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Sammanfattning Det är komplext att i ett palliativt skede ge korrekt och 

individanpassad information till patienter. Därför är det viktigt att 

sjuksköterskan använder sig av ett etiskt förhållningssätt och 

identifierar de behov som patienten har. Syftet var att belysa 

patientens behov av information i den palliativa omvårdnaden. En 

litteraturstudie genomfördes där femton vetenskapliga artiklar 

bearbetades och granskades. Fem teman framkom som belyser 

behovet av information för att få kunskap om sin sjukdom, behov 

av information för att leva med sjukdomen, behov av information 

för att klara av sista tiden, behov av anpassad information, behov 

av att få information från rätt person. Patienterna hade ett behov 

av information om sin specifika sjukdom och symtom för att klara 

av sitt dagliga liv, prognosen för att kunna planera sin framtid och 

livets slutskede.  

Individanpassad information från personal med specifik kunskap 

ansågs vara viktigt. Informationen skulle vara ärlig och inte inge 

falska förhoppningar och ansågs därmed kunna öka livskvaliteten. 

Ett stort problem enligt patienten var bristen på information och 

hur den framfördes. Därför är det viktigt att det i sjuksköterskans 

grundutbildning ingår utbildning och träning i svåra och känsliga 

samtal. Mer forskning krävs för att kunna sprida kunskapen hur 

sjuksköterskan bör närma sig patienten och ge individanpassad 

information på rätt sätt.  

 

 

 

 



 

Title  Patients’ need of information in palliative care 

 

Author  Jenny Claesson 

  Ewa Hallquist 

 

Department School of Social and Health Sciences 

  Halmstad University 

  PO Box 823 

  SE- 301 18 Halmstad, Sweden 

 

Supervisor Ing- Marie Carlsson, lecturer, MScN 

 

Examiner  Kärstin Bolse, lecturer, PhD 

 

Period  Spring term 2010 

 

Pages  19 

 

Keywords  Information need, nurse, palliative care, patient 

 

Abstract It is complex in a palliative stage to provide accurate and 

personalized information to patients. 

It is therefore important that nurses maintain an ethical approach to 

identify the need of the patient.  

The aim was to illuminate the patient's need of information in 

palliative care. A literature review was carried out in which fifteen 

scientific articles processed and examined. Five main themes 

emerged, highlighting the need for information to gain insight into 

their illness, need of information to be living with the disease, need 

of information to cope near death, the need of tailored information, 

need to get information from the right person. The patients had a 

need of information about their specific disease and symptoms to 

cope with their daily life, forecast to plan their future and the end 

of life.  

Individualized information from staff with specific knowledge was 

considered important. The information would be honest without 

any false hopes and was thus able to increase the life quality. A 

major problem as the patient was the lack of information and how 

it was performed. It is therefore important that the education of the 

nurse includes education and training in difficult and sensitive 

conversations. More research is needed to spread the knowledge 

how the nurse should approach the patient and provide 

personalized information correctly.  

 

 

 



 

Innehållsförteckning 
 

Inledning     1 
 

Bakgrund     1                                                                         
Palliativ vård     1                                                                        

Information     2 

Sjuksköterskans anpassning till patientens behov 3 

Sjuksköterskans pedagogiska uppgift   4 

 

Syfte  5
  

Metod      5 
Datainsamling     5 

Databearbetning     6 
 

Resultat      7 
Behov av information för att få kunskap om sin sjukdom 7 

Behov av information för att leva med sjukdomen 8 

Behov av information för att klara av sista tiden 9  

Behov av anpassad information   10 

Behov av information från rätt person  11 
 

Diskussion     12 
Metoddiskussion     12 

Resultatdiskussion     13 
 

Konklusion     18 
 

Implikation     18 
 

Referenser 
 

Bilagor  
Bilaga I Tabell 1. Sökordsöversikt 

Bilaga II Tabell 2. Sökhistorik 

Bilaga III Tabell 3. Artikelöversikt 



1 

 

Inledning 

 
I en statlig utredning om död och värdig vård vid livets slut (2001) föreslår utredningens 

kommitté en rad olika förbättringar för att lika villkor och förutsättningar skall råda inom den 

palliativa vården, oavsett vilken sjukdom och var i Sverige personen är bosatt. Enligt 

utredningen finns det stora skillnader inom den palliativa vårdens kvalité. Ett av de områden 

inom den palliativa omvårdnaden, som behöver förbättras är området information till patienter 

och närstående. Nästan tio år senare, i april 2010 framkommer på en konferens om palliativ 

vård i Stockholm att fördelningen fortfarande är ojämn i landet (Nordgren, 2010). Eftersom 

många lever länge idag med kroniska sjukdomar ökar behovet av särskilda insatser och därför 

borde Sverige prioritera den palliativa vården i större utsträckning än vad det görs idag. 

 

Inom den palliativa omvårdnaden är det sjuksköterskan som befinner sig närmast patienten 

vilket ger sjuksköterskan en möjlighet att snabbt och systematiskt identifiera behov 

(Friedrichsen & Petersson, 2005). Det är därför av stor vikt att sjuksköterskan är uppdaterad 

om aktuell evidensbaserad information (ibid.). Det är också av betydelse att sjuksköterskan 

har förmågan att ge information som är anpassad till individen och den sjukdom individen 

drabbats av (Gardiner, et al., 2010).Att göra patienten delaktig i sin egen behandling när 

denne befinner sig i ett behov av palliativ omvårdnad kan vara en utmaning. Att prata om 

”döden” är inte enkelt men något som ingår i sjuksköterskans arbetsuppgifter. Patienter kan 

erhålla information både passivt och aktivt genom olika informationskällor från omgivande 

samhälle men framförallt av den professionella vårdpersonalen (Larsson, Palm, & Rahle 

Hasselbalch, 2008). 

I International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2007) står det att sjuksköterskan har ansvaret för att patienten får den 

information hon eller han behöver för att kunna fatta beslut och vara delaktig kring sin vård 

och behandling. Sjuksköterskan ska även informera patienten om rätten till att välja eller 

vägra behandling.  

 

 

Bakgrund 

 
Palliativ vård 

När syftet med vården inte längre är kurativt övergår det i en annan fas och blir palliativt. 

Detta är en svår process både för patient och närstående och här behövs en hög medicinsk 

yrkeskompetens hos sjuksköterskan. Snabb hjälp är väsentlig i en palliativ situation och 

ambitionen måste vara hög (Glimelius, 2005). Patientens behov av vård kan variera, från 

basal omvårdnad till specialiserad och avancerad nivå (Vårdguiden, u.å.). Enligt World Health 

Organisation [WHO] (u.å.) definieras palliativ vård som ett förhållningssätt där lidandet 

förhindras eller lindras. Det kan ske genom att tidigt identifiera, utförligt analysera och 

behandla smärta och andra fysiska, psykiska, psykosociala och andliga problem. Genom 

palliativ vård kan patienters livskvalitet förbättras när de drabbats av en livshotande sjukdom. 

Smärta och andra symtom ska lindras hos patienten och livet och döden ses som en normal 

process som varken ska påskyndas eller förhalas (WHO, u.å.). Beck-Friis och Strang (2005) 
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föreslår att palliativ vård kan indelas i två olika faser, en tidig som kan sträcka sig från några 

månader till år. I denna fas handlar det om att förlänga livet med bästa möjliga livskvalitet 

medan det i den sena fasen, då botande behandlingar är avslutade och endast handlar om 

livskvalitet den tid som finns kvar. 

Den palliativa medicinen har sitt ursprung i hospicerörelsen som grundlades i England av 

Cicely Saunders på 1960-70 talen och där kunde patienter med långt framskriden sjukdom 

och kort beräknad överlevnadstid tas omhand (Eckerdal, 2005). Vården avsåg att förändra den 

döende patientens situation till att vara så bra som möjligt (Beck- Friis & Strang, 2005; 

Eckerdal, 2005) och hospicerörelsen har haft stor betydelse för hur den palliativa 

omvårdnaden utvecklats i Sverige. Patienternas situationer lyfte upp ett behov av samarbete 

mellan primärvården och den slutna vården och därför bildades team med specialkompetens 

(läkare, sjuksköterska, kurator, präst och sjukgymnast) som fungerade som rådgivare både 

inom primärvården och på sjukhuset (Kaasa, 2001). Den kompetens som behövdes togs in i 

teamet för att följa patienten var den än befann sig (Beck- Friis & Strang, 2005) och det är på 

detta sätt som Sverige försöker erbjuda palliativ omvårdnad trots att det inte finns någon 

medicinsk specialitet (Nationella rådet för palliativ vård, u.å.).   

För att bedriva en god palliativ vård i Sverige idag vilar den på de fyra hörnstenarna (Strang, 

2005): Symtomkontroll - ska erbjudas oberoende av om problemet är psykiskt, fysiskt, socialt 

eller existentiellt. Familjen och patienten ska ses som en enhet, s.k. ”unit of care”. Teamarbete 

- präglas av ett samarbete mellan undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, sjukgymnast, 

dietsist, präst och kurator. Teamet kan se lite olika ut men den kompetens som behövs tas in i 

teamet. Stöd - att stödja både den sjuke och närstående under sjukdomstiden och även stöd till 

närstående efter dödfallet (Strang, 2005). Att ge information till patienten är en viktig del för 

att patienten ska uppleva trygghet, belåtenhet och delaktighet i vården (Larsson, et al., 2008) 

och därmed får patienten ökad insikt och förståelse kring sin sjukdom, vård och åtgärder. 

Även den professionella relationen mellan patienten och sjuksköterskan kan optimeras med 

hjälp av delaktighet och genom att skapa trygghet för patient Kommunikation och relation - 

genom en bra kommunikation skapas en bra relation och därmed bra livskvalitet, autonomi 

och bättre copingförmåga (Strang, 2005). I kommunikation ingår information vilket är en 

viktig del i vården.  

 

 

Information  
 
Information är en envägskommunikation (Gedda, 2003) där två parter innefattas. Den ena 

parten är aktiv och förmedlar ett budskap medan den andra parten är passiv. Trots att 

mottagaren anses vara passiv krävs det att mottagaren tolkar fakta. Det sker med 

utgångspunkt från personens tidigare erfarenheter, uppfattningar och värderingar. Det krävs 

att sjuksköterskan som ofta är den som ger information är medveten om att flera faktorer kan 

påverka informationen. Ytterligare faktorer som kan ha betydelse för hur informationen 

mottas är miljön där informationen ges. En obekant miljö kan skapa rädsla och ångest hos 

patienten (Friedrichsen & Petersson, 2005; Larsson, et al., 2008). Miljön där 

informationsutbytet sker kan även vara distraherande. Ytterligare en faktor som kan påverka 

informationsutbytet är maktbalansen mellan den som informerar och den som är mottagare. 

Några av de faktorer som kan inverka är som tidigare nämnt en obekant miljö men även att 
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patienten är den som ofta har lite kunskap om sin egen sjukdom (Friedrichsen & Petersson, 

2005). 

 

Det finns så kallade oskrivna regler i ett samtal mellan sjuksköterskan och patienten (Larsson, 

et al., 2008) och det börjar med att de presenterar sig för varandra och börjar att småprata för 

att minska maktbalansen. Det är även viktigt att sjuksköterskan svarar på alla patientens 

frågor då det annars kan upplevas som att patienten ignoreras. Det bör finnas en balans mellan 

vad sjuksköterskan får och inte får föra in i ett samtal. Sjuksköterskan får ställa frågor kring 

patientens privatliv, dock är det inte godtagbart att patienten ställer frågor kring 

sjuksköterskans privatliv. Däremot kan sjuksköterskan föra in delar angående sitt privatliv i 

samtalet med patienten om det anses som lämpligt. Sjuksköterskan kan avbryta 

konversationen för att kunna avsluta det pågående samtalet men då är det viktigt att hon eller 

han gör det så smidigt som möjligt. En utmaning för sjuksköterskan är att anpassa 

informationen så att patienten förstår vad som sägs då samtalet ofta har en medicinsk jargong.  

Det kan upplevas som att patienten söker information både passivt och aktivt (ibid.).  

 

Hur situationen utvecklas för patienten är beroende av hur tydlig och klar informationen varit. 

Det gäller att förhålla sig till den nya situationen på ett sådant sätt att mening och 

sammanhang kan återupprättas, copingförmåga. Detta bidrar till att känslomässiga reaktioner 

kan bearbetas så att praktiska svårigheter går att lösa (Kaasa, 2001). 

 

 

Sjuksköterskans anpassning till patientens behov  
 

Enligt Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) ska 

sjuksköterskan kunna föra en dialog med patienter, närstående, vårdpersonal och andra. 

Sjuksköterskan ska även erbjuda stöd och information för att göra patienter och närstående så 

delaktiga som möjligt i vård och behandlingen. Genom information skapas en ökad 

delaktighet och trygghet till patienten. Den professionella relationen mellan patient och 

sjuksköterskan främjas (Larsson, et al., 2008) samt patienten blir mer nöjd. 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) beskriver även 

värdet av att kunna ta hänsyn till omständigheter som till exempel tid och innehåll och 

försäkra sig om att individen som har mottagit informationen har förstått dess innehåll. 

Slutligen ska sjuksköterskan vara observant och identifiera de patienter som är i behov av 

information men som inte har uttalat det. Identifiering av gömda behov av information hos 

patienten är en utmaning för sjuksköterskan och hon eller han måste vara uppmärksam på de 

signaler som kan tyda på att patienten vill ställa en fråga (Brattgård, 2005) och för detta krävs 

träning, erfarenhet och kunskap 

 

Sjuksköterskans förhållningssätt och egna erfarenheter har stor betydelse för hur relationen 

kan bli och det allra första mötet är mycket viktigt för det kommer att spegla kommande 

träffar (Kaasa, 2001). Ärlighet är en viktig del av det etiska arbetet i vården och det krävs en 

ärlig kommunikation mellan patienten och sjuksköterskan (Brattgård, 2005). Harris Kalfoss 

(2002) beskriver att möta döende och lidande patienter innebär en utmaning för 

sjuksköterskan då hon eller han ska anpassa sig och möta patienter på deras villkor och 

kulturella och sociala förutsättningar, så kallad kalibrering. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen 

[HSL] (1982: 762) står det i § 2b står det att patientansvarig sjuksköterska ska ge patienten 

individanpassad information om sitt tillstånd, undersökningsmetoder, vård och behandlingar 
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som finns att tillgå. Om det inte går att ge informationen till patienten ska den istället ges till 

de närstående.  

 

Ibland kan det uppstå etiskt komplicerade situationer i samband med information. Ett sådant 

exempel är när närstående vill skydda sin sjuka familjemedlem genom en önskan att 

sjukvårdspersonalen inte ska informera om den begränsade livstiden. I en sådan situation är 

det sjuksköterskans uppgift är att representera patienten (Millberg, 2005).  Å andra sidan har 

patienten rätt till att avstå från information om hon eller han inte vill detta (ibid).  

 

 

Sjuksköterskans pedagogiska uppgift 
 
Ur ett historiskt perspektiv har sjuksköterskan under 1900-talet haft en pedagogisk 

arbetsuppgift (Häggström, 2003). I sjuksköteskans pedagogiska arbetsuppgifter ingår det att 

ge information, vara uppmärksam på gömda behov av information, att patienten har förstått 

informationen, ge stöd och råd till patienter för att göra dem så delaktiga som möjligt i sin 

egen vård och behandling (Socialstyrelsen, 2005). Kirkevold och Nortvedt (2006) beskriver 

hur sjuksköterskans pedagogiska uppgift angående information har utvecklats och hur 

informationen bör ges. Sjuksköterskan hade tidigare främsta ansvaret för hälsoinformation 

och rådgivning till patienterna och därefter har sjuksköterskans pedagogiska ansvar ökat. Det 

innefattar även att komplettera, bistå och tydliggöra läkarnas information till patienten 

gällande sjukdom, återhämtning, omvårdnadsåtgärder och egenvård. En av sjuksköterskans 

uppgifter är att närvara, om patienten accepterar detta, när läkaren ska informera om sjukdom 

och eventuella behandlingar (Kaasa, 2001). Sjuksköterskan kan därefter om behov finns 

förtydliga informationen eller besvara de frågor som patienten har. Genom att dokumentera 

allt som sagts minskar risken för missförstånd samt att det till viss del går att utläsa hur 

välinformerad patienten är. Patienten slipper även att berätta sin sjukdomshistoria på nytt 

varje gång.  

 

Sjuksköterskan bör vara medveten om sin kompetens och begränsning när hon eller han ska 

hänvisa till annan profession. Därför är det viktigt att sjuksköterskan försöker att tänka på vad 

som påverkar samtalets kvalité som till exempel var, när och hur samtalet utförs (Larsson, et 

al., 2008). På bland annat Akademiska sjukhuset i Uppsala har det skapats speciella 

mötesplatser där patienter kan vända sig för att få ytterligare och förtydligande information 

angående sin sjukdom, behandlingar och uppkomna frågor och som kan besvaras av 

sjuksköterskor ibid. 

 

Det är ytterst viktigt att sjuksköterskan visar respekt i kommunikationen med patienten 

(Friedrichsen, 2005). Beslut kring behandlingar innebär en utmaning för patienten och det är 

viktigt att sjuksköterskan tar informationsutbytet på allvar (Larsson, et al., 2008). 

 

Sjuksköterskans pedagogiska arbetsuppgifter har förändrats och har kommit att omfatta 

information om både omvårdnad och medicin. Detta ställer ökade krav på att sjuksköterskan 

har de pedagogiska kunskaper som krävs och som en del i svensk sjuksköterskeutbildning 

ingår sedan 1991 samtalsträning (Gedda, 2003; Larsson, et al., 2008). För att nå upp till målen 

som att skapa tillit, göra patienten trygg, delaktig i sin vård (Larsson, et al., 2008; 

Socialstyrelsen, 2005) och att ge en individanpassad information (Hälso- och sjukvårdslagen) 

krävs en ökad kunskap om olika patientgruppers behov av information. 
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Sjuksköterskan möter idag palliativ omvårdnad överallt eftersom att det förekommer både 

inom medicinska och kirurgiska avdelningar, likväl som inom närsjukvården. En av 

sjuksköterskans uppgifter är att informera patienterna så att de får insikt i sin sjukdom och 

därmed uppnår autonomi och blir delaktiga i sin vård. Därför är det viktigt att identifiera 

patientens individuella behov av information. 

 

Syfte 

 
Syftet var att belysa patientens behov av information i den palliativa omvårdnaden. 

  

Metod 

 

Studien genomfördes som en litteraturstudie. Sökningen av vetenskapliga artiklar har skett i 

två faser, den inledande och den slutliga litteratursökningen för att identifiera, bearbeta och 

strukturera funnet material (Friberg, 2006). I den inledande litteratursökningen användes olika 

sökord för att få bredare översikt och en stabil grund i ämnesområdet och därmed kunna ha ett 

kritiskt arbetssätt till den slutliga litteratursökningen. I den egentliga litteratursökningen 

gjordes en systematisk sökning som inkluderade både kvalitativa och kvantitativa artiklar till 

resultatet.  

 

 

Datainsamling 
 

Till litteraturstudien söktes artiklar i databaserna Academic search elite, Cinahl, Psycinfo, 

Pubmed, Sage och Science direct via Högskolan i Halmstads databasnät. Sökorden utgick 

utifrån de olika databasernas ämnesord, se Bilaga I. Tabell 1. Sökordsöversikt. Dock användes 

palliative care, palliative treatment och end of life som sökord i alla sökningar för att uppnå 

rätt inriktning i artiklarna som svarade mot syftet. Inklusionskriterierna som användes var att 

artiklarna skulle vara publicerade mellan 2005 och 2010 och vara vetenskapliga. 

Exlusionkriterierna var att de skulle vara review artiklar, äldre än 5 år och att de handlade om 

barns, närståendes eller sjuksköterskans behov av information. Därför lästes inte alla artiklars 

abstract då titeln oftast kunde förklara artikelns innehåll. Mesh-termer, thesaurus, subject 

heading och trunkering användes till viss del, se bifogad Bilaga I. Sökning i fritext användes i 

samtliga databaser då antalet artiklar blev fler än om Mesh-termer användes.  

  

Sökorden som användes i databasen Academic search elite var palliative care, information 

need, needs assessment, information och end of life. Sökningar gjordes först som Mesh-

termer på de ord som fanns, till exempel palliative care. Fritextsökning gav fler artiklar. 

Funktionen ”AND” valdes för att kunna kombinera flera sökord till samma sökning. I den 

första sökningen i databasen Academic search elite valdes en artikel till urval 1 och efter 

granskningen valdes den även till urval 2, se Bilaga II. Tabell 2. Sökhistorik. I den andra 

sökningen valdes 2 artiklar till urval 1 och efter artikelgranskningen föll en bort så endast en 

gick till urval 2 eftersom artikeln handlade om vårdgivare och inte om patientens behov av 

information.  

 

I databasen Cinahl användes Major heading [MH] palliative care och information need. 

Däremot var sökordet patient som fritext då det gav fler träffar. Funktionen ”AND” användes 
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för att koppla ihop flera sökord. Artikelsökningen gav två artiklar som valdes till urval 1. 

Efter granskningen valdes de även till urval 2.  

 

I Psycinfo användes sökfunktionen keyword [KW] med sökorden palliative care och 

information och sökfunktionen title [TI] användes med patient. Kombinationsfunktionen 

”AND” användes. Från sökningen valdes en artiklar till urval 1 för att sedan granskas och 

väljas till urval 2.  

 

I Pubmed gjordes två olika sökningar med olika kombinationer av sökord. I den ena 

sökningen användes sökordet palliative care som Mesh-term och sökordet information need 

som fritext och trunkering. Trunkering valdes för att få fler träffar i sökningen. Det gav fem 

artiklar som valdes till urval 1. I urval 2 ansågs fyra av artiklarna vara lämpliga för 

resultatdelen. Den artikel som föll bort handlade om en utvärdering av en internetbaserad 

informationskälla för personal i den palliativa vården. Kombinationsfunktionen ”AND” 

valdes i de båda sökningarna. I den andra sökningen användes sökorden access to information 

och palliative care som Mesh-termer vilket gav en artikel till urval 1 som sedan valdes vidare 

till urval 2. 

 

I databasen Sage användes sökorden patient, information need och nurse som fritext. Sökordet 

information need trunkerades på båda orden. En artikel valdes i urval 1 och gick vidare till 

urval 2. 

 

Sökorden som användes i databasen Science direct var information need och palliative care. 

Palliative care söktes i fritext och information need som keyword [KW]. Det gav tre artiklar 

som valdes till urval 1 för att även väljas till urval 2 efter artikelgranskningarna.  

 

Artiklar som återkommer i olika databassökningar redovisades bara en gång.  

 

En artikel hittades manuellt och ansågs vara relevant för litteraturstudien. Den hittades i 

referensen av en reviewartikel som handlar om patienters behov av information.  

 

De 15 artiklar som valdes att vara med i resultatdelen granskades med hjälp av två mallar från 

Carlson och Eiman (2003), en för kvalitativa och en för kvantitativa studier. Mallens 

utformning var en poängskala mellan 0 till 3 poäng. Abstract, introduktion, syfte, metod, 

resultat, diskussion och slutsatser poängsattes utifrån artikelns innehåll. Det fanns tre 

graderingar där grad I var hög, grad II var medelgod och grad III var av mindre god kvalitet.  

En artikelöversikt gjordes för att få en bättre överblick kring de artiklar som användes i 

litteraturstudiens resultatdel och artikelgranskningen gav tretton artiklar med en grad I och två 

artiklar med grad II, se Bilaga III. Tabell 3. Artikelöversikt. 

 

Databearbetning  

 
I databearbetningen lästes alla artiklar igenom individuellt och diskuterades gemensamt för att 

bringa klarhet kring artiklarna. Färgpennor och noteringar gjordes i kanten för att lättare 

upptäcka teman i texten. Det uppkom ett flertal teman när artiklarna lästes igenom och det 

valdes att dela upp dem i Behov av information för att få kunskap om sin sjukdom, behov av 

information för att leva med sjukdomen, behov av information för att klara av sista tiden, 

behov av att få anpassad information och behov av att få information från rätt person. 
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Resultat  
 
Behovet av information var stort hos patienter med svåra sjukdomar (Casarett, Crowley, 

Stevenson, Xie, & Teno, 2005; Clayton, Butow, & Tattarsal, 2005a; Clayton, Butow, & 

Tattarsal, 2005b; Cox, Jenkins, Catt, Langridge, & Fallowfield, 2006; Edmonds, Vivat, 

Burnman, Silber, & Higginson, 2007 Giles & Miyasaki, 2009). 

 

Patienter som var ensamstående hade större behov av information jämfört med de som levde 

med en partner. Även högutbildade, de som upplevde ångest liksom yngre individer som 

precis fått information om förväntad överlevnadstid upplevde ett större behov av information 

(Pardon, et al., 2009; Voogt, van Leeuwen, Visser, van der Heide, & van der Maas, 2005).  

 

Behov av information för att få kunskap om sin sjukdom 

Resultatet visade att det fanns ett behov av information för att få kunskap om sin specifika 

sjukdom (Harding, et al., 2008) och hur den kunde påverka kroppen på olika sätt (Witham, 

Willard, Ryan- Woolly, & O´Dwyer, 2008) samt olika symtom som den kunde ge (Harding, 

et al. 2008; Voogt, et al., 2005). Många ville ha information om sjukdomens orsak och 

förväntade symtom (Harding, et al., 2008) och hur den sjukdomen skulle kunna påverka eller 

förändra dem och deras kropp var viktig information för patienterna (Hardings, et al.2008; 

Witham, et al., 2008). Information om hur sjukdomen påverkade vikten (Witham, et al., 2008) 

var väsentligt, viktuppgång såväl som viktnedgång. Att få en förklaring till varför de inte gick 

ned i vikt när de höll diet eller att uppleva att gå upp i vikt trots att vissa kroppsdelar 

minskade i omkrets skapade funderingar och oro (Harding, et al., 2008). Symtom som att 

känna sig uppsvullen vilket påverkade vätskeretentionen, möjligheter och svårigheter att äta 

ansågs också väsentliga att få information om (Gardiner, et al., 2009; Harding, et al., 2008). 

 
Patienter kunde uppleva att synen på livet förändrades när de drabbades av sjukdom 

(Fincham, Copp, Caldwell, Jones, & Tookman, 2005) eftersom hela deras situation blev 

svårhanterlig på grund av brist på kunskap. Gardiner, et al., (2009) hävdar att för att patienten 

ska klara av sin sjukdom och därmed sin aktuella livssituation krävs det att rätt information 

ges om patientens sjukdom. Det fanns variation angående hur och när patienter önskar 

information om sin sjukdom, få svar på sina frågor och funderingar värderades högt av 

patienterna (Fincham, et al., 2005; Halkett, Lobb, Oldham, & Nowak, 2010). Det var även 

viktigt att informationen kom tidigt, helst i samband med sjukdomens diagnos (Deschepper, et 

al., 2008; Fincham, et al., 2005; Halkett, et al., 2010) då den första tiden efter fastställd 

diagnos upplevs som främmande. Att få en förklaring och beskrivning av sin sjukdom 

upplevdes som en lättnad eftersom de fick ett namn på sin sjukdom (Witham et al., 2008). 

Brist på information om sjukdomen och dess påverkan skapade däremot förvirring och risk 

för försämring (Gardiner, et al., 2009; Harding, et al., 2008). Om de inte fick tillräckligt med 

information påverkades deras sömn och psykiska hälsa (Harding, et al., 2008). Att inte veta 

framkallade känslor som förvirring, ilska, skam och skuld (Harding, et al., 2008). 

Patienterna förutsatte att personalen hade kunskap om vilken information och hur den skulle 

anpassas till var och en för att de skulle klara av sin sjukdom och därmed sin livssituation 

(Witham, et al., 2008; Halkett, et al., 2010). Det fanns även ett behov av information för att 
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förutse vad som skulle ske, som prognos och utveckling av sjukdomen (Halkett, et al., 2010; 

Harding, et al., 2008; Pardon et al., 2009; Selman, et al., 2009; Witham, et al., 2008). Om 

informationen var bristfällig kring vad som skulle ske skapades frustration och patienten fick 

då svårt att planera inför framtiden vilket även påverkade livskvalitén. Samtidigt fanns det en 

ambivalens om att få information kring prognos (Giles & Miyasaki, 2009).  

 

Det var många patienter som upplevde att personalen inte tog upp diskussionen kring prognos 

och oron var stor för framtiden (Gardiner, et al., 2008). Vissa patienter önskade själv att ta 

upp samtalet om prognos med personalen eftersom det kunde kännas påträngande om läkaren 

gjorde det (Clayton, et al., 2005a). Om personalens kände osäkerhet kring sjukdomens 

prognos kunde detta påverka hur eller om samtalet togs upp eftersom de var rädda för att 

patienten skulle ta illa upp eller att informationen gjorde mer skada än nytta (Clayton, et al., 

2005b). Vissa patienter ville inte få information om prognos då de upplevde det allt för 

smärtsamt att få veta och ville därför inte beröra ämnet (Giles & Miyasaki, 2009). Patienterna 

ansåg att det var viktigt att de blev erbjudna samtal och information om prognos eftersom de 

upplevde att det kunde vara svårt att ta upp ämnet. Det var viktigt att hitta rätt tidpunkt när 

patienten var redo att få information angående sin prognos för att minska risken för 

missförstånd och att den inte skulle skada (Clayton, et al., 2005b).  

 

Allvarligt sjuka och döende patienter var oroliga och hade funderingar kring åldrandet och hur 

deras beroende av andra personer skulle utvecklas i framtiden och hur då detta skulle påverka 

egen planering av aktivitet och socialt engagemang (Gardiner, et al., 2008).  

 

 
Behov av information för att leva med sjukdomen  

 
Det fanns ett behov av information för att patienter i palliativ vård skulle klara av att leva med 

sin sjukdom. Informationen som kunde påverka det vardagliga livet var väsentligt som till 

exempel vilken kost som var lämpligt att förtära och vilken mat som kunde påverka 

sjukdomen negativt (Voogt, et al., 2005), eller olika orsaker som kunde förorsaka smärta 

(Selman, et al., 2009) och därmed påverka patienten.  

 

Informationen kunde hjälpa patienten så att symtomen inte förvärrades och underlättade 

egenvården (Harding, et al., 2008; Selman et al., 2009) vilket i sin tur påverkade patienten att 

lättare kunna anpassa sig till sin sjukdom. Med tillräcklig information ökade patientens 

förståelse för medicinering, dess följsamhet och den egenvård som krävdes för att kontrollera 

symtomen i form av vägning och strikt diet (Harding, et al., 2008).  

På grund av sjukdomen skapades ett ökat beroende av andra och patienten behövde då få 

praktisk information om bland annat hemhjälp (Giles & Miyasaki, 2009).  

 

I samband med sjukdomen kunde frågor och funderingar uppstå kring hur sexualiteten 

påverkades och möjligheten att få barn. Patienterna ansåg att informationen var viktig men 

vågade inte ta upp ämnet och därmed påverkades patientens livskvalitet (Cox, et al., 2006; 

Selman, et al., 2009).  

 

Att leva med sin sjukdom innebar även att leva med olika undersökningar och behandlingar 

och informationen kring dessa var av betydelse (Halkett, et al., 2010; Selman, et al., 2009). 

Patienterna önskade mer information om hur sjukdomen behandlades och vilka biverkningar 
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som kunde uppstå. Det fanns oro för att behandlingarna skulle kunna orsaka problem i form 

av påverkan på olika kroppsorgan, osäkerhet kring återhämtningen eller påverkan på den 

fysiska förmågan (Halkett, et al., 2010; Witham, et al., 2008). Rädslan var stor för att drabbas 

av anfall, fysiska förändringar i form av synpåverkan, minnesbortfall, afasi eller svårigheter 

att röra sig (Witham, et al., 2008).  

Information om behandling var betydelsefull eftersom patienterna skulle ta viktiga beslut 

kring behandlingar som strål- och cellgiftsbehandling, operation, rekonstruktion, 

hormonbehandlingar, medicinering, pleuradränage eller att inte alls påbörja en behandling 

(Cox, et al., 2006; Pardon, et al., 2009). Vissa patienter ville ha fullt ansvar medan andra 

(Cox, et al., 2006; Gardiner, et al., 2009; Witham, et al., 2008) hellre valde ett delat ansvar 

med personal eftersom de ansåg att det var där som kunskapen var störst (Cox, et al., 2006). 

Äldre personer hade större tendens att låta läkaren ta beslut kring behandlingar (Cox, et al., 

2006).  

 

Det var viktigt att få stöd och informationen från personal för att minska risken för patientens 

känsla av ensamhet och isolering från samhället då det ansågs vara tabu att prata om 

sjukdomen (Fincham, et al., 2005).   

Att leva med sjukdomen skapade även vissa funderingar om det var möjligt att återgå till 

tidigare arbete, fritidsaktiviteter och hur sjukdomen skulle påverka patienten ekonomiskt 

(Halkett, et al., 2010). 

 
Behov av information för att klara av sista tiden 

 
Enligt patienterna var det viktigt att få information, möjlighet att diskutera och få en 

förklaring från personal om kommande och förväntade situationer som relaterades till livets 

slutskede (Clayton, et al., 2005a; Clayton, et al., 2005b; Edmonds, et al., 2007; Gardiner, et 

al., 2008; Halkett, et al., 2010; Pardon, et al., 2009; Selman, et al., 2009; Witham, et al., 

2008). Patienterna hade då möjligheten att förbereda sig för vad som skulle ske och därmed 

hantera sin situation på ett bättre sätt när tillståndet förändrades eller försämrades. Däremot 

ansåg många patienter att döden var det mest skrämmande ämne att tala om och vissa ansåg 

att det var för tidigt att ta upp samtalet (Deschepper, et al., 2008). Det var även många 

patienter som var rädda och oroliga kring hur de skulle dö, risken för att dö ensam (Edmonds, 

et al., 2007; Fincham, et al., 2005) och rädslan av andningspåverkan vid dödsögonblicket. 

Många av patienterna tog hellre till sig information från egna erfarenheter eller från media än 

att ta upp diskussionen med personal (Fincham, et al., 2005). Patienterna trodde inte att det 

fanns något mer att göra och att be om information från personal ansågs onödigt då de inte 

kunde hjälpa dem. De ansåg även att sjuksköterskan borde respektera patientens rädsla för 

samtalets innehåll då det kan vara till nackdel då det fanns risk för att patienten upplevde oro 

och rädsla (Deschepper, et al., 2008; Fincham, et al., 2005; Halkett, et al., 2010; Selman, et 

al., 2009).  

 

Information efterfrågades angående eutanasi, palliativ vård och de vårdinrättningar som kunde 

erbjudas till patienten som befann sig i det palliativa skedet (Pardon, et al., 2009; Selman, et 

al., 2009; Voogt, et al., 2005).  Det fanns en önskan hos patienterna om att bli överflyttad till 

palliativa enheter vid ett tidigare stadie av sjukdomen eftersom vården kunde förändras till det 

bättre (Fincham, et al., 2005). Deras kunskaper om hospice var låg (Casarett, et al., 2005) och 

de ville veta mer om vilka besöksmöjligheter som rådde, kostnaden, hur mycket stöd de fick i 
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samband med praktiska känslomässiga och existentiella utmaningar. Patienterna efterfrågade 

information om behandlings- och läkarkontinuiteten och antalet lediga platser på boendet. 

 

 

Behov av anpassad information  
 

Informationen fick anpassas till när det var möjligt att ge den. Vissa patienter ville ha 

information så tidigt som möjligt för att det underlätta deras anpassning till sjukdomen medan 

vissa var rädda för vad de skulle få reda på. Andra patienter kunde även uppskatta att läkaren 

undanhöll information när de inte var mottagliga och för att sedan informera vid ett senare 

och mer lämpligare tillfälle (Deschepper, et al., 2008).  

 

Patienterna ansåg att information som gavs individanpassat, lugnt, förstående, omtänksamt 

och successivt upplevdes som den mest betydelsefulla jämfört med mer generell information 

(Clayton, et al., 2005a Deschepper, et al., 2008; Edmonds, et al., 2007; Fincham, et al., 2005; 

Halkett, et al., 2010; Harding et al., 2008; Witham, et al, 2008). De ville att informationens 

innehåll skulle vara lättförståelig och ärlig och kunde vara muntlig, skriftlig och möjlighet till 

att återkoppla vilket skapade trygghet för patienten (Deschepper, et al., 2008; Halkett, et al., 

2010; Harding, et al., 2008; Witham, et al., 2008). Om informationen gavs på ett sätt som 

passade individen och att behoven uppfylldes kunde patienten hantera sin situation på ett 

bättre sätt (Gardiner, et al., 2009). Psykologiskt stöd ansågs underlätta hanteringen av 

informationen och därmed blev det lättare att hitta tillbaka till livet (Witham, et al., 2008).  

 

Samtidigt ville patienterna gärna att sjuksköterskan skulle kunna delta mer aktivt i samtalen 

och se förbi sjukdomen och därmed fokusera på individen (Cox, et al., 2006; Harding, et al., 

2008; Giles & Miyasaki, 2009) så att en relation, tillit och förtroende kunde skapas (Clayton, 

et al., 2005b; Fincham, et al., 2005) då en nära relation med personal ansågs vara 

betydelsefull för patienten (Selman, et al., 2009). Patienterna ville att personalen skulle vara 

ödmjuka, lyssna, ge stöd, ha ett empatiskt förhållningssätt och kunna känna av situationen när 

det var lämpligt att informera och diskutera med patienten (Clayton, et al., 2005a; Clayton, et 

al., 2005b; Edmonds, et al., 2007). Om det inte fanns någon möjlighet för återkoppling fanns 

det en risk att patienten missförstod informationen och vissa trodde att de hade drabbats av en 

helt annan sjukdom (Gardiner, et al., 2009). 

 

Det fanns en ambivalens hos patienterna om hur informationen skulle ges. De önskade rak 

information som ingav en viss känsla av hopp och att sanningen inte skulle göra allt för ont. 

Däremot skulle informationen inte ge några falska förhoppningar (Deschepper, et al., 2008).  

Det var viktigt att patient och personal var överens om att patienten hade fått tillräckligt med 

information och svar på sina frågor och därmed fått sina behov tillgodosedda (Halkett, et al., 

2010). Det kunde finnas en möjlighet att patienter sökte information från andra källor vilket 

kunde medföra svårigheter att förstå vilket kunde skapa otrygghet (Edmonds, et al., 2007; 

Selman, et al., 2009; Witham, et al., 2008) och för mycket information kunde ibland göra mer 

skada än nytta(Deschepper, et al., 2008).  

 

Andra hinder som patienterna upplevde för en god kommunikation var brist på tid, 

medicinska termer (Deschepper, et al., 2008; Fincham, et al., 2005; Gardiner, et al., 2009; 

Harding, et al., 2008; Selman, et al., 2009) och när informationen gavs på ett sätt som 

upplevdes okänsligt eller otillfredsställande. (Fincham, et al., 2008; Selman, et al., 2009). 
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En del patienter (Clayton, et al., 2005a; Clayton, et al., 2005b) önskade att informationen 

skulle ske separat och inte i samband med de närstående. I det enskilda samtalet kunde då 

båda parter få samma mängd information och möjligheten att ställa känsliga frågor utan att 

vara rädda för att såra den andra, vilket för vissa patienter kunde innebär en förlust av 

autonomi eftersom de inte själva fick bestämma vad de närstående skulle få veta (Clayton, et 

al., 2005a; Clayton, et al., 2005b). 

 

 

Behov av information från rätt person 
 

Källan till informationen borde variera beroende på patientens önskan och förutsättningar 

(Halkett, et al., 2010). Hälso- och sjukvårdspersonal ansågs vara den främsta 

informationskällan men även organisationer i form av stödgrupper var viktiga för patienterna 

(Halkett, et al., 2010; Selman, et al., 2009; Witham, et al., 2008; Voogt, et al., 2005). Personal 

från palliativa enheter och andra enheter med specialistkompetens uppskattades då de hade 

den specifika kunskapen och stöd för att göra patienten mer delaktig och medveten om sin 

vård (Halkett, et al., 2010; Witham, et al., 2008; Voogt, et al., 2005). Andra 

informationskällor som ansågs vara betydelsefulla var vänner, grannar, familjemedlemmar, 

prästen och Internet (Edmonds, et al. 2007; Giles & Miyasaki, 2009; Selman, et al., 2009; 

Witham, et al. 2008;). Vissa patienter såg även sig själva som en informationskälla och 

önskade att få träffa andra patienter med samma sjukdom då de ansåg att de kunde hjälpa dem 

med information och stöd(Selman, et al., 2009; Witham, et al., 2008).  

 

Många patienter upplevde att informationen på Internet var för medicinskt inriktad och inte 

anpassad till just deras situation (Gardiner, et al, 2009; Giles & Miyasaki, 2009; Selman, et 

al., 2009). Vissa patienter blev känslomässigt påverkade och skrämda av informationen 

(Witham, et al., 2008) och tyckte det var ett misstag och ville råda andra att inte göra samma 

fel.   

 

Läkaren kunde ofta få ansvaret kring mängden av information och de beslut angående 

behandlingar som behövdes (Cox, et al., 2006; Fincham, et al., 2005; Witham, et al., 2008) 

eftersom patienterna trodde och ansåg att de hade mest kunskap. Patienterna uppskattade när 

personalen anpassade informationen och dess mängd till deras behov av information 

(Deschepper, et al., 2008). Däremot kunde relationen äventyras mellan patient och 

sjukvårdspersonal om läkaren inte hade tillräckligt med kunskap eller var osäker kring 

diagnos och behandling (Witham, et al., 2008).  

 

Patienterna ansåg att det var svårt för dem att veta om informationen var tillräcklig eller vilka 

frågor som borde ha ställts (Deschepper, et al., 2008; Giles, & Miyasaki, 2009; Harding, et al., 

2008; Selman, et al., 2009). De främsta orsakerna kring att inte våga fråga efter mer 

information ansågs vara rädslan för att få veta för mycket eller att bli tillrättavisad av personal 

då det ibland råder obalans mellan patient och sjukvårdspersonal vilket kan medföra att 

patienten känner sig obekväm. Därför var det viktigt att sjuksköterskan underlättade 

situationen och skapade möjligheten att ställa frågor och tog på sig rollen att informera 

patienten (Giles & Miyasaki, 2009). 

 

Patienterna uppskattade kontinuiteten av personal och det kunde underlätta för patienten då de 

inte behövde återberätta sin sjukdomshistoria vid varje besök och det ansågs värdefullt att 
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personalen kände igen dem (Edmonds, et al., 2007; Fincham, et al., 2005; Witham, et al., 

2008) vilket i annat fall kunde skapa frustration. 

 

 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 

 
De femton artiklar som valdes att vara med i litteraturstudiens resultat hämtades från sex olika 

databaser, Academic search elite, Cinahl, Psycinfo, Pubmed, Sage och Science direct. I varje 

databas söktes artiklar tills det inte hittades fler och därefter söktes artiklar i andra databaser.  

I Pubmed hittades flest artiklar på en och samma sökning. Förklaringen till detta kan vara att 

många artiklar som inte var tillgängliga i de andra databaserna fanns i Pubmed och valdes 

därför att tas därifrån. Flera av artiklarna påträffades i flera databaser men valdes att bara 

redovisas en gång i sökhistoriken. I databasen Pubmed och Academic search elite gjordes två 

sökningar med olika sökord för att eventuellt identifiera ytterligare artiklar och detta gjordes 

för att få en fördjupad sökning. I alla sökningar förutom en blev antalet träffar sexton eller 

färre och på grund av det begränsade antalet kunde alla artiklars titlar läsas igenom och 

stämde inklusionskriterier lästes sedan abstract för att få en fördjupad förståelse. Det 

begränsade antalet artiklar kan ses som en styrka eftersom sökorden var relevanta. Om titeln 

endast innehöll närstående, personal eller barns behov av information föll den bort då det inte 

stämde med litteraturstudiens syfte. Därför finns det några artiklar med i litteraturstudien där 

både patientens och närståendes behov av information beskrivs. Här har det då valts att bara ta 

med patientens behov av information i litteraturstudiens resultat. 

 

Olika sökordskombinationer krävdes för att hitta artiklarna. De artiklar som valdes till 

litteraturstudiens resultat finns i Bilaga III. I databasernas artikelsökning användes främst 

palliative care som sökord och en artikel hittades med hjälp av sökordet end- of-life. 

Sökningar med fritext och trunkeringar gav fler relevanta artiklar än om sökningen gjordes i 

Mesh-termer. Det kan ses som en svaghet att sökningarna gjordes med fritext men däremot 

som en styrka att sökningar har gjorts både i fritext och Mesh-termer. Metoden i 

litteraturstudien ansågs vara strategisk och relevant. I varje databas söktes artiklar med olika 

sökord för att få så bred sökning som möjligt. I Bilaga I finns de sökord som användes för de 

15 artiklar som är med i resultatdelen.   

 

Inklusionskriterierna i denna litteraturstudie var bland annat att artiklarna endast skulle vara 

fem år gamla och vara vetenskapligt förankrade. I de olika artiklarna hade patienterna olika 

sjukdomar vilket kunde påverka informationsbehovet. Samtidigt ger resultatet en bred 

kunskapsbild av patientens behov av information i den palliativa vården. 

 

De artiklar som föll bort i urval 1 uppnådde inte kriterierna när abstracten hade lästs och de 

som föll bort i urval 2 visade sig inte vara relevanta för litteraturstudien. De inriktade sig mer 

på beteenden kring sökandet efter information, diskussionsartiklar, reviewartiklar eller att 

läkarens eller närståendes åsikter kring patientens behov av information.  

 

Det valdes att ha med både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Detta ses som en styrka då 

dessa artiklar kompletterar varandras innehåll. Dock kan det vara en svaghet att fördelningen 
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var ojämn. Det valdes elva kvalitativa, tre kvantitativa och en med både kvalitativa och 

kvantitativa inslag att ha med i resultatdelen.     

 

Det fanns en spridning av var studierna utfördes vilket både kan tyckas som en styrka och 

som en svaghet. Studierna genomfördes i flera olika länder, bland annat USA, Storbritannien, 

Australien, Kanada, Belgien och Sydafrika. De olika förhållandena är överförbara till de 

svenska med vissa undantag. I en artikel (Selman, et al., 2008) som kommer från Sydafrika 

kan överförbarheten diskuteras då den handlar om bland annat HIV och AIDS vilket är 

mycket mer vanligt förekommande där än i Sverige. Selman, et al. (2008) diskuterade även att 

det fanns språkliga och kulturella skillnader som kunde påverka den överförbara möjligheten 

till andra länders förhållanden.   

Några av artiklarnas studier är gjorda i Nederländerna och Belgien där aktiv dödshjälp är 

lagligt och detta kan ha påverkat studiernas resultat i form av att behovet av information är 

större angående dödshjälp.   

 

En artikels författare (Voogt, et al., 2005) diskuterade och ansåg att skillnader angående 

patienternas ålder, kön, religion inte ha någon betydelse för behovet av information och detta 

togs inte upp i de övriga artiklarna. Vissa författare förekom i flera olika artiklar men inte i 

samma uppsättning. Däremot i två av artiklarna var uppsättningen densamma.  Att majoriteten 

av litteraturstudiens artiklar har olika författare är en styrka då det finns mindre risk att 

litteraturstudiens resultat färgas av ett fåtal författares studier.   

 

Resultatdiskussion 

Artiklarna granskades med hjälp av Carlsson och Einmans bedömningsmall (2003) för 

kvalitativa och kvantitativa metoder. Av de sammanlagt femton resultatartiklar var det tretton 

artiklar som bedömdes som grad I och två grad II. Det kan tyckas vara en styrka att flertalet 

av litteraturstudiens resultat har en så hög vetenskaplig kvalité. Kvaliteten på analysen i 

artiklarna varierade från medel till hög och bedömdes ha ett strukturerat och relevant 

tillvägagångssätt vid studiernas analys. Många av studiernas författare bandade och översatte 

intervjuerna för sedan kunna använda sig av kodning och kunna jämföra och identifiera delar 

av texten och detta kan ses som en styrka. Samtliga artiklar hade genomgått etisk prövning 

och var godkända av etiska kommittéer vilket kan bero på att det var en sårbar patientgrupp 

som studerades men även att flera av artiklarna är av senare datum. Flera av de kvalitativa 

artiklarna hade använts sig av Grounded theory som metod där deltagare togs in i studien tills 

behovet bedömdes vara mättat. 

 

Utgivningsåren var mellan 2005 och 2010. Det var fem artiklar från 2005, en från 2006, en 

från 2007, tre från 2008, fyra från 2009 och en från 2010. Funderingar uppkom om intresset 

för forskningen inom den palliativa omvårdnaden har minskat eller ökat. Vid tidigare 

artikelsökningar fanns det en viss uppfattning om att många artiklar identifierats med 

utgivningsåren tidigare än 2005.   

 

Litteraturstudiens artiklar hade ett varierande antal deltagare. Det fanns en variation mellan 

åtta och trehundranittiofyra deltagare. Det kan tyckas vara en svaghet att det bara var åtta 

personer som deltog i en studie men eftersom den var kvalitativ fick dessa deltagare möjlighet 

att berätta och ge en fördjupad syn på sig själva och fokusen kunde läggas på varje enskild 
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individ. Det var fyra studier där antalet deltagare var mer än hundra. Detta kan förklaras 

genom att det de flesta var av kvantitativ metod och frågeformulär användes. 

 

En välinformerad patient blir delaktig i sin sjukdom och kan själv ta ställning till och välja 

mellan olika behandlingar (Clayton, et al., 2005a; Edmond, et al., 2007). Flera artiklar visade 

att behovet av information hjälpte patienterna att uppnå symtomkontroll och högsta och 

möjligaste livskvalitet den tid som fanns kvar att leva (Harding, et al., 2008; Selman, et al., 

2009) och detta styrks även av Beck-Friis och Strang (2005), Kaasa (2001), Widell (2003) 

och WHO (u.å.). Det är dock inte alla som drabbas av sjukdom med dödlig utgång som vill bli 

delaktiga i sin sjukdom. Många var rädda för vad informationen kunde innebära för framtiden 

och ville inte själva fråga utan lät vårdpersonal avgöra vilken information som var av vikt 

eller avstod från den (Clayton, et al., 2005; Gardiner, et al., 2009; Giles & Miyasaki, 2009). 

Det fanns även ämnen som patienterna önskade information om som sexualitet men som de 

valde att inte ta upp eftersom de ansåg att ämnet var för svårt. Det krävs att sjuksköterskan har 

en helhetssyn och gör mötet med patienten så bra som möjligt (Karlsson, 2008). Detta är dock 

en utmaning då varje patients behov av information är individuellt och det krävs att 

sjuksköterskan kan identifiera vad patienten behöver, både uttalade och gömda behov 

(Socialstyrelsen, 2005). Detta kan tyckas vara en utmaning då alla har olika behov av 

information. Därför kan det vara viktigt att sjuksköterskan kommer överens med patienten om 

vad som ska tas upp i samtalet och vilket av informationen som anses vara viktig. Att lyssna 

kan också vara ett sätt för sjuksköterskan att få information om vad patienten behöver.  

 

I tre artiklar (Deschepper, et al., 2008; Fincham, et al., 2005; Halkett, et al., 2010) önskade 

patienter att informationen gavs i samband med diagnosen trots att situationen upplevdes som 

främmande. Detta styrks av andra studier (Hagerty, Butow, & Ellis, 2005, citerad av Parker, 

et al., 2007) där patienterna önskade information i samband med diagnos. Funderingar 

uppkom om information efter fastställd diagnos skapade ökad trygghet för individen. Därför 

kan det vara viktigt att sjuksköterskan har den kunskap och känsla att identifiera patientens 

behov av information och lämplig tid vilket även Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) belyser.  

 

Symtomens påverkan på kroppen och behandlingar kunde skapa funderingar och oro hos 

patienten (Harding, et al., 2008). Därför var det viktigt att ge rätt information och ge patienten 

möjlighet att fråga (Larsson, et al., 2008). Vidare beskriver Larsson, et al. (2008) att när 

patienten har fått sina frågor besvarade och informationen förklarad blir det lättare att förstå 

och orka med sin situation trots behandlingar.  

Bristfällig information kunde påverka patientens möjlighet att planera inför framtiden till det 

sämre (Giles & Miyasaki, 2009) och samtidigt kunde information om prognos skrämma 

patienten som därför inte tog upp samtalet (Clayton, et al., 2005b). Detta innebär en 

betydelsefull och svår uppgift för sjuksköterskan då de får ge information beroende på hur 

redo patienten är. Dock finns det patienter som inte vill få någon information kring sin 

prognos (Clayton, et al., 2005b) och detta får sjuksköterskan anpassa sig till. Därför är det 

viktigt att hon eller han har en god kommunikation och relation med patienten för att de ska 

våga fråga eller säga till när de inte vill ha informationen (Strang, 2005). 

För vissa patienter var det viktigt att de själva tog upp samtalet om prognos (Gardiner, et al., 

2008). Däremot framkom det i en annan studie (Clayton, et al., 2005b) att personalen var rädd 

för att patienten skulle ta illa upp om de erbjöd samtal om prognos. Detta innebär en osäkerhet 
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för både patient och personal då det finns olika önskningar kring hur och när samtalet tas upp. 

Den palliativa vården brukar ibland beskrivas som patientcentrerad där patienten är i centrum 

av vården (Randall & Downie, 2006). Dock bör sjuksköterskan gå in och erbjuda samtal om 

prognos när överlevnadstiden förväntas vara kort. Det är viktigt att veta att alla patienter inte 

vill få information om vissa ämnen och då får sjuksköterskan och annan personal acceptera 

detta.   

För vissa patienter var det viktigt att få information om behandlingar då viktiga beslut skulle 

tas (Halkett, et al., 2010; Pardon, et al., 2009; Selman, et al., 2009). I andra studier (Lobb, 

Butow, & Meiser, 2002, citerad av Parker, Aaron, & Baile, 2009) har det framkommit att 

patienten ville få information om sin prognos innan påbörjad behandling vilket kan förklaras 

som att all behandling ska gagna patienten och livskvaliteten ska vara så hög som möjligt den 

begränsad tid som finns kvar att leva. I Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

(Socialstyrelsen, 2005) ska hon eller han kunna med sitt omdöme och sin kompetens 

informera patienten angående behandlingar och därmed skapa trygghet. Detta kan anses vara 

en enkel uppgift för sjuksköterskan men upplevs samtidigt som att det är svårt i praktiken då 

mycket ansvar och begränsad tid påverkar möjligheter till samtal med patienten.  

Äldre patienter hade större tendens att låta andra ta beslut kring behandlingen (Cox, et al., 

2008). Detta styrks även från andra studier som har gjorts (Heitanen, Aro, Holli, & Absetz; 

McVea, Minier, & Johnson- Palensky, 2001; Zuckerman, 2000, citerad av Parker, Aaron, 

Baile, 2009) och möjligheten till delaktighet i hur den egna vården ska se ut styrks av HSL 

(1982:763). Det uppkom funderingar om resultatet av studien var generationsrelaterat. Det 

skulle kunna vara så att de äldre patienterna inte vågade fråga för att de hade för stor respekt 

för sjukvårdspersonalen, speciellt för läkaren och att de hellre lät sina frågor och funderingar 

vara obesvarade. 

Det fanns en risk att patienterna isolerade sig på grund av sin sjukdom (Fincham et al., 2005). 

Därför är det viktigt att sjuksköterskan befinner sig nära patienten och identifierar och 

tillgodoser de behov som finns (Friedrichsen & Petersson, 2005). Av resultatet som framgick 

kan eventuellt stödgrupper vara en möjlighet för drabbade patienter att få träffa andra och 

ytterligare information kanske kunde skapa större trygghet hos patienten.   

När patienternas sjukdomar försämrades uppkom funderingar kring hur framtiden skulle se ut 

och de var rädda för hur de skulle hantera tidigare uppgifter i form av arbete, fritid och 

ekonomi (Halkett, et al., 2010). Därför tycks det vara viktigt att patienten har kontinuerlig 

kontakt med personal få sina frågor besvarade. Därmed ökar patientens känsla av trygghet och 

kontroll.   

I en studie (Casarett, et al., 2005) var patienternas kunskap låg angående hospice och detta 

kan tyckas vara ett dilemma då patientens möjlighet att ta beslut hämmas på grund av den 

begränsade kunskap som patienten har. Därför är det av vikt att sjuksköterskan tar till sig 

information och delar med sig av sin kunskap till sina patienter. Detta styrks av 

Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) där de 

förklarar att sjuksköterskan ska ge information, stöd och vägledning till patienten för att göra 

de så delaktiga som möjligt i sin vård och behandling.  

Överflyttningar till palliativa enheter efterfrågades av patienter samt att det skulle ske vid ett 

tidigare skede (Fincham, et al., 2005). Troligen beror resultatet på att de palliativa enheternas 
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vård och kompetens utformades på ett bättre sätt än till exempel på en allmän vårdavdelning. 

Även samarbete mellan olika vårdinstanser anses behöva någon form av kontinuitet eller 

kontakt för att optimera vården kring patienterna, speciellt vid snabb försämring. 

Att få information om livets slutskede ansågs vara viktigt för många patienter då de fick 

möjlighet att förbereda sig inför framtiden (Clayton, et al., 2005a; Clayton, et al., 2005b; 

Edmonds, et al., 2007; Gardiner, et al., 2008; Halkett, et al., 2010; Selman, et al., 2009; 

Witham, et al., 2008). Detta kan styrkas även av andra studier (Kirk, Kirk, Kristjanson, 2004, 

citerad av Parker, et al., 2007) där de beskriver att patienten behov av information kunde 

förändras i samband med sjukdomens försämring. En god och professionell relation med 

patienten kan innebära att svåra samtal kan underlättas då sjuksköterskan förhoppningsvis ser 

patienten som en individ och inte en patient med en sjukdom.    

I fyra artiklar (Cox, et al., 2006; Edmonds, et al, 2007; Giles & Miyasaki, 2009; Witham, et 

al, 2008) ansåg patienterna att de hade fått för lite information kring sin situation eller 

missförstått sin diagnos. Detta kan möjligtvis bero på att sjuksköterskor inte har tillräckligt 

med kunskap om sjukdomen eller hur hon eller han ska hantera situationen utan att agera 

påträngande. Kanske är det så att viss träning i bemötande och hur samtal förs bör ingå i 

sjuksköterskeutbildningen från början så att situationen inte blir främmande för 

vårdpersonalen. HSL (1982:763) styrker patientens rätt till information och delaktighet i sin 

vård och därmed stärks deras ställning. 

Resultatet visade att sjuksköterskans kunskaper uppskattades av patienter då de ansåg att hon 

eller han har den specifika information som de behövde (Halkett, et al., 2010; Witham, et al., 

2008). Detta styrks även av Fürst (2009) som beskriver att sjukvårdspersonalens kunskap är 

grunden för en god vård och att kunna kommunicera med patienten belyses som en viktig del 

i den palliativa omvårdnaden. Personalens kunskaper anses vara goda och i 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) beskrivs det att 

sjuksköterskan ska inhämta kunskap kring omvårdnad, medicin, habilitering, rehabilitering 

och samhälls- och beteendevetenskap. Svårigheten ligger i att förmedla denna kunskap till 

patienterna (Fürst, 2009) och göra dem delaktiga i sin vård. Det kan tänka sig att patienter är 

rädda för att samtala med läkare och sjuksköterskor när det inte råder en naturlig balans 

mellan patient och personal. Detta styrks av artiklarna Selman et al. (2009), Harding et al. 

(2008), Deschepper, et al. (2008), Giles och Miyasaki, (2009) och denna obalans bör 

bearbetas där sjuksköterskan kan få möjlighet att underlätta situationen genom att ta på sig 

rollen att informera patienten och därmed se sig själv som en medmänniska.  

Valet av miljön för informationstillfället är viktigt för att patienten ska känna sig trygg och 

därmed våga ställa känsliga frågor kring egenvård, prognos och kring livets slutskede (Beck-

Friis, 2005; Kaasa, 2001).   

I Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) beskrivs det att 

sjuksköterskan ska visa respekt, lyssna och vara förstående, anpassa tiden till situationen och 

till individen. Resultatet i studien visar att detta inte alltid uppnåddes. Det fanns ett flertal 

beskrivningar där patienter hade önskat mer information givet på ett helt annat sätt (Clayton, 

et al., 2005a; Deschepper, et al., 2008; Edmonds, et al., 2007; Fincham, et al., 2005; Halkett, 

et al., 2010; Harding, et al., 2008; Witham, et al., 2008).  

 

Tre artiklar (Edmonds, et al., 2007; Fincham, et al., 2005; Witham, et al., 2008) belyser 

betydelsen av kontinuiteten av personal. Fürst (2009) och HSL (1982:763) påpekar betydelsen 
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av kontinuiteten av information till patienten. Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) skildrar även betydelsen av att sjuksköterskan ska se till 

att patienten har förstått informationen. Det skulle kunna antas att patienter vill ges möjlighet 

till återkoppling av den givna informationen från personal som de känner igen för att slippa 

återberätta sin sjukdomshistoria eller skapa en ny relation till personal. Det kan även tyckas 

att informationen till patienten ska ske i en successiv process (Fürst, 2009) där det anpassas 

till patientens situation och möjlighet att ta till sig.   

 

Det visade sig i flera av studierna att källan till informationen kunde variera beroende på vad 

och var patienten ansåg att behovet tillgodosågs (Edmonds, et al. 2007; Giles & Miyasaki, 

2009; Selman, et al., 2009; Witham, et al. 2008). En del ville till och med få negativa besked 

och information från prästen (Clayton, et al., 2005b; Selman, et al., 2009). I 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) framgår det att 

hon eller han ska ge anpassad information till patienten beroende på hur, när och vilket 

innehåll som patienten bäst kan ta till vara.  Enligt Friedrichsen (2002) och Fürst (2009) kan 

det kännas svårt att närma sig människor som befinner sig i livets slut eftersom de är i en 

sårbar situation och har fått livet begränsat. Att ockupera deras tid kan kännas oetiskt 

samtidigt som det i sig också är oetiskt att inte undersöka saken eftersom det ger en inblick i 

vad patienterna behöver och hur vårdpersonal bör bemöta dem.  

 

I litteraturstudien framkom det att patienterna gärna ville att informationen på något sätt 

skulle inge hopp (Deschepper, et al., 2008). Detta styrks även från andra studier där patienten 

önskades en balans mellan realistisk information och hopp (Clayton, Butow, & Tattersall, 

2005; Wilkes, White, & O´Riordan, 2000, citerad av Parker, et al., 2007). Det krävs stor 

kompetens i form av hur informationen ges (Eckerdahl, 2003) och den ska inte göra mer 

skada än nytta och ett vikarierande hopp från personalen kan stärka patientens tro på en 

morgondag. Det kan tyckas att det krävs en balans hos sjuksköterskan i dessa samtal för att 

inte trampa patienten på tårna och detta kan vara en utmaning för nyutexaminerade 

sjuksköterskor eftersom erfarenhet kan ha betydelse för hur samtalet kan gå. Randall och 

Downie (2006) beskriver vikten av att informationen ska vara sann för att respektera patienten 

autonomi och värdighet i den palliativa vården. 

  

Rutiner angående information kan både stärka och försämra kvaliteten av ett samtal med en 

patient (Larsson, et al., 2006). Det kan anses vara bra att ha strukturerad och generell 

information till patienten då risken minskar att vissa delar går förlorade och patienten får en 

allmän kunskap om sin sjukdom. Däremot kan patienten gå miste om specifik information 

kring just hennes eller hans särskilda behov av information. Därför krävs det att 

sjuksköterskan anpassar samtalet och dess innehåll till just den individ som hon eller han har 

framför sig. Detta förhållningssätt motsäger sig i flera studier i form av tidsbrist eller att 

patienterna inte förstod samtalets innehåll (Deschepper, et al., 2008; Fincham, et al., 2005; 

Gardiner, et al., 2009; Harding, et al., 2008; Selman, et al., 2009). 

 

Patienterna ansåg att psykologiskt stöd kunde underlätta hanteringen av informationen 

(Witham, et al., 2008). En fundering uppkom angående om patienten fick möjlighet att 

reflektera och ventilera med någon. Därför bör sjuksköterskan fokusera ännu mer på patienter 

som är ensamstående då de inte har någon partner att dela sin information med. Här föreslås 

eventuellt stödorganisationer eftersom det kan ge stöd och kan vara till hjälp för patienter med 

samma sjukdom och därmed minskas risken för isolering. 
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Patienterna ville få möjlighet att ställa frågor och få information kring känsliga ämnen utan att 

närstående skulle kunna påverka eller att ta illa upp (Clayton, et al., 2005a). Trots det, är det 

viktigt att sjuksköterskan inte glömmer närståendes behov men det viktigaste är att ta hänsyn 

till patientens behov och önskningar. Det kan tyckas vara svårt för sjuksköterskan att dela upp 

patient och närstående i separata samtal eftersom synen på patient och närstående ska vara 

som en enhet i den palliativa omvårdnaden och därför bör sjuksköterskan följa patientens 

önskningar. Det är viktigt att patienten upplever att hon eller han känner delaktighet i sin vård 

och därmed en viss känsla av trygghet och livskvalitet (Larsson, et al., 2006).  

Trots att de flesta patienterna fick information om sin specifika sjukdom (Voogt, et al., 2005) 

fanns det en risk att kunskapen gick förlorad på grund av olika faktorer såsom sjuksköterskans 

förhållningssätt och informationsteknik, felaktig information, patientens förmåga att ta till sig 

informationen eller möjligheter till reflektion och återkoppling (Fincham, et al., 2008; 

Harding, et al., 2008; Selman, et al., 2009; Witham, et al., 2008).  

Konklusion  

Behovet av information är stort för patienter i palliativ vård. Det är viktigt att få kunskap om 

sin sjukdom och de förändringar den kan leda till. Information behövs för att kunna förutse 

vad som ska ske, för att kunna leva, för att planera sin framtid och samtidigt sin sista tid i 

livet. Genom god information och kunskap kunde patienten fatta viktiga beslut i sin egen 

behandling och på så sätt blev de mer delaktiga i vården. 

Det var även viktigt att de fick stöd från rätt person då de annars upplevde att de var ensamma 

med sin sjukdom och hade svårare att hantera informationen. Bristfällig information påverkar 

relationen mellan sjuksköterska och patient vilket skapar frustration. Däremot anses ärlig och 

anpassad information som ges i ett lugnt och successivt tempo till patienten som den bästa.  

 

Implikation 

Patienter som befinner sig i palliativ omvårdnad kan vårdas både i primärvård och i 

slutenvård. Känsliga ämnen och svåra beslut ska tas där sjuksköterskan har en betydelsefull 

pedagogisk roll då de ofta befinner sig nära patienten. Det ställer krav på goda kunskaper i 

palliativ vård såväl som kunskap om hur samtal och information kan optimeras när känsliga 

ämnen ska tas upp samt om hur etiska situationer kan hanteras. Grundutbildningen till 

sjuksköterska bör beakta dessa delar i sin utbildning så att den blivande sjuksköterskan har en 

grund att stå på.  

Vård med palliativ inriktning kan ses utifrån ett team med specifik kompetens. Genom ett 

ökat samarbete mellan dessa professioner kan patientens vård och livskvalitet i den sista tiden 

av livet kan bli så bra som möjligt. Det krävs även att de olika parterna är överens om vad 

som har sagts för att inga missförstånd ska uppstå. 

Vidare beskrivs det att det inte finns tillräckligt med forskning kring patienters behov av 

information när de befinner sig i ett palliativt omvårdnadsbehov. Ett skäl till att antalet studier 

är få kan vara att det inte känns etiskt riktigt att ta deras begränsade tid i besiktning men för 
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patienter som drabbas av dödlig sjukdom är det viktigt att snabbt uppnå livskvalitet den tid 

som finns kvar och därför kan det ses oetiskt att inte forska kring det.  
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med hjälp av ett gransknings 
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patientens åsikter kring hur mycket 

information de skulle vilja ha. Andra 

delen av frågeformuläret tillfrågades 

patienten om vem i det 

multidisciplinära teamet som hade 

gett information rörande diagnos, 

operation, strålning, kemoterapi, 

prognos, klinisk prövning och 

psykosocialt välbefinnande. 

Merparten av patienterna 

ville ha all slags 

information som de 

kunde få angående deras 
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framtidsutsikter. 

Sjukvårdspersonalen 

måste ta sitt ansvar att ge 
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Kvalitativ pilotstudie. 

Ändamålsenliga patienter respektive 

fokusgrupper som rekryterades med 

hjälp av AT-läkare och annan 

personal från palliativ omsorg. 

Intervjuerna upprepades efter 3 mån 

för att utvecklas ytterligare. 

Intervjuerna spelades in, översattas i 

sin helhet. Analysen skedde med 

grundad teori. 17 patienter 

intervjuades totalt som skulle vara 

över 18 år och ha avancerad sjukdom 

med en beräknad överlevnad på minst 

3 månader. De skulle ha blivit 

informerade lite i taget av sin 

sjukdom. 
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något som setts i 
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behovet av information 
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och närståendevårdares 

uppfattningar kring 

sjukdom och vård 

Kvalitativ metod. Semistrukturerade 

intervjuer utfördes på personer som 

hade multipel skleros [MS] och deras 

vårdare under en sexmånaders period. 

Personerna identifierades och 

tillfrågades av neurologer, MS-

specialistsjuksköterskor, vårdhem, 

rehabiliterings- och mellanliggande 

vårdenheter och 

vårdgivarorganisationer. Totalt deltog 

23 patienter med MS och 17 

närståendevårdare. Det var 13 

stycken patienter som intervjuades i 

deras hem, tre på 

rehabiliteringsenhet, fem på 

långvårdsinstitutioner och två stycken 

på en akut neurologisk avdelning där 

de var långtidspatienter.  Intervjuerna 

bandades, skrevs ned ordagrant och 

varade mellan en halvtimme och en 

och en halv timme. Informationen 

från intervjuerna analyserades och 

bildade teman för hand genom en 

konstant jämförelse. Intervjuerna med 

patienterna utfördes främst 

individuellt med vissa undantag 

 

 

.  

 

Det krävs en utveckling 

av en servicemodell där 

sjukvårdspersonalen 

bättre kan identifiera 

patienternas behov 

gällande lämplig 

information och 

anpassad och kompetent 

vård.  

I 



 

         Bilaga III:7 

 

 

          

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2005 

Storbritannien 

Cinahl 

Fincham, L., Copp, 

G., Caldwell,K., 

Jones, L. & Tookman, 

A. 

Supportive care: 

experiences of cancer 

patients 

Att utforska hur 

cancer patienter med 

framskridande 

sjukdom uppfattade 

och upplevde 

stödjande vård i olika 

stadier av deras 

cancer och jämfört 

med 

sjukvårdspersonalens 

uppfattningar 

Kvalitativ metod med 

singel centrerad studie 

design. 

Intervjupersonerna 

identifierades av 

vårdnadspersonal på 

en 

öppenvårdsinrättning 

och delades upp i två 

fokusgrupper med 

fyra personer i 

vardera. De blev 

intervjuade om deras 

erfarenheter kring 

behandling i 

sjukdomens olika 

stadier med inriktning 

på diagnos, akuta 

behandlingsfaser och 

initiering av palliativa 

vård. Intervjuerna 

bandades och skrevs 

ned ordagrant och 

anteckningar skrevs 

ned. Kodning utfördes 

och komponenter till 

olika ämnen 

identifierades. 

De ämnen som 

framkom var hur de 

blev informerade om 

deras diagnos, 

tillgängligheten av 

information till familj 

och närstående, 

copingstrategier, 

betydelsen av en 

kontaktperson, de 

olika alternativen till 

vård och behandling, 

hinder av knappa 

resurser och känslan 

av att vara ensam.  

I 
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Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2009 

Storbritannien 

Sage 

Gardiner, C., Gott, 

M., Small, N., Payne, 

S., Seamark, D., 

Barnes, S., Halpin, D. 

& Ruse, C. 

Living with advanced 

chronic obstructive 

pulmonary disease: 

patients concerns 

regarding death snf 

dying  

Att fastställa de 

kommande behoven 

hos patienter med 

kronisk obstruktiv 

lungsjukdom 

Kvalitativ metod med 

semistrukturerade 

intervjuer. I studien 

ingick 21 patienter 

med måttlig eller svår 

kronisk obstruktiv 

lugnsjukdom (KOL). 

Från början 

rekryterades och 

identifierades 64 

patienter från 

primärvården och 49 

stycken valdes ut 

slumpmässigt för 

intervju. Slutligen 

valde 21 stycken att 

delta i studien. 

Patienterna fick välja 

om de ville utföra 

intervjun via telefon 

eller intervjuas 

enskilt. Intervjuerna 

bandades och skrevs 

ned ordagrant. Varje 

nedskriven intervju 

lästes av två författare 

till studien och 

huvudteman hittades.  

 

 

Huvudteman som 

identifierades var att 

patienterna hade svårt 

att förstå sjukdomen 

och dess följder, 

generella bekymmer 

angående framtiden 

och döden och rädslan 

av att dö av syrebrist 

eller andfåddhet. 

Sjukvårdspersonalen 

har ett ansvar att ge 

patienten den 

information som 

hon/han behöver. 

Även en öppen 

kommunikation är en 

viktig del för patienter 

med KOL som i den 

palliativa vården.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 
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Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2009 

Kanada 

Academic search elite 

Giles, S. & Miyasaki, 

J. 

Palliative stage 

Parkinson´s disease: 

patients and family 

experiences of health- 

care services 

Att förstå deltagarnas 

upplevelser i hälso- 

och sjukvården och de 

behov som 

uppkommer  

Kvalitativ metod 

tvärsnitt och 

utforskande 

fenomenlogisk ansats 

rörande frågor kring 

deras vård och deras 

syn på hälso- och 

sjukvården. 

Semistrukturerade 

djupgående intervjuer 

pågick mellan 45 och 

90 minuter. Studien 

gjordes antingen på 

ett sjukhus eller 

hemma hos patienten. 

Studien utfördes i 

Kanada där 

personalen inte ingick 

i ett multidisciplinärt 

team. Intervjuerna 

bandades och skrevs 

ned. 

Patienter och familjer 

kräver mer 

information angående 

framtida vårdbehov, 

åtkomliga 

kommunbaserad 

utbud, sjukdomens 

framskridande dess 

olika förändringar, 

emotionellt stöd och 

hur de kan hitta 

medicinsk 

information på 

internet. Den 

palliativa vården bör 

ges via 

multidisciplinära 

team. Det är en 

utmaning att skilja 

och veta när den 

palliativa vården ska 

sättas in jämfört med 

den vanliga. 
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Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2010 

Australien 

Science direct 

Halkett, G.K.B., 

Lobb, E.A., Oldham, 

L. &Nowak, A.K. 

The information and 

support needs of 

patients diagnosed 

with high grade 

glioma 

Att förstå patienters 

erfarenheter av 

högradigt gliom och 

identifiera och 

beskriva 

informations- och 

stödjande behov 

utefter sjukdomens 

utveckling  

Kvalitativ metod med 

semistrukturerade 

individuella intervjuer 

med pat. där vårdaren 

helst intervjuades 

innan eller där så 

behövdes fick vara 

med när pat. 

intervjuades. 

Intervjuerna spelades 

in och översattes 

ordagrant. Data 

analysen gjordes med 

grundad teori. 

Deltagarna skulle ha 

fått sin diagnos 

höggradig gliom III-

IV det senaste året, 

vara över 18, kunna 

deltaga i intervjuer 

och vara 

engelskspråkiga. Blev 

exkluderade om de 

hade en icke primär 

hjärntumör eller hade 

någon kognitiv 

nedsättning. 

Eftersträvades att 

representanter från 

alla socialgrupper 

skulle ingå. 

 

 

Studien ger yrkes- 

gruppen en förståelse 

för pat. behov av 

information och stöd. 

En del pat. var 

chockade, osäkra på 

sin framtid, fick inte 

klara prognoser eller 

visste inte hur 

sjukdomen skulle 

utvecklas och med 

hänsyn till det hade 

svårt att göra upp 

planer för framtiden. 

En del ville inte veta 

för mycket om sin 

sjukdom. Att 

individanpassa 

informationen. 

I 
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Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2008 

Storbritannien 

Cinahl 

Hardings, R., Selman, 

L., Beynon, T., 

Hodson, F., Coady, 

E., Walton, M., 

Gibbs, L. & 

Higginson, I. 

Meeting the 

communication and 

information needs of 

chronic heart failure 

patients 

Att utveckla 

rekomendationer för 

lämplig information 

till patienter och 

närstående som lider 

av kronisk hjärtsvikt 

Kvalitativ metod med 

semistrukturerade 

intervjuer. Studien 

innehöll intervjuer 

med kardiologisk 

personal, palliativ 

vårdpersonal, 

patienter och familjer 

från ett sjukhus i 

London . Urvalet 

bestod av 20 stycken 

patienter som led av 

kronisk hjärtsvikt, 11 

vårdare och 12 läkare. 

Intervjuerna bandades 

och skrevs ned 

ordagrant och med 

konstant jämförelse 

kunde teman och 

underteman 

identifieras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hjärtsviktspatienter 

och deras familjer har 

otillfredsställda behov 

vilket påverkar deras 

livskvalitet negativt. 

Det är också viktigt 

att vårdpersonalen är 

uppmärksamma på 

om patienter och 

närstående inte vågar 

fråga. Vårdpersonalen 

som intervjuades 

belyste även 

betydelsen av god 

kommunikation till 

patienten och att de 

ska ta till vara på 

varandras kunskaper 

och erfarenheter.  

Förnekelse kan vara 

en av patientens 

copingstrategier.  
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Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2009 

Belgien 

Psycinfo 

Pardon, K., 

Deschepper, R., 

Vander Stichele, 

R., Bernheim, J., 

Mortier, F., & 

Deliens, L. 

Preferences of 

advanced lung 

cancer patients for 

patient-centred 

information and 

decision- making: 

A prospective 

multicentre study in 

13 hospitals in 

Belgium 

Att identifiera hur 

lungcancer patienterna vill 

få sin information och 

delaktigheten kring beslut 

om behandlingsalternativ 

och beslut kring livets 

slutskede 

Kvantitativ studie. Under ett år 

tillfrågades patienter med 

nyupptäckt lungcancer att delta i 

studien och intervjuades med ett 

strukturerat frågeformulär med 60 

frågor fördelat på fyra olika 

områden. Intervjuerna bandades 

och skrev ned ordagrant för att 

sedan kunna tolka datan. Det var 

tretton sjukhus som deltog. 

Inklusionskriterierna var att de 

skulle vara äldre än 18 år, prata 

nederländska, inte ha några 

fysiska eller psykiska men som 

kunde påverka intervjun. 

Överlevnadstiden skulle vara 

mellan 6-9 månader. Av totalt 291 

personer deltog 188. Det var 95 

stycken deltagare som föll bort på 

grund av fysiska (45) psykiska 

(34), språkliga (12) eller andra (4) 

påverkan,   

 

 

 

 

 

 

 

Behovet av information 

och delaktighet varierade 

beroende på vilket 

sjukdom och beslut som 

skulle tas. Det var även 

viktigt att läkaren 

tillfrågade patienten om 

hon eller han ville att 

närstående skulle vara 

med under samtalet.  

I 
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Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2009 

Sydafrika 

Pubmed 

Selman, L., 

Higginson, I., 

Agupio, G., 

Dinat, N., 

Downing, J., 

Gwyther, L., 

Mashao, T., 

Mmoledi, K., 

Moll, A.P., 

Mpanga 

Sebuyira, L., 

Panajatovic, B. 

& Harding, R. 

Meeting 

information needs 

of patients with 

incurable 

progressive disease 

and their families in 

South Africa and 

Uganda: 

multicentre 

qualitative study 

Att utforska 

informationsbehovet till 

patienter med en 

framåtskridande 

livsbegränsad sjukdom och 

närståendevårdare i 

Sydafrika och Uganda 

Kvalitativ multicentrerad studie 

med semistrukturerad intervju 

studie.  Antal pat. -90, närstående 

-38 som deltog. All information 

översattes till lokalt språk. 

Intervjuerna spelades in och 

skrevs av ordvis sedan översattes 

detta till engelska. Deltagarna 

skulle vara över 18 år och kunna 

samtycka till medverkan. Psykiskt 

och mentalt friska för att deltaga 

och kunna antingen engelska eller 

ett av sex lokala språk. 

Resultatet indelades i 5 

olika tema och det temat 

som utmärkte sig mest 

var, att 

informationsbehovet inte 

var uppfyllt och detta 

gällde både pat. och 

deras närstående. Viktiga 

obesvarade frågor 

gällande att leva med en 

svår obotlig sjukdom 

trots att det är 

förutbestämt att 

information ska vara 

individanpassad. 

I 

2005 

Nederländerna 

Pubmed 

Voogt, E., van 

Leeuwen, A.F., 

Visser, A.P., van 

der Heide, A. & 

van der Maas, 

P.J. 

Information needs 

of patients with 

incurable cancer 

Att beskriva i vilken 

utsträckning patienter med 

obotlig cancer har fått för 

information om 

sjukdomsrelaterade ämnen 

och hur de uppskattar 

kvalitén av den givna 

informationen 

Kvantitativ och kvalitativ metod.  

Patienterna blev rekryterade under 

en 2-års period av 45 specialister 

från 15 sjukhus. De skulle ha 1 av 

5 vanligt förekommande 

cancertyper med dödlig utgång. 

Specialisterna utsåg 200 patienter. 

Forskarna kontaktade deltagarna 

per telefon för att konfirmera 

deltagandet och skickade ett 

frågeformulär samt arrangerade 

en träff för intervju. Det var åtta 

som dog innan intervjun, 128 gav 

samtyckte till att delta. 66 var 

kvinnor och 62 var män. 

 

 

De flesta pat. kände sig 

välinformerade när det 

gäller den medicinska 

aspekten. Trots detta 

kände många att de hade 

behövt mer information 

om mer omvårdnad och 

alternativ medicin, 

orsaken till cancer, diet 

och eutanasi. Det är 

viktigt att personalen är 

införstådd med pat. 

behov av information. 
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Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2008 

Storbritannien 

Science direct 

Witham, G., 

Willard, C., 

Ryan- Woolly, 

B. & O´Dwyer, 

S.T. 

A study to explore 

the patient´s 

experience of 

peritoneal surface 

malignancies: 

Pseudomyxoma 

peritonei 

Att kartlägga och 

vidareutveckla 

informationen till patienter 

som har drabbats av 

Pseudomyxoma [PMP] om 

psykologisk hjälp, de 

upplevda symptomen man 

upplevde och deras frågor 

som rör deras sjukdom 

Kvalitativ metod där 

semistrukturerade intervjuer 

gjordes av forskaren, 30-60 min. 

beroende på hur mycket pat. hade 

att berätta. 15 pat. tillfrågades, 1 

svarade inte och 1 drog sig ur, 13 

återstod till under- sökningen. 

Åldern varierade från 33- 54. 

Patienterna skulle nyligen fått sin 

diagnos men för att undvika oro 

tillfrågades de inte förrän 3 mån. 

passerat 

Brist på information om 

sjukdomen och 

behandlingar kunde 

skada relationen mellan 

läkare och patient.  

Information från Internet 

kunde underlätta 

patientens möjligheter 

till information om sin 

sjukdom.   

 

 

I 


