättre på 
instutition än i hemmet (Clark et al., 2003; Gott et al., 2004). De allra flesta patienterna 
och närstående var i inledningsfasen av vården inställda på att vården skulle ske i 
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hemmet. Då symtomen blev svåra att kontrollera upplevde många att det var bättre både 
för den döende och familj och vänner att få vård utanför hemmet enligt Gott et al. 
(2004). ”I wouldn´t want anybody what I love to see me suffering, and I don´t want 
anyone I love to suffer” (Gott et al., 2004, s. 464). Att ha vårdpersonal som kom och 
gick och att behöva medicinsk utrustning i det egna hemmet sågs som ett intrång i den 
privata sfären (Gott et al., 2004; Exley & Allen, 2007). En närstående uttrycker det: 
  

I didn´t want to talk to anybody, I sort of kept going, welcoming everybody and making 
them coffee at a time when I wanted to shut the door and be on my own (Gott et al., 
2004, s. 465). 
 

En motsats till detta resultat rapporterar Brazil et al. (2005) genom vårdtagarnas 
berättelser om vad de ansåg som mest betydelsefullt vid döendet i hemmet. Det faktum 
att husläkaren kom på hembesök under den sista tiden i livet gjorde att vårdtagaren 
kände sig trygg. De välutbildade sjuksköterskorna inom den palliativa enheten hade 
även de en positiv inverkan på möjligheten att kunna dö i hemmet.  
 

Personligt i platsen  
 
Patienter som har varit på sjukhus länge och har erfarenheter ifrån olika sjukhus, 
upplever ofta skillnader vad det gäller möjlighet till avskildhet och bekvämlighet 
(Grinyer & Thomas, 2004). Det är viktigt att få ha en känsla av privat, hemlik miljö, att 
få möjligheten till att kunna se ut, få frisk luft och att ha något att göra som skingrar ens 
tankar (Douglas & Douglas, 2004).  
 
Sinnesupplevelser 
Att vara omgiven av det personliga i hemmet belyses som en viktig faktor i studien av 
Gott et al. (2004). Hemmet där de levt sitt liv med sina närstående förklarades som 
synonymt med betydelsefulla minnen. En informant i studien uttryckte det “Home is 
home, home is your life, your memories” (Gott et al., 2004, s. 463). Denna 
sinnesupplevelse beskrivs också av majoriteten av informanterna i studien av Tang 
(2003). En 70-årig man med cancer uttrycker att hemmet är en plats där han finner vila, 
där han har glädjen av att se sina barnbarn springa omkring och hur de får honom att 
skratta. 
 
Det väsentligaste i en patientvänlig miljö beskriver en kvinnlig patient på en kirurg 
avdelning i studien av Douglas och Douglas (2004). Hon ansåg att det inte var hur 
miljön såg ut, utan hur den kändes och hur platsen var att befinna sig i som hade 
betydelse. Hon ansåg också att betydelsen av att ha något att göra skingrade hennes 
tankar. Till exempel att få gå till ett rum där hon kunde umgås och att kunna ta något att 
dricka. Vidare berättade en man på en medicinavdelning att det viktigaste för honom var 
en avslappnad miljö och att TV:n stod inom räckhåll. 
 
I en studie av Grinyer och Thomas (2004) beskriver en mamma sin sons starka önskan 
om att få dö hemma. Hans sinnesupplevelser från tidigare sjukhusvistelser gjorde att han 
hade en rädsla för att dö offentligt då han hade sett skräcken och paniken i andra 
döendes blickar. Vidare berättar en annan mamma som hade sin dotter på ett hospice att 
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de ännu inte hade berört tanken på vilken plats dottern skulle dö på, utan istället hade 
sjukdomens utveckling betydelse för hur det skulle påverka familjen.    
 
Tidigare erfarenheter 
På grund av dålig erfarenhet från sjukhus med svåra minnen av upplevda dödsfall, 
berättar mamman i studien av Grinyer och Thomas (2004) om hur sonen bönar och ber 
om att inte dö på sjukhuset där han är inlagd. Han var rädd för att dö på samma sätt som 
männen han hade sett på avdelningen med syrgas, dropp och hjärtmonitorer som piper 
och låter.   
 
Att vårda en närstående i livets slutskede i hemmet kan ge dåliga erfarenheter. I McCall 
och Rice´s (2005) studie framkom det hur närstående fortsatte med vård i hemmet trots 
motgångar. Många deltagare berättade hur belastande det var att vårda och svårigheten i 
att erbjuda en konstant vård över en lång tid. En informant belyste även hur svårt hans 
fru hade det med att leva kvar i huset efter det att hennes mamma hade dött. Hon kunde 
inte gå in i rummet på flera år och nu när han själv var sjuk, ville han inte att hon skulle 
gå igenom det igen alldeles själv. Generellt sett ansåg många närstående att sjukhuset 
var den bästa platsen för deras kära att dö på. 
 
Identiteter 
Uppbyggnaden av sin identitet kommer inte automatiskt, den skapas kontinuerligt 
genom samspel, roller och ansvar (Williams, 2002). I en studie av Thomas et al. (2003) 
påverkades platsens mening i livets slutskede av faktorer som var bundna till 
symtomhantering och bevarandet av personlig identitet och värdighet. Ovissheten om 
vad som kunde hända med kroppen var dessutom en sammankoppling till osäkerhet 
angående platsen vid livets slut.  
 
Vidare i studien belyser Thomas et al. (2003) patientens förståelse över att i livets slut 
vårdas på hospice istället för i hemmet. De ville inte vara till last för familjen och ville 
bevara relationen sinsemellan. Vid förlust av kroppslig kontroll var patienterna rädda att 
förlora den personliga identiteten och värdigheten. Värdigheten kändes hotad då en 
anhörig skulle behöva vårda patienten ”it´s no right my son should have to clean me up” 
(a.a., 2003, s. 14).   
 
Självständighet i relation till platsen 
 
För patienter som befinner sig i livets slutskede är livskvalitet den sista tiden en viktig 
del (Grinyer & Thomas, 2004; Tang, 2003). Livskvalitet är en subjektiv upplevelse för 
var och en. I studierna uttrycker en del patienter som är i livets slutskede sin önskan att 
få vistas och vårdas i hemmet under sin sista tid i livet.  
 
Livskvalitet 
I flera studier visade det sig att en viktig faktor för livskvaliteten var att patienten själv 
fick avgöra på vilken plats hon ville vårdas, i livets slutskede (Grinyer & Thomas, 2004; 
Tang, 2003). I studier av Gott et al. (2004) ansåg de äldre deltagarna att hemmet var den 
bästa platsen för vård vid livets slutskede. Liknande uppkom i Tang (2003) och Grinyer 
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och Thomas (2004) studier, som visade att människorna vid livets slut ville dö hemma. I 
Gatrell, Harman, Francis, Thomas, Morris och McIllmurray (2003) studie önskade även 
de yngre att tillbringa sin sista tid i hemmiljön. Vård i hemmet är ett privilegium som av 
många värderas högt (Exley & Allen, 2007).   
 
I Grinyer och Thomas (2004) studie beskriver föräldrarna platsens betydelse för deras 
barn som har cancer och befinner sig i livets slutskede. Föräldrarna försökte så långt det 
var möjligt att uppfylla sina barns önskan om att få vårdas hemma. Barnen ville vara 
omgivna av deras närstående i en familjär och lugn miljö. En deltagare berättade om sin 
dotter som var glad att få komma hem och hur hon kunde hjälpa henne att vara smärtfri 
med hjälp av morfin. Hennes dotter kände ingen rädsla och kvällen innan dottern dog 
kramade dottern henne och tackade för allt.   
 
För att inte bli en börda för sina närstående valde en del att tillbringa sin sista tid på 
institution (Exley & Allen, 2007). Även i McCall och Rice (2005) studie framkom det 
att deltagarna inte ville bli vårdade av sina barn, detta för att inte förlora sin föräldraroll 
och att barnen inte skulle se deras hjälplösa tillstånd. Två deltagare föredrog att bli 
vårdad på sjukhuset med tanke på sin personliga hygien och integritet. En av de två 
sade: 
  

...you just don’t ever think your role will be reversed...I don’t want her to have to wash 
me... help me to go to the toilet and all that.. I want some dignity  (McCall & Rice 2005, 
s. 544). 

  
Autonomi 
I flera studier framkom det att det var lättast att uppleva autonomi i hemmet (Gott et al., 
2004; Grinyer & Thomas, 2005; Thomas et al., 2004). Viss skillnad framträder dock i 
Thomas et al. (2004) studie där deltagarna önskade att få vård på ett hospice om det var 
svårt att upprätthålla autonomin. Medan Grinyer och Thomas (2005) studie visade att 
deltagarna föredrog att vårdas hemma eftersom rutinerna kändes friare och mer 
avslappnande. I Gott et al. (2004) studie var anledningen till att de flesta ville vårdas 
hemma att de inte vara omgiven av främlingar, där kunde de känna sig friare att 
bestämma, bekvämare och var i en välkänd omgivning. Det var viktigt att få ha kontroll 
så länge som möjligt.  
 
I studien av Grinyer och Thomas (2005) berättade en deltagare om sin sons önskan att få 
dö hemma och inte på sjukhus. Hemma var deras rutiner mera avslappnade. De kände 
sig friare att bestämma och ändra de dagliga rutinerna. En dag ville han inte byta kläder 
utan de pratade istället om gamla minnen.  En annan deltagare berättade om sin sons 
vilja att ha kontroll till slutet. Sonen ville vara ren och lukta gott. I Thomas et al. (2004) 
studie uttryckte deltagarna att då symtomkontrollen blev svårare föredrog de att vårdas 
på hospice för att inte belasta sina närstående. En man uttryckte det så här: 
 

I had said that when I got close to dying that I wanted to go into the hospice and die, 
because I didn’t wish to burden my family with the unpleasantness’s, whatever they might 
be (Thomas et al., 2004, s. 11). 
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Diskussion 
 
Metoddiskussion 
Syftet med den föreliggande studien var att belysa vad platsen har för betydelse för 
patienten i den palliativa vården. Genom en analys av patienters upplevelser av platsen, 
får sjuksköterskan en uppfattning om hur vården kan genomföras på bästa sätt. 
Majoriteten av de funna studierna kommer från vårdvetenskapen och några från 
sociologi forskningen. Det var få kvantitativa artiklar troligtvis för att de inte belyser 
platsens betydelse utan mer statistisk fakta om valet av plats. Kvalitativ forskning ger en 
mer utforskande innebörd och är mera relevant till syftet. Men det finns även forskning 
om olika platsers betydelse för hälsa med kvantitativ metodologi, till exempel i Gatrell 
et al. (2003). Dessa metoder kompletterar varandra och kan därför kombineras som till 
exempel i Grinyer och Thomas (2005) studie.  
 
För att inte få allt för gamla artiklar bestämdes en tidsram på 6 år. I början togs bara 
äldre vuxna med, men åldersgränsen sänktes för att få fler artiklar. En artikel med yngre 
vuxna framkom som var av betydelse. Däremot exkluderades barn då det finns så lite 
skrivet om dem. Inga sjukdomar exkluderades, dock hade alla informanter cancer.  
 
Texterna speglar inte bara ett land eller världsdel, men slutsatsen kan dras att resultat 
från den fattiga delen av världen inte finns presenterade i de funna artiklarna. 
Forskningen är endast representerad av den anglosaxiska världen det vill säga Canada, 
Storbritannien och USA vilket författarna till litteraturstudien anser är länder som har 
likheter med Sverige. Skillnaden är dock framförallt USA som har en stor privat 
vårdsektor, vilket gör att de som har pengar har bättre ekonomiska förutsättningar, att 
köpa sig en bra vård. Författarna till litteraturstudien anser det vara märkbart lite 
publicerad forskning från Norden. Speciellt då Sverige är ett land med en väldigt stor 
yta där avståndet mellan olika platser får betydelse för vårdandet. Eftersom resultatet av 
artiklarna bara visar på forskning från den rika delen av världen visar detta på att det 
saknas forskning som belyser ämnet utifrån genus, etnicitet och olika sociala grupper i 
samhället. 
 
Resultatet består av tre teman med åtta subteman. Genom att ha analyserat artiklarna 
och strukturerat upp nyckelfynden, var det inte svårt att hitta benämningar på de olika 
teman då flera av nyckelfynden påminde om varandra. Däremot visade det sig finnas 
sparsamt med forskning utifrån patientens perspektiv på platsens betydelse. Det ledde 
till en tidskrävande litteratursökning. Det slutliga antalet artiklar är dock relevanta för 
studien.     
 
Resultatdiskussion  
Styrkan och den vetenskapliga kvaliteten i artiklarna ligger i att de kommer från olika 
vetenskapliga områden. Trots det pekar deras resultat åt samma håll. Vid utvärdering av 
artiklarnas kvalitet användes Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall. Nio av 
artiklarna bedömdes till grad 1. En artikel bedömdes till grad 2. Vid en vidare 
undersökning av artiklarna var sju genomförda genom intervjuer, en via personliga brev 
från föräldrar till avlidna yngre vuxna och en var genomförd utifrån statistik via 
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dataregister. En studie var gjord som en granskning av hälso- och sjukvårdens 
omorganisation i Canada. Även om artiklarna är få till antalet representeras de av 
erkända forskare inom palliativ vård, till exempel Clark, Seymour och Thomas. 
Litteraturstudiens validitet är naturligtvis beroende av omfattningen av artiklarna. Dessa 
bygger dock på långvarig forskning inom respektive ämnesinriktning. Därför anses det 
av författarna till litteraturstudien att den vetenskapliga kvaliteten är hög trots de få 
artiklarna. 
 
Av resultatet (Brazil et al., 2005; Exley & Allen, 2007; Gott et al., 2004; Grinyer & 
Thomas, 2004; Tang, 2003; Thomas et al., 2003; Williams, 2002) framkommer det att 
platsens betydelse vid livets slutskede står för det sociala och det privata alltså närheten 
till närstående, bekvämlighet och autonomi. Patientens livsvärld är bunden till en plats. 
Det visar sig vara av stor betydelse att själv få välja och bestämma för att få en 
meningsfull vardag. Genom trygghet och trivsel på platsen där de vårdades, upplevde 
patienterna en ökad livskvalitet. I studien har platsen visat sig vara synonym med 
hemmet. Platsen har alltså en stor betydelse för hur patienten upplever mening i den 
palliativa processen. Eftersom känsla av mening och sammanhang är viktig för 
patientens hälsa (Antonovsky, 1991), har platsen betydelse för patientens välmående 
och hälsa vid svår sjukdom. 
 
Trots en obotlig sjukdom var majoriteten av patienter och anhöriga inställda på att vistas 
i hemmet (Gott et al., 2004; Thomas et al., 2003). I den tidiga fasen av den palliativa 
vården är sjukdomen fortfarande påverkbar med en specifik behandling som ger 
symtomkontroll (Brattgård, 2005).  Detta är både livsförlängande och ger livskvalitet. 
När den sena fasen av sjukdomen har inletts upplevde patienter förlust av 
kroppskontroll vilket hotade den personliga identiteten och känslan av värdighet 
(Thomas et al., 2003). Då sjukdomens symtom blev allt påtagligare upplevde många att 
det var bättre med vård utanför hemmet (Gott et al., 2004). Närstående upplevde det 
lättare att upprätthålla sin identitet som närstående om deras anhörig fick vårdas på 
sjukhus eller hospice (Exley & Allen, 2007; Gott et al., 2004). Här ses en skillnad 
generationer emellan där de äldre oftare upplever en känsla av att vara till last för sina 
närstående och att förlora sin identitet. Den yngre generationen ansåg däremot att det 
var en självklarhet att få vårdas av familjen (Grinyer & Thomas, 2004). För föräldrarna i 
studien var det naturligt att vårda sina barn som var i övre tonåren. Eftersom föräldrarna 
inte var så gamla var deras förutsättningar annorlunda för att vårda på den plats deras 
barn önskade. Familjerna i studien hade en positiv inställning till att ge smärtlindring. 
De upplevde sig ha kontroll. Det kan därför vara viktigt att diskutera skillnader i hur 
olika åldrar relaterar till detta med att vårdas i hemmet kontra på sjukhus. Detta är 
speciellt angeläget på grund av att Socialstyrelsens (SOU: 2001: 6) målsättning är att 
människor i större utsträckning ska ha möjlighet att vårdas i hemmet.  
 
Sociala relationer är olika för olika personer (Rämgård, 2008). Var människor vill 
vårdas beror därför på hur dessa relationer fungerar. Patientens självständighet i den 
palliativa vården förändras med processen vilket inte är enkelt. Sjuksköterskan gör en 
vårdplan tillsammans med patient och anhöriga i inledningsfasen angående valet av 
plats och vård. Detta måste sedan följas upp regelbundet då villkoren kan förändras för 
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patient och anhöriga över tid. Autonomi innebär också att se till andra, som till de 
närståendes välmående och till platsens betydelse och lämplighet. Allt detta kan 
förändras i takt med sjukdomens utveckling.  
 
Enligt studierna Exley och Allen (2007) och McCall och Rice (2005) har det 
framkommit att det många gånger tas för givet från sjukvårdens sida att det finns en 
vilja att vårdas och att vårda i hemmet. De sociala förväntningarna gör att de närstående 
ibland vårdar mot sin egen vilja. För de närstående kan vårdandet då bli en psykologisk 
påfrestning vilket framkom i studierna. Detta visar på att anhöriga behöver mycket stöd 
från sjukvården för att orka vårda. Platsen är psykologisk för oss människor. I de 
undersökta studierna skrivs det inte så mycket om det psykologiska, men platser kan ha 
en lugnande effekt. Alltså är det psykologiska viktigt för oss. Det kan därför ifrågasättas 
varför det inte finns så mycket forskning om detta. Döende patienter befinner sig i en 
kritisk livssituation. Sjuksköterskan ska bemöta patienterna med värme och värdighet då 
de behöver känna sig stöttade (Brattgård, 2005). Det är sjuksköterskans ansvar att det 
skapas en god vårdrelation enligt Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 
(Socialstyrelsen, 2005). Målet är att de närstående ska uppleva trygghet och tillit. 
Sjuksköterskan behöver hjälpa patienter och de närstående att våga diskutera valet av 
plats i livets slutskede.  
 
Den sociala aspekten i förhållande till platsen har fått stort utrymme i studierna (Exley 
& Allen, 2007; Grinyer & Thomas, 2004; Tang, 2003). Med dessa aspekter menar 
studierna de relationer som sker på platsen där patienten befinner sig samt 
kommunikationen som förekommer där. Genom denna kommunikation kan patienten 
behålla sin värdighet och sitt självbestämmande (Gott et al., 2004). Däremot när 
patienten befinner sig på institution så kan det upplevas vara på sjukvårdens och 
sjuksköterskans villkor. I hemmet får patienten fortsätta leva enligt sina egna 
förutsättningar. När patientens livsvärld krymper och hon förflyttas från hemmet till 
institution, är det av stor vikt att sjuksköterskan har goda kunskaper i vad som är 
betydelsefullt för patienten. För att skapa en trygg miljö krävs det en god 
kommunikation mellan patienten och sjuksköterskan. Därför är det viktigt att veta hur 
relationerna fungerar i olika platser. Detta innebär att det inte bara är relationerna som 
sådana som är viktiga utan också var dessa relationer sker. WHO (Jahren Kristoffersen, 
2005) pekar också på det sociala samspelet mellan individ och miljö vilket även uttrycks 
i studierna (Exley & Allen, 2007; Grinyer & Thomas, 2004; Tang, 2003). 
 
Människor sammankopplar också sin existentiella trygghet till hemmet (Lassenius, 
2005). I studierna (Gott et al., 2004; Exley & Allen, 2007) behandlas platsen främst som 
hemmet, vilket betyder att den har en existentiell dimension. Detta framkommer inte så 
tydligt i studierna. I resultatet var det få av studierna som tog upp den existentiella 
aspekten, och då endast när det gällde möjligheten att få prata om sin sjukdom och sina 
tankar om livet. I McCall och Rice (2005) studie nämndes detta vilket också visade sig 
vara en stor lättnad för patienterna. Att få prata med någon som lyssnade och tog del av 
ens tankar på ett aktivt sätt gjorde det lite lättare för patienten. Ämnet beskrevs som 
svårt och känsligt att ta upp med deras närstående och även med vårdpersonalen. 
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Sjuksköterskans roll är att hjälpa patienten på alla sätt, vilket innebär att våga ställa 
frågan och orka stanna kvar och lyssna.  
 
Platsen kan också benämnas som ett terapeutiskt landskap (Williams, 2002) där platsens 
betydelse är synonymt med personlig identitet, trygghet och avskildhet. Detta togs till 
viss del upp av några studier (Exley & Allen, 2007; Williams, 2002) som visade hänsyn 
till de fyra aspekterna fysiskt, psykologiskt, socialt och existentiellt. Eftersom 
människor förknippar sin existentiella trygghet med hemmet är det inte lätt när denna 
miljö förändras. Detta fick patienter i Exley och Allens (2007) studie uppleva då till 
exempel en sjukhussäng fick ställas in i vardagsrummet. Likhet med detta togs upp av 
Rämgård (2008) som beskrev hur sängkammaren som var förknippad med något intimt 
förvandlades till en vårdplats. Vidare handlar platsen om hur sinnen inverkar på 
människan, det vill säga estetikens effekt på individen. I studien av Tang (2003) beskrev 
en man hur han kände glädje av att se sina barnbarn springa runt och hur de fick honom 
att skratta, vilket är en form av estetik. Detta tyder på att det är viktigt ur hälsosynpunkt 
att patienten kan känna sammanhang och mening i sin tillvaro vilket hälsodefinitionerna 
också beskriver (Jahren Kristoffersen, 2005).   
 
Vad är det då som gör att patienter upplever skillnad i att vårdas på sjukhus eller i 
hemmet? Det som uppkommer i resultatet är till största delen möjligheten till att vara 
privat och bevarandet av autonomin (Gott et al., 2004; Grinyer & Thomas, 2005; 
Thomas et al., 2004). På sjukhuset kan inte alla som önskar det få ett enkelrum (Douglas 
& Douglas, 2004). Det blir ingen avskildhet till att umgås med närstående för att vårda 
sina relationer och vårdpersonal kan när som helst dyka in för att ta ett prov eller titta 
hur mycket urin det har kommit i uribagen. Yngre patienter upplevde det som 
skrämmande att behöva se och höra andra patienters medicinska utrustning och se deras 
panik i ögonen (Grinyer & Thomas, 2004). Vårdpersonal måste därför bli bättre på att ta 
hänsyn till patienters integritet och inte vara så rutinfasta när det gäller döende patienter 
som vårdas på sjukhus utan låta de vara med och avgöra när det passar att göra vissa 
saker. I hemmet kände patienter sig mer fria att styra över sin vardag, att umgås med 
närstående och att ha det bekvämt (Exley & Allen, 2007). Som tidigare diskuterats så 
vill de flesta vårdas i hemmet i inledningsfasen, men ju längre tiden skred, desto fler 
kom till en annan insikt. När svårigheter uppstod i att hantera symtomen, krävdes det 
mer medicinsk utrustning vilket i sin tur ledde till intrång i platsen (Gott et al., 2004). 
Det tycks som om vården i den senare fasen fungerar bättre för alla parter då vården 
förläggs till en plats utanför hemmet. Det leder till att identiteter, roller och patientens 
värdighet upprätthålls.  
 
Det finns olika orsaker som gör att patienten inte blir vårdad på den plats som hon 
önskar vid livets slutskede. Orsakerna är många, det kan bland annat bero på att det inte 
finns några närstående som kan hjälpa till eller att patienten är för sjuk för att på ett 
adekvat sätt kunna vårdas på den önskade platsen. Yngre patienter vårdas nästan alltid 
hemma av föräldrarna enligt Grinyer och Thomas (2004). För de yngre betydde hemmet 
trygghet, kontinuitet, närhet till familj och vänner. Hemmet var den naturliga platsen i 
tillvaron som gjorde att de kände sig trygga och bekväma. Där var det lättare att ändra 
på rutiner och de fick mer självbestämmande. Majoriteten av de äldre patienterna 
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önskade bli vårdade i hemmet. Men när förlusten av kroppskontroll blev allt påtagligare 
upplevdes det som svårt att bli vårdad av närstående. Detta blev för intimt och de vill 
inte att deras barn skulle se deras hjälplöshet (Gott et al., 2004). Det var lättare att 
bevara värdigheten och sina roller som partner och förälder på en neutral plats. 
 
I studien gjord av Gatrell et al. (2003) framkom det att i fattiga områden dör flera 
cancerpatienter på sjukhus än på vårdhem eller hemma. Det kan bero på sämre 
ekonomiska förutsättningar, lägre standard på bostaden och att tillgången på 
hemsjukvård är mindre. Sannolikt är att patienter från mindre ekonomiskt gynnade 
områden väljer att vårdas på sjukhus under sina sista dagar i livet, för att de känner sig 
tryggare där än hemma och det ökar deras livskvalitet. Patienter med cancer som levde i 
områden med högre ekonomisk standard hade en större andel patienter som blev 
vårdade i hemmet (Gatrell et al., 2003). Framförallt var det relativt unga män som 
föredrog att dö hemma. I områden med högre ekonomisk standard var det fler som dog 
på vårdhem eller äldreboende. I Sverige vill sjuka personer också bo hemma så länge 
som möjligt vilket också uppmuntras och möjliggörs av vården och de sociala 
myndigheterna genom en väl utbyggd hemsjukvård (SOU 2001: 6). Det finns också 
vårdhem för patienter som av en eller annan anledning inte kan bo hemma. Vården ska 
vara likvärdig oavsett ekonomisk status. Patienten i den palliativa vården skall 
behandlas utifrån en helhetssyn. Det innebär också att hänsyn bör tas till den plats där 
vården bedrivs. Forskningen beskriver relationen mellan patientens livsvärld och platsen 
huvudsakligen utifrån de privata och de sociala aspekterna. 
 
 
Konklusion  
 
Meningen med platsen har, utifrån patienten i den palliativa omvårdnaden, visat sig ha 
olika betydelser.  De aspekter som enligt resultatet var av betydelse var det sociala i 
platsen, det personliga i platsen samt dagliga rutiner och aktiviteter som gjorde att 
patienten bevarade sin autonomi i platsen. Det var personerna i patientens omgivning 
och kommunikationen dem emellan tillsammans med saker som gjorde det personligt i 
platsen. Det blir skillnad i platsens betydelse var i den palliativa processen som 
patienten befinner sig i. Även vilken ålder, sociala och ekonomiska förhållanden verkar 
vara avgörande för var patienten vill att vården ska ske. 
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Implikation   
 
För att patienten i den palliativa vården skall få den bästa vården anses det att den 
privata sfären måste komma fram mer i litteraturen och i den praktiska 
vårdverksamheten. Den föreliggande studien visade även på att forskningen är sparsam i 
det valda ämnet om platsens betydelse. I studien har det framkommit att hemmet kanske 
inte alltid är den bästa platsen för att bli vårdad i den palliativa omvårdnaden. Därför 
kan det anses att fler hospice behövs i dagens samhälle.  
Detta visar att fortsatt forskning behövs inom ämnet, där fokus bör läggas på vad platsen 
har för betydelse för patienten. Studier av fenomenologisk karaktär samt 
begreppsanalyser behövs för att belysa ämnets olika dimensioner. Eftersom majoriteten 
av patienterna i de funna artiklarna hade sjukdomen cancer kan det även vara lämpligt 
att forska på andra sjukdomar.  
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informal 
caregivers of 
the terminally 
ill 

Att fastställa 
informella 
vårdgivares 
uppfattning om 
platsen för 
vården och 
döden. Även 
identifiera 
varierande 
föreställningar 
om döden hos 
patienter i livets 
slutskede, som 
har fått hjälp av 
hemsjukvården. 

Kvantitativ metod 
 
Totalt 216 informella 
vårdgivare 
intervjuades. 
Insamlingen av data 
redovisar vårdtagaren 
och vårdgivarens 
tillfredsställelse och 
användande av 
kommunal service 
samt valet av 
vårdplats i livets 
slutskede. 

Informella vårdgivare och 
vårdtagare har valt hemmet 
som plats av vård. Informella 
vårdgivare har högre preferens 
för institution än vårdtagaren. 
Informella vårdgivare anser att 
behov av kontinuerlig vård och 
dålig symtomlindring är största 
orsaken varför vårdtagaren inte 
dog på den valda platsen. 
Palliativa teamets kunskap och 
symtomkontroll hade betydelse 
för antalet som ville dö i 
hemmet.    
 

Grad 1 
 

Årtal: 
2004  
 
 
Land: 
England 
 

Douglas, C.H. 
& 
Douglas, 
M.R. 
 

Patient – 
friendly  
Hospital 
environments
: 
exploring the 
patient’s 
perspective 
 

Att undersöka 
patienters 
uppfattning och 
attityd till miljön 
på sjukhus, för 
att framtida 
sjukhus ska 
kunna möta 
patienters behov 
bättre.  
 

Kvalitativ metod 
 
 
Semistrukturerade 
intervjuer utfördes. 
Personlig intervju 
med 50 patienter, alla 
inlagda på sjukhus. 

Patienterna har behov av 
personligt utrymme, en 
välkomnande och hemlik miljö 
och stödjande omgivning. 
Fynden har viktiga 
implikationer för politiker, 
verksamhetschefer och 
sjukhuspersonal. 
 

Grad 1 



Tabell 3. Artikelöversikt   Bilaga II 

 

Årtal: 
2007 
 
 
Land: 
England 

Exley, C., & 
Allen, D.  
 

A critical 
examination 
of home care: 
End of life 
care as an 
illustrative 
case 

Att undersöka 
obekräftade 
motsägelser och 
ansträngningar 
som ryms inom 
hemvårdens 
policy och de 
utmaningar som 
är negligerade av 
forskningen på 
det här området. 

Kvalitativ metod 
 
Intervju: 
Informationen 
genereras från tre 
olika studier 
sammanlagt . 
Intervjuer gjordes 
med 46 patienter och 
47 vårdare.  
 

Vårdplanerare och 
professionella vårdgivare 
måste noggrant tänka igenom 
hur vården bäst kan utföras och 
vara uppmärksamma på att 
hemmet är en plats för social 
samhörighet vilket ger den 
sociala platsen en mening, 
detta är en del i den utmaning 
hemvården står inför. 

Grad  2 

Årtal: 
2003 
 
 
Land:  
England 

Gatrell, A.C., 
Harman, J.C., 
Francis, B.J., 
Thomas, C., 
Morris, S.M., 
&   
McIllmurray, 
M. 
 

Place of 
death: 
analysis of 
cancer deaths 
in part of 
North West 
England 
 

Att undersöka 
om patienternas 
val av plats  
uppfylldes på 
olika platser i 
förhållande till 
var de levde.  
 

Kvantitativ metod 
 
Uppgifter från 
dataregister om 6900 
cancerpatienter som 
avlidit i ett vård 
område i Nordvästra 
England. Uppgifterna 
inkluderade ålder, 
kön, årtal för dödsfall 
och postadress. 

Det finns stora variationer 
i valet av plats för vård i livets 
slutskede, de avgörande 
skillnaderna påverkas i stor 
utsträckning av avståndet till 
de olika vårdinrättningarna och 
social tillhörighet samt kön och 
ålder. 

Grad 1 
 
 
 



Tabell 3. Artikelöversikt   Bilaga II 

 

Årtal:  
2004   
 
 
Land:  
England 

Gott, M., 
Seymour, J., 
Bellamy, G., 
Clark, D.,  
& Ahmedzai, 
S. 
  

Older 
people’s 
views about 
home as a 
place of care 
at the end of 
life 

Att undersöka 
äldre människors 
uppfattning av 
hemmet som 
plats för vård i 
livets slutskede.   

Kvalitativ metod 
 
Metoden innehöll två 
faser. En 
diskussionsgrupp och 
semistrukturerade 
intervjuer.  
32 deltagare valdes ut 
från sex olika 
samhällsgrupper. 16 
män och 29 kvinnor 
intervjuades. 
 

Äldre människor associerar 
platsen och hemmet med en 
värdig död, men de kan också 
identifiera många praktiska och 
moraliska problem. En del 
äldre anser att institutionell död 
inte kan vara en värdig död. 
Det är därför viktigt att 
undersöka hur vården ska få en 
mer meningsfull inriktning och 
kvalitet i livets slutskede inom 
vården.     

Grad 1 



Tabell 3. Artikelöversikt   Bilaga II 

 

Årtal: 
2004 
 
 
Land:  
England 

Grinyer, A. & 
Thomas, C. 

The 
importance of 
place of 
death in 
young adults 
with terminal 
cancer 

Syftet var att 
förstå platsens 
betydelse i livets 
slutskede för 
åldersgruppen  
18-25 år. 

Kvalitativ metod 
 
Studien består av 
berättelser om 
upplevelser under 
sjukdomstiden, 
skrivna av föräldrar 
till 13 unga 
cancerpatienter efter 
deras död. 
 

Att få dö hemma prioriterades 
högt hos majoriteten av de 
unga cancerpatienterna, och 
stöddes i hög grad av deras 
föräldrar.  Vård och död i 
hemmet är vanligare i denna 
åldersgrupp än bland 
cancerpatienter i allmänhet. 
Föräldrar som är yngre har 
sociala och fysiska 
förutsättningar till skillnad från 
äldre som vårdar sina 
närstående. För vissa unga och 
deras föräldrar kan ett hospice 
eller sjukhus vara den bästa 
platsen att dö på. Detta 
indikerar att professionella 
palliativa vårdgivare bör vara 
uppmärksamma på 
familjerelationer som är 
involverade i samspelet så att 
de kan ge bästa stöd för valet 
av plats för vård i livets 
slutskede som bäst passar 
individen.       

Grad 1 



Tabell 3. Artikelöversikt   Bilaga II 

 

 
Årtal: 
2005 
 
 
Land: 
Scotland  
 

McCall, K. & 
Rice, A.M. 
 

What 
influences 
decisions 
around the 
place of care 
for terminally 
ill cancer 
patients? 
 

Att undersöka 
vad som 
påverkade valet 
av plats i livets 
slutskede för en 
liten grupp av 
patienter på 
landsbygden i 
West Highland i 
Scottland. 

Kvalitativ metod 
 
Semistrukturerade 
intervjuer av 8 
cancerpatienter vid 
livets slutskede.   
 
5 kvinnor och 3 män. 
 

För många var valet av plats 
för vård i livets slutskede 
beroende av hur deras sjukdom 
vidareutvecklades men det 
krävdes att vårdprofessionen 
tog upp olika alternativ till var 
palliativ vård skulle bedrivas så 
att valmöjligheten tillgodosågs.  
 

Grad 1 

Årtal: 
2003 
 
 
Land: 
USA 

Tang, S.T.  
 

When death 
is imminent – 
Where 
terminally ill 
patients with 
cancer prefer 
to die and 
why 
 

 Att utifrån 
patienter i livets 
slutskede 
utforska och 
beskriva 
platsens 
betydelse. Att 
även  identifiera 
anledningen till 
valet av önskad 
plats och att 
utvärdera vikten 
av att få dö på 
önskad plats.  
 

Kvalitativ metod. 
 
Intervju med 180 
cancerpatienter i livets 
slutskede. Både 
kvinnor och män 
ingick i studien. Mer 
än hälften levde 
tillsammans med 
någon.  
 
 
 

Övervägande många som 
konstaterade att de hade 
möjlighet att dö på önskad 
plats. Trots det togs det hänsyn 
till närstående vilket gjorde att 
valet av plats kanske ändrades.  
 

Grad 1 



Tabell 3. Artikelöversikt   Bilaga II 

 

Årtal: 
2003 
 
 
Land: 
England 

Thomas, C., 
Morris, S.M., 
& Clark, D. 
 
 
 
 

Place of 
death: 
preferences 
among cancer 
patients and 
their carers 
 

Att undersöka 
faktorerna som 
påverkar valet 
av plats i livets 
slutskede. 

Kvalitativ metod 
 
41 patienter och 18 
informella vårdgivare 
ingick i intervjun. 
Patienterna hade 
uppskattningsvis cirka 
tre månader kvar att 
leva. Upprepade 
intervjuer gjordes. 

Undersökningen kartlade 
faktorer som påverkade valet 
av plats. Det visade sig att det 
fanns starkare önskan om att 
dö på hospice än väntat. Det 
behövs mer investering i den 
palliativa hemsjukvården 
speciellt i 24 timmars service 
för att öka möjligheten till att 
dö i hemmet.  
 
 
 

Grad 1 

Årtal: 
2002 
 
 
Land:  
Canada  
 

Williams, A. 
 

Changing 
geographies 
of care: 
employing 
the concept 
of therapeutic 
landscapes as 
a framework 
in examining 
home space 
  
 

Att bättre förstå 
effekten av 
vårdandet och 
platsen där de 
bor tillsammans 
med närstående.  

Kvalitativ metod 
 
Undersökningsmetode
n som användes var 
politisk ekonomisk 
granskning. 
Granskningen gjordes 
av Hälso- och 
sjukvårdens 
omorganisering och 
vilka konsekvenser 
den fick för de 
informella 
vårdgivarna i hemmet. 
Litteraturöversikt 
gjordes även av 
betydelsen av 
hemmet. 

Genom fortsatt forskning på 
hemmiljön kan både formella 
och informella vårdgivare 
arbeta för att anpassa 
hemmiljön på ett finkänsligt 
sätt. Detta för att skapa en 
terapeutisk miljö för den 
informella vårdgivaren och 
familjemedlemmar som delar 
boende med patienten. 

Grad 1 
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