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Sammanfattning Erfarenheter av den palliativa vården har studerats, men i 

huvudsak ur ett anhörig- och sjuksköterskeperspektiv och 

mindre fokus har lagts på att studera patientens perspektiv 

på vården som erbjuds. Syftet med litteraturstudien var att 

belysa erfarenheter av palliativ vård ur ett 

patientperspektiv. Fjorton vetenskapliga artiklar valdes för 

granskning, analysering och bearbetning för att svara på 

föreliggande studies syfte. Bearbetningen resulterade i fem 

resultatkategorier, erfarenheter av; kommunikationen, 

informationen, bemötandet, tillgängligheten och 

vårdplatsen. Patienterna som var i behov av palliativ vård 

tyckte framförallt att kommunikationen var 

tillfredsställande. Brister i kommunikationen mellan olika 

vårdinstanser och professioner upplevde patienten som 

negativt. Sjuksköterskan upplevdes som en källa för 

information och kunskap. Erfarenheter av bristfällig 

information resulterade i nedsatt självbestämmande. 

Sjuksköterskans bemötande och tillgänglighet påverkade 

erfarenheten av vården. Vårdplatsen för patienterna var 

sjukhus, hospice eller hemmet och en gemensam nämnare 

var att alla platser skapade trygghet hos patienterna. Under 

yrkeskarriären möter sjuksköterskan patienter i behov av 

palliativ vård och för att få en grund att stå på i mötet med 

patienten behöver grundutbildningen för sjuksköterska 

innefatta obligatorisk undervisning om palliativ vård. Ett 

ökat samarbetet mellan vårdprofessionerna och en 

fortlöpande forskning kan bidra till att förbättra patienters 

erfarenheter av och livskvalitet i den palliativa vården.  
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Abstract The experience of palliative care have been studied, but 

mainly from a next of kin and nursing perspective and 

little has been devoted to study the patient perspectives of 

the care offered. The purpose of this study was to illustrate 

experiences of palliative care from a patient perspective. 

Fourteen scientific articles were selected for review, 

analysis and processing in order to answer the present 

study purpose. The processing resulted in five categories, 

experiences of; communication, information, treatment, 

accessibility and place of care. Patients’ in need of 

palliative care experienced the communication as 

satisfactory. Deficiency in communication between care 

professions and the patient was experienced as negative. 

The nurse was perceived as a source of information and 

knowledge. Lack in given information experienced to 

result in decreased self-determination. The nurse treatment 

and availability affected the experience of care. The place 

of palliative care was at hospital, in hospice or at home 

and one common denominator was that all sites created 

safety for the patients. Nurses will during their careers 

face patients in need of palliative care. The nurses need a 

foundation to stand on in the meeting with the patient and 

it requires that the basic education includes mandatory 

education about palliative care. Greater cooperation 

between health professions and an ongoing research may 

help improve patients' experiences and quality of life in 

palliative care.
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Inledning 
 

I Sverige avlider ungefär 90 000 personer årligen och en tredje del beräknas ha behov 

av palliativ vård (Nationella Rådet för Palliativ Vård [NRPV], 2010a). I januari 2010 

fanns det cirka 3800 palliativa vårdplatser i Sverige, varav cirka 3150 var palliativa 

platser i hemsjukvården och resterande platser var i slutenvården. Ett flertal patienter 

har ett önskemål om att vårdas och dö i hemmet. Platsen där personer väljer att dö har 

under åren blivit mer och mer förflyttad från sjukhusen till hemmet eller till ett särskilt 

boende (ibid.). Sveriges befolkning blir äldre och äldre, och kostnaderna för sjukvården 

i Sverige ökar ständigt. Sverige har inte resurser till att vårda alla på sjukhus, och det är 

nödvändigt med andra platser att bedriva vård på (SOU 2001:8). 

 

Regeringen har belyst den palliativa vården och uppmuntrar till ökad forskning inom 

området (SOU 2001:6). I flertalet landsting har egna vårdprogram för palliativ vård 

framarbetats. Det första nationella vårdprogrammet för palliativ vård gavs ut år 2012 

(Regionala cancercentrum, 2012). Det ökade fokus på den palliativa vården har bidragit 

till att Socialstyrelsen under 2012 kommer att släppa de första nationella riktlinjerna för 

palliativ vård. Syftet med de nationella riktlinjerna är att den palliativa vården skall 

erbjudas på lika villkor för alla patienter som är i behov av palliativ vård. 

 

Sjuksköterskan kommer under yrkeskarriären någon gång att möta patienter i behov av 

palliativ vård. Patienterna och den palliativa vården ställer krav på sjuksköterskan och 

kan upplevas som en utmaning. Målen inom och med den palliativa vården är att ge 

patienten ett värdigt slut, lindra lidandet och skapa livskvalitet hos patienten (World 

Health Organization [WHO], u.å.). För att som sjuksköterska uppnå målen med den 

palliativa vården behövs en gemensam värdegrund och kunskaper om hur målen skall 

uppnås och införlivas hos patienten. 

 

Bakgrund 
 

Palliativ vård 

 

Begreppet palliativ kommer från det latinska ordet mantel som står för lindrande 

åtgärder ur en medicinsk synvinkel (Nationalencyklopedin, u.å.). Begreppet palliativ 

vård definieras av WHO (u.å.) som en helhetsvård där både patient och närstående är 

involverade och blir omhändertagna av ett vårdteam. Palliativ vård syftar inte till att 

förlänga eller förkorta döendeprocessen utan handlar om att patienten skall få lindrande 

åtgärder och på så sätt ökad livskvalitet i den situation som patienten befinner sig i. 

WHO (u.å) beskriver vidare den palliativa vården som en process mot att acceptera 

döendet och se döden som en del i det normala livet. Enligt Glimelius (2005) innehåller 

den palliativa vården all vård som inte har ett botande syfte och inte bara vård som ges i 

livets slutskede.  

 

År 1967 startade en kvinna, vid namn Dame Cicely Saunders, St. Christopher´s Hospice 

i England (Eckerdal, 2005). St. Christopher´s hospiceenhet var den första som bedrev 

modern palliativ vård inriktad mot patienten och närstående som två viktiga parter där 
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en helhetssyn skulle genomsyra den palliativa vården. Dame Cicely Saunders är 

världskänd och har stort inflytande i den palliativa vården (ibid.). Sverige är ett land 

som tagit efter tankesättet i England och den första hospiceenheten i Sverige öppnades 

på Ersta gård i Stockholm år 1987 (NRPV, 2010b). 

 

I en rapport av Sveriges kommuner och landsting (2003) beskrivs det hur den så kallade 

Ädel-reformen förändrat ansvarsområdena i hälso- och sjukvården. Kommunerna i 

Sverige har fått ett större ansvarsområde och patienterna har fått större valfrihet till vart 

vården skall utföras, till exempel i hemmet eller särskilt boende. Enligt Sveriges 

kommuner och landsting (2003) har Ädelreformen resulterat i att fler patienter väljer att 

vårdas och dö i hemmet. Äldre personer som är döende vårdas framförallt i särskilt 

boende, det egna hemmet eller på sjukhus. Patienter i behov av vård under dygnets alla 

timmar erbjuds vård på särskilt boende. För patienter som bor i det egna hemmet är 

hemsjukvården inkopplad. Patienter i behov av palliativ vård som bor i det egna 

hemmet har hemsjukvård och ett palliativt team tillgängligt dygnet runt (ibid.). I en 

studie av Borstrand och Berg (2009) framkom det att ett palliativt team tillgängligt hela 

dygnet skapade en trygghet för patienten och anhöriga då patienten blev vårdad i 

hemmet. Rapporten Var dör de äldre – på sjukhus, särskilt boende eller hemma? 

(Socialstyrelsen [SoS], 2005a) har visat på att patienter vill bli vårdade i hemmet för att 

behålla närheten med familjen men samtidigt vill patienterna bli vårdade på sjukhuset 

för att undvika att bli en börda för familjen. Oavsett var patienter i behov av palliativ 

vård väljer att bli vårdad så bygger den svenska palliativa vården på fyra hörnstenar 

(SOU 2001:6): 

 

– Symtomkontroll av fysiska, psykiska, sociala och existentiella/andliga behov. 

– Teamarbete runt patienten och närstående. 

– Kommunikation och relation med patient och närstående. 

– Erbjuda stöd till närstående under sjukdomstiden och efter att patienten avlidit. 

  

Sjuksköterskans förhållningssätt i den palliativa vården 

 

Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (SoS, 2005b) beskriver att 

omvårdnadsarbetet skall genomsyras av en helhetssyn och av ett etiskt förhållningssätt. 

För att uppnå en vård med hög kvalité är sjuksköterskans människosyn och 

förhållningssätt av stor betydelse. Enligt International Council of Nurses (2007) har 

sjuksköterskan fyra ansvarsområden bland annat att återställa hälsa och lindra lidande 

för patienter. 

 

Smärta, kval, vånda och plåga är enligt omvårdnadsteoretikern Katie Erikson (1994) 

delar av lidandet. Att lida är något ont som människan måste kämpa och utstå. Lidandet 

delas in i tre olika former; sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. 

Sjukdomslidande omfattar det lidande som patienten upplever relaterat till sjukdom och 

behandling och uttrycks genom kroppslig smärta eller andligt/själsligt lidande. 

Vårdlidande beskrivs som kränkning av patientens värdighet, maktutövning eller 

utebliven vård. Livslidande är ett lidande som inkluderar hela patientens livssituation. 

Att få en allvarlig sjukdom med dödlig utgång medför ett livslidande för patienten och 

dennes anhöriga. Varje individ ses som unik och individens lidande karakteriseras av 

människans unika situation, värden och möjligheter (ibid.). 
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Enligt Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] § 2 (SFS 1982:763) skall sjukvården erbjuda 

lika vård till alla och respektera den enskilde individens självbestämmande. Vården 

skall erbjudas på ett individanpassat plan där patienten är central i bestämmandet av 

vård. Värdegrunden i den svenska omvårdnaden (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 

2010) har sin bas i en humanistisk människosyn och etiska grundprinciper. I den 

humanistiska människosynen ses individen ur ett helhetsperspektiv och genom ett 

samarbete med andra professioner i vårdteamet skall sjuksköterskan erbjuda en holistisk 

vård till patient och närstående (ibid.).  

 

Den svenska sjukvårdens prioritering baseras på tre etiska grundprinciper som beslutats 

av Riksdagen år 1997 (SOU 2001:8). Människovärdeprincipen är grundläggande för 

vården, och innebär att alla människor är lika mycket värda och har samma rättigheter. 

Behovs- och solidaritetsprincipen handlar om hur resurserna skall fördelas och att 

resurserna skall satsas på den verksamhet eller människa som har det största behovet. 

Kostnadseffektivitetsprincipen innebär att det skall vara en rimlig relation mellan 

kostnad och effekt något som mäts i förbättrad hälsa och livskvalitet. Vård i livets 

slutskede har en hög prioritet och ligger i samma prioriteringsgrupp som bland annat 

vård vid livshotande akuta sjukdomar (ibid.). 

 

I Nationellt vårdprogram för palliativ vård (Regionala cancercentrum, 2012) 

sammanfattas värdegrunden i den palliativa vården med huvudorden närhet, helhet, 

kunskap och empati. Vanligt är att döende patienter inte vill vara ensamma, och närhet 

är nödvändigt både för patient och anhöriga. Utan närhet och närvaro blir det svårt att 

uppfylla patientens önskemål och behov. Patienter i en palliativ fas har små möjligheter 

till att påverka sitt liv, trots detta skall patienten behandlas och bemötas på ett värdigt 

sätt. Den palliativa vården ställer stora krav på sjuksköterskans kunskaper och 

fortlöpande utbildning skall erbjudas personalen som jobbar med patienter som har 

behov av palliativ vård (ibid.). Karlsson och Sandén (2007) visar att trygghet, närvaro, 

samhörighet och lyhördhet är några begrepp som var viktiga för sjuksköterskan för att 

kunna skapa en god relation i den palliativa vården och få en ökad förståelse för 

patientens behov.  

 

Patienten i den palliativa vården 
 

Palliativ vård är enligt Strang (2005) aktuellt för alla patienter med obotlig sjukdom och 

kort förväntad livslängd. Majoriteten av patienter i behov av palliativ vård har en 

cancerdiagnos, men även hjärtsjukdom, lungsjukdom och neurologisk sjukdom 

inkluderas i den palliativa vården. Patienter kan vara nära döden utan att vara mottagare 

av palliativ vård, och patienter kan vara palliativa utan att vara i livets slutskede. 

 

Den palliativa processen kan delas in två olika faser (Beck-Friis & Strang, 2005). Den 

första fasen är en lång och utsträckt fas som kan omfatta månader och år. I den andra 

fasen är all specifik behandling avbruten då tillståndet varken blir bättre eller sämre. 

Döden befinner sig inom räckhåll och symtom lindras för att uppnå livskvalitet hos 

patient och närstående tills dess att patienten avlider (ibid.).  

 

När patienten får besked om att de är döende och svårt sjuka är det inte ovanligt att 

patienten hamnar i sorg och sörjer den framtida förlusten av livet (Lundin, 2005). 

Sorgereaktionen hos den palliativa patienten kan beskrivas på samma sätt som den 
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traumatiska krisen (Lundin, 2005). Den traumatiska krisen delas in i fyra faser: 

chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen (Cullberg & 

Lundin, 2006). En overklighetskänsla präglar patienten i chockfasen, förnekelse av 

verkligheten infinner sig och känslan kan vara från timmar upp till dagar. 

Reaktionsfasen kan vara i några veckor eller månader, och övergången från chockfasen 

är oftast ganska tydlig. Patienten upplever känslor som rädsla, nedstämdhet, vrede och 

irritabilitet. Följt av reaktionsfasen kommer bearbetningsfasen där patienten börjar 

bearbeta det förlorade och upplevelsen till det förlorade kommer förändras. 

Bearbetningsfasen kan sträcka sig över lång tid och övergår successivt i 

nyorienteringsfasen. I nyorienteringsfasen upplever patienten en personlig mognad och 

självbilden förändras (ibid.).  I en studie av McIlfatrick (2007) beskrev palliativa 

patienter att den första tiden efter diagnosen upplevdes som en stor förändring i livet, 

som ett nytt sätt att leva och att sjukdomsutvecklingen var svår att dela in i specifika 

faser.  

 

Upplevelsen av den palliativa vården har studerats, men i huvudsak ur ett anhörig- och 

sjuksköterskeperspektiv och mindre fokus har lagts på att studera den patientens 

perspektiv på den palliativa vården som erbjuds. Hälso- och sjukvården skall erbjuda en 

individanpassad vård till alla patienter och för att skapa bästa möjlighet till det behöver 

sjukvården veta hur patienter upplever vården. En litteraturstudie om patienters 

erfarenheter av palliativ vård kan bidra till att kunskapen och förståelsen för patienterna 

ökar, något som vidare kan bidra till en positiv utveckling av den palliativa vården. 

 

Syfte 
 

Syftet var att belysa erfarenheter av palliativ vård ur ett patientperspektiv. 

 

Metod 
 

En litteraturstudie (Friberg, 2006) genomfördes för att uppnå studiens syfte. 

Forskningsmaterial relevant för syftet söktes i databaser och bearbetades. 

  

Datainsamling 

 

Ett problemområde identifierades och baserad på problemområdet och syftet 

identifierades sökord (Bilaga A). Datainsamlingen inleddes med pilotsökningar i 

PubMed och Cinahl för att få en uppfattning om tillräcklig forskning för att kunna svara 

till syftet var publicerat. Den egentliga litteratursökningen (Bilaga B1-2) genomfördes 

främst i Cinahl och PubMed då databaserna är omvårdnadsinriktade (Willman, Stoltz & 

Batshevani, 2011). En sökning genomfördes även i Academic Search Elite. 

 

Inklusionskriterier för litteraturstudie var de avgränsningar som nämns nedan för varje 

databas. Exklusionskriterier var barn under 18 år och review artiklar. 

 I Cinahl användes sökorden Palliative Care, Home Health Care, Hospice, Terminal 

Care, Terminally Ill Patients, alla som Cinahl Headings. Sökningarna i Cinahl 
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kompletterades med fritextorden patient perspective, patient satisfaction, experience, 

experiences och trunkeringen experience*. Avgränsningar i sökningarna var att 

artiklarna skulle vara publicerade under åren 2005-2012, ha abstract, vara 

engelskspråkiga och ”research article”.  

 

I PubMed användes MeSH termerna Palliative Care, Home Care Service Hospital 

Based, Home Care Services, Terminally Ill och Terminal Care. En sökning med MeSH 

termen Hospice var inte nödvändig då Hospice är en underkategori till MeSH termen 

Terminal Care. Fritextord som användes var patient perspective, Palliative home care 

och trunkeringen experience*. Avgränsningar i sökningarna var att artiklarna skulle vara 

publicerat de senaste fem åren, ha abstract och vara engelskspråkiga. En sökning fick 

även avgränsas med Nursing Journals och All adults (Bilaga B1-2) 

 

Sökord som användes i Academic Search Elite var Palliative Treatment och Terminal 

care som Subject termer och patient perception som fritext. Avgränsningar för 

sökningen var att artiklarna skulle vara publicerade mellan åren 2005-2012 och 

engelskspråkiga.  

 

Sökningar som inte bidrog till några nya artiklar redovisas i sökhistoriken för att visa att 

sökordskombinationerna är genomförda utan att tillföra nytt material. Titlarna som kom 

upp i sökresultat lästes igenom, och titlar som uppfattades att passa föreliggande studies 

syfte gick vidare till genomläsning av abstrakt. Dubbletter redovisas inte i 

sökhistoriken. Totalt lästes 131 abstrakt och till urval 1 valdes 41 artiklar. Artiklarna i 

urval 1 skrevs ut och artiklarna som inte var tillgängliga i fulltext i databaserna 

beställdes. Artiklarna lästes igenom och diskuterades och artiklar som svarade till syftet 

valdes till urval 2. Totalt 14 artiklar gick vidare till urval 2 (Bilaga B1-2). 

 

Databearbetning 

 

Artiklarna utvalda till urval 2 lästes individuellt och en gemensam kvalitetsgranskning 

genomfördes baserad på granskningsmallar för kvalitativa och kvantitativa artiklar 

(Willman, et al., 2011). För att bestämma kvalitetsgraden poängsattes frågorna i 

granskningsmallarna med ett poäng för ja och noll poäng för nej eller vet ej. Frågor som 

inte hade alternativen ja, nej och vet ej poängsattes med ett poäng om frågan kunde 

besvaras. Artiklarnas evidensnivå baserades på antal satta poäng. I den kvalitativa 

granskningsmallen var gränsen för medel evidensnivå från 7-12 poäng och hög 

evidensnivå var mellan 13-18 poäng. I den kvantitativa granskningsmallen var gränsen 

för medel evidensnivå mellan 8-14 poäng och hög evidensnivå var mellan 15-22 poäng.  

Resultatet av granskningarna visade att 11 artiklar hade hög evidensnivå och tre hade en 

evidensnivå på medel. En artikelöversikt (Bilaga C1-6 och Bilaga D1-2) redovisar 

resultatet av kvalitetsgranskningen och sammanfattar varje artikel med syfte, metod, 

urval, bortfall och slutsats av resultatet.  

 

För att bearbeta artiklarna lästes samtliga artiklar ett flertal gånger och varje artikel 

diskuterades till konsensus var uppnådd. Kategorierna bildades efter att gemensamma 

nämnare identifierats i artiklarna. Varje kategori fick en färgkod och artiklarna lästes 

igenom ännu en gång för att systematisera resultatet in i de olika kategorierna. 

Kategorierna som bildades var erfarenheter av; kommunikationen, informationen, 

bemötandet, tillgängligheten och vårdplatsen. 
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Resultat  
 

Erfarenheter av kommunikationen 

 

Jo, Brazil, Lohfeld och Willison (2007) visade i en studie att en god kommunikation 

skapade en positiv syn på vården. Kommunikation, kontinuitet och samordning var 

centrala delar för att bygga en god relation med vårdpersonalen där patienten kunde 

delge tankar och behov. Patienterna beskrev att en god relation var centralt i vårdandet 

och att relationen byggdes upp genom att både patienten och sjuksköterskan var aktiva i 

relationsbyggandet (Spichiger, 2010). 

 

Kommunikationen inom den palliativa vården präglades av att vårdpersonalen skulle 

vara goda lyssnare (Chapple, Ziebland & McPherson, 2006; Conner, Allport, Dixon & 

Sommerville, 2008; Johnston & Smith, 2006; Melin-Johansson, Ödling, Axelsson & 

Danielson, 2008; Spichiger, 2010). Patienter uppgav att brister i kommunikationen 

ledde till känslor som att inte bli sedda, vara avvisade, bortglömda och nonchalerade 

(Fincham, Copp, Caldwell, Jones & Tookman, 2005; Johnston & Smith, 2006). När 

kommunikationen brast mellan vårdpersonalen och närstående var patienternas 

erfarenheter att ansvaret för att informera vidare till närstående om sjukdomstillståndet 

överfördes till patienten (Conner, et al., 2008). Patienters erfarenhet var att 

sjuksköterskor underlättade kommunikationen mellan patient och närstående (Chapple, 

et al., 2006). Patienterna värdesatte även möjligheten att ha någon att prata med som 

inte var del av närstående (Chapple, et al., 2006; Johnston & Smith, 2006). 

 

Erfarenheter av brister i kommunikationen mellan olika vårdinstanser och 

vårdprofessioner upplevdes som negativt av patienterna (Cotterell, 2008; Fincham, et 

al., 2005; Jo, et al., 2007). En bristfällig kommunikation mellan vårdprofessioner och 

vårdinstanser resulterade i att patienterna inte visste vilken profession som skulle 

kontaktas för att få svar på frågor och funderingar (Conner, et al., 2008; de Vogel-Voogt, 

et al., 2007; Hughes, Sinha, Higginson, Down & Leigh, 2005).  Patienter som drabbades 

av en svår sjukdom som ledde till palliation värdesatte sjuksköterskans samordnande 

roll i vårdteamet då kommunikationen i vårdkedjan, enligt patienter, underlättades 

(Chapple, et al., 2006; Conner, et al., 2008). Patienter upplevde att ineffektiva 

vårdsystem och vårdpersonalens värderingar bidrog till svårigheter med att tycka till om 

den pågående vården (Cotterell, 2008).  

 

Erfarenheter av informationen 
 

Sjuksköterskan var en källa för information och en källa för att få svar på frågor som 

patienten glömt att fråga läkaren om (Chapple, et al., 2006). Resultatet i den kvantitativa 

studien av de Vogel-Voogt, et al. (2007) visade att patienter inte var nöjda med 

informationen som var skriftlig och det resulterade ofta i att patienterna inte valde att 

läsa den skriftliga informationen vid ett annat tillfälle. Om informationen var 

otillräcklig valde många patienter att söka och leta information på egen hand. 

Patienternas teori om varför informationen upplevdes som bristfällig var att 

informationen kom vid den tidpunkt då mottagligheten för information var låg hos 

patienten (Hughes, et al., 2005). Barrow och Blossfeldt (2008) visar att majoriteten av 
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patienterna var nöjda med given information och på vilket sätt som informationen 

delgetts patienterna.  

 

Sjuksköterskor som hade kunskap om den palliativa vården kunde informera patienterna 

om vad den palliativa vården erbjöd och vad det innebar att bli palliativ patient (Conner, 

et al., 2008). Kunskap om sjukdomstillståndet var en central del som patienterna 

efterfrågade hos vårdpersonalen och om inte den efterfrågade kunskapsnivån fanns 

resulterade det i missnöje med information och given vård (Conner, et al, 2008; 

Eriksson & Andershed, 2008).   

 

När patienterna inte hade erhållit tillräckligt med information om diagnos och prognos 

upplevde patienterna det svårt att fatta rätt beslut för deras framtida vård (Fincham, et 

al., 2005).  Några patienter berättade även att de inte ville känna att de behövde ta 

besluten helt på egen hand utan att vårdpersonalen skulle stödja patienten i 

beslutstagandet och även i vissa fall fatta besluten helt åt patienten (ibid.). Med hjälp av 

det palliativa teamet var patienten kapabel till att påverka och delta i beslut om den 

medicinska behandlingen (Melin-Johanson, et al., 2008). 

 

Erfarenheter av bemötandet 

 

Sjukvårdspersonal som hälsade, var vänliga, glada, snälla och trevliga uppskattades av 

patienterna. En vänlig vårdpersonal underlättade relationsbildingen mellan patienten 

och vårdpersonalen (Spichiger, 2010). Relationen mellan patient, vårdpersonal och 

närstående påverkade patientens upplevelse av vården och att ha en fungerande relation 

resulterade i att vården upplevdes som positiv (Cotterell, 2008; Gourdji, et al., 2009; 

Spichiger, 2010). Patienter upplevde att sjuksköterskor ibland kunde ha ett okänsligt 

bemötande och en bristande omtanke (Cotterell, 2008; de Vogel-Voogt, 2007; Jo, et al., 

2007; Spichiger, 2010). I studien av Cotterell (2008) beskrev patienterna vidare att 

vårdpersonalen gav intrycket av att patientens tillstånd inte var av betydelse och 

patienterna menade att bli tagen på allvar var en central aspekt i vårdupplevelsen. 

 

En del i vårdandet var enligt patienterna respekt (Cotterell, 2008; de Vogel-Voogt, et al., 

2007; Eriksson & Andershed, 2008; Spichiger, 2010). Eriksson och Andershed (2008) 

visade även att integriteten var en betydande del för patienterna, och att respekt och 

integritet skapades genom att vårdpersonalen skapade trygghet och tillit. Patienter med 

invandrarbakgrund, homosexuell läggning eller handikapp upplevde att de blev bemötta 

med respekt inom sjukvården trots att patienterna inte hade förväntningar om respekt 

(Spichiger, 2010). Oberoende av personlig status beskrev patienter i Conner, et al. 

(2006) och Spichiger (2010) hur patienterna uppskattade att bli behandlade och bemötta 

som enskilda individer. Vårdpersonal som visade respekt bidrog till att en relation 

lättare kunde byggas menade patienterna i studien av Cotterell (2008). 

 

Bristande emotionellt stöd från vårdpersonalen till den patientens närstående, var en 

källa till bekymmer för patienterna (de Vogel-Voogt, et al., 2007; Jo, et al., 2007). 

Majoriteten av patienterna tyckte att det erbjudna familjestödet var positivt och det 

upplevdes som positivt att vården erbjöd ett psykologiskt stöd (Barrow & Blossfeldt, 

2008). 
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Erfarenheter av tillgängligheten 

 

Tillgänglighet och flexibilitet hos vårdpersonal värdesattes av patienterna (Chapple, et 

al., 2006; Spichiger, 2010). Patienter uppskattade att den palliativa sjuksköterskan var 

tillgänglig dygnet runt (Chapple, et al., 2006). Tillgänglighet var, för patienterna, extra 

betydelsefull när känslor som nedstämdhet och upprördhet uppstod (Johnston & Smith, 

2006). Vårdpersonalen som var oflexibla i utformandet av vården och uppträdde 

stressade gjorde att patienter kände en minskad självständighet, och patienterna kunde 

ibland uppleva att vårdpersonalen inte uppmuntrade till självständighet (Cotterell, 

2008). 

 

Patienter beskrev att det fanns svårigheter med att få den vård som de var i behov av 

(Conner, et al., 2008; Cotterell, 2008; de Vogel-Voogt, et al., 2007).  

En god fysisk symtomkontroll resulterade i att den palliativa vården upplevdes positivt 

enligt patienterna (Gourdji, et al., 2009). Patienter beskrev att sjuksköterskor hade en 

god fysisk symtomkontroll (Barrow & Blossfeldt, 2008; Conner, et al., 2008; Loh, 

2006). Den psykologiska symtomkontrollen, som innefattade bland annat depressioner, 

ångest, oro och rädsla, var enligt patienterna otillräckligt (Loh, 2006). Enligt patienterna 

i studien av Melin-Johansson, et al. (2008) skapade det palliativa teamets tillgänglighet 

vid fysisk och psykisk försämring en lättnad och när symtomkontrollen var effektiv 

ökade livskvaliteten hos patienterna. Patienterna kände även att det palliativa teamet 

snabbt och effektivt tillgodosåg behoven (ibid.). Att sjuksköterskor gav värdefulla råd 

om symtom och hur patienten på egen hand kunde minska symtomen var erfarenheter 

patienterna hade (Chapple, et al., 2006).  

 

Kontinuitet i form av att samma vårdpersonal var involverad i vården upplevdes som en 

positiv erfarenhet av patienterna (Fincham, et al., 2005; Jo, et al., 2007). Eriksson och 

Andershed (2008) visade att vård som utfördes av stressade vårdgivare upplevdes av 

patienterna som att vården var en slags uppoffring från personalens sida. Patienter som 

var beroende av hjälp och vård tyckte att det dagliga livet påverkades genom att livet 

skulle planeras utefter vårdgivares tillgänglighet vilket gav liten möjlighet till 

impulsivitet i vardagen. Patienterna som var beroende av hjälp och vård i vardagen 

ansåg att beroendet var positivt när vården resulterade i att patienterna kunde vila upp 

sig och samla kraft för att kämpa vidare i vardagen (ibid.). 

 

Erfarenheter av vårdplatsen 
 

Att vara i en vårdande miljö framkom som betydande för patienter i behov av palliativ 

vård för att kunna få erfarenheter av kvalitet i vården och livskvalitet (Gourdji, et al., 

2009). 

 

Patienter i behov av palliativ vård som fick den palliativ vården i hemmet upplevde en 

ökad känsla av trygghet, säkerhet, livskvalitet och självständighet (Melin-Johansson, et 

al., 2008). Ett hem som inte var anpassat för patientens situation och behov beskrevs av 

patienterna som ett problem (de Vogel-Voogt, et al., 2007; Eriksson & Andershed, 

2008). Integriteten hos patienterna sjönk om hemmet inte var anpassat efter patientens 

situation då patienterna upplevde att behovet av hjälp ökade (Eriksson & Andershed, 

2008). 
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Hospice uppfattades av patienter som en slutstation i livet men efter att ha upplevt 

hospicemiljön förändrades uppfattningen hos patienterna om hospice som vårdplats 

(Chapple, et al., 2006; Cotterell, 2008). Patienter beskrev hospice som en säker och 

trygg plats där atmosfären upplevdes som vänlig och avslappnad till skillnad från att 

ligga på sjukhus där det var annorlunda. Patienterna beskrev att en känsla av gemenskap 

fanns på hospice (Eriksson & Andershed, 2008; Johnston & Smith, 2006). 

 

Med sjukhus som vårdplats upplevde patienter att de mer var en grupp och inte en 

enskild individ (Conner, et al., 2008; Eriksson & Andershed, 2008). Att bli vårdad på 

sjukhus var en säker plats där sjukvårdspersonal alltid fanns tillgänglig som skapade 

trygghet för patienterna (Gourdji, et al., 2008). 

 

Diskussion  
 

Metoddiskussion 
 

I litteraturstudiens inledande del var syftet att belysa palliativa patienters erfarenheter av 

den palliativa vården i hemmet. Inledande sökningar i utvalda databaser gav inte 

tillräckligt med relevanta artiklar, och syftet blev ändrat till att belysa erfarenheter av 

palliativ vård ur ett patientperspektiv. 

 

Primärt användes databaserna Pubmed och Cinahl då databaserna är 

omvårdnadsinriktade (Willman, et al., 2011). Som komplement till sökningarna i 

Pubmed och Cinahl gjordes även en sökning i Academic Search Elite för att få bredd i 

datainsamlingen. Genomförda sökningar ansågs vara relevanta och systematiska. I 

sökningarna användes både ämnesord och fritextord för att få en så bred sökning som 

möjligt. Användningen av ämnesord, både separat och i kombination med fritext, ses 

som en styrka för studien. I Pubmed och Cinahl användes likvärdiga sökord för att visa 

på en konsekvent datainsamling.  Sökordet ”experience”, med och utan trunkering, 

valdes till fritextsökningar för att hitta artiklar som omfattade personliga erfarenheter av 

palliativ vård. Ämnesordet för ”experience” hade inte likvärdig betydelse i Cinahl och 

Pubmed. Relaterat till skillnaderna av betydelsen för ämnesorden ”experience” valdes 

fritextsökning för att få en samstämmig sökning. Flera artiklar återkom i sökningar, 

dock redovisas inte dubbletterna i sökhistoriken. Faktumet att flera artiklar återkom vid 

olika kombinationer av sökord och i databaserna var en styrka då valda sökord var 

relevanta för föreliggande studies syfte. Mer erfarenhet och tid hade kanske resulterat i 

en mer strukturerad och effektiv datainsamling.  

 

Majoriteten av forskningsartiklarna som användes i litteraturstudien var kvalitativa 

(Bilaga C1-6). När syftet med en studie är att beskriva deltagares erfarenheter är det 

ytterst relevant att använda en kvalitativ ansats. Tre artiklar var kvantitativa (Bilaga D1-

2). En kombination av kvalitativa och kvantitativa artiklar kan ses som en styrka för 

litteraturstudiens resultat då kvantitativa studier kan stärka eller motbevisa resultat i 

kvalitativa studier men kvalitativa artiklar kan även stärka kvantitativt resultat. 
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Flertalet av artiklarna som valdes var från Europas länder; sju artiklar kom från 

Storbritannien, två från Sverige, en från Tyskland och en från Schweiz. Två artiklar var 

från Kanada och en från Malaysia. Samhället och kulturen i flertalet av länderna som 

artiklarna kom från har likheter med svenska förhållanden och resultaten anses som 

jämförbart och applicerbart för Sverige. Huruvida artikeln från Malaysia är applicerbar 

för svensk hälso- och sjukvård är diskuterbart, dock styrker det kvantitativa resultatet i 

artikeln övriga artiklars resultat.  

 

I Cinahl söktes artiklar från år 2005 till 2012, och i Pubmed söktes artiklar publicerad 

de senaste fem åren. I efterhand upptäcktes det att möjligheten för att göra specifik 

avgränsning för årtal även finns i Pubmed, vilket har missats och ses som en svaghet. 

Hade årtalen specificerats i Pubmed hade kanske resultatet sett annorlunda ut. 

  

Kvalitetsgranskningen av artiklarna utgick från granskningsmallarna ur Willman, et al. 

(2011). Granskningsmallarna har inte en tydlig instruktion till användning, 

poängsättning och bedömning av kvaliteten på artiklarna något som kan ses som en 

svaghet. Möjligtvis hade den givna kvalitetsgraden på artiklarna blivit annorlunda om 

en annan granskningsmall med tydligare instruktioner för bedömning av 

vetenskaplighet hade används.  

 

Under bearbetningen av artiklarna hittades gemensamma nämnare, och fem kategorier 

identifierades för litteraturstudiens resultat. Arbetet med att systematisera föreliggande 

studies resultat underlättades genom färgkodning. Färgkodningen skapade 

förutsättningar för att inte missa betydelsefullt material i artiklarnas resultat och ses som 

en styrka och visar på en systematisk bearbetning och analys. Att besluta i vilken 

kategori resultatet från valda artiklar skulle ingå i upplevdes ibland som svårt, då 

resultatet som framkom i litteraturstudiens valda artiklar kunde passa in i flera av 

kategorierna och ses som en svaghet.  

 

Resultatdiskussion 

 

Artiklar valda till resultatet kvalitetsgranskades enligt granskningsmallar för kvalitativa 

och kvantitativa artiklar enligt Willman, et al. (2011) för att bedöma den vetenskapliga 

kvaliteten. Elva av de 14 valda artiklarna graderades till en hög vetenskaplig kvalitet då 

artiklarna hade tydliga rubriker där syfte, metod, urval och analys var väl beskrivet och 

resultatet logiskt skrivet i förhållande till vald metod och syfte. Tre artiklar graderades 

till en medelgod vetenskaplig kvalitetsnivå men valdes till resultatet då innehållet 

svarade till föreliggande litteraturstudies syfte.  

 

Urvalet i valda studier var varierande mellan åtta till 128 deltagare, bortfall redovisas i 

flera valda artiklar. Bortfallen ansågs inte som en svaghet då artiklarna omfattade 

patienter i behov av palliativ vård och ett bortfall var förväntat. I artiklarna med 

kvalitativ metod var urvalet mellan åtta och 25 personer men det anses inte som en 

svaghet då syftet med studierna var att ta reda på erfarenheter inom valt område och det 

genomförs mer effektivt genom kvalitativ metod. Fördelningen av kvinnor och män var 

generellt jämnt fördelat, något som ses som en styrka då män och kvinnor kan ha olika 

uppfattningar om vården.  
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Några artiklar redovisar resultat från större studier vilket kan ses som en styrka då 

forskningen gav ett stort resultat som kunde delas upp och presenteras i flera artiklar.  

 

Valda artiklar hade alla ett etiskt resonemang eller ett etiskt godkännande vilket ses som 

en styrka då studierna omfattar patienter i en sårbar situation.  

 

I den palliativa vården, som i all övrig vård, måste alla professioner arbeta för att uppnå 

en välfungerande kommunikation och därigenom öka patientsäkerheten och skapa goda 

vårderfarenheter för patienter. En bristande kommunikation mellan vårdpersonal och 

närstående resulterade i att patienterna kände sig tvungna att informera närstående om 

sjukdomstillståndet (Conner, et al., 2008). Den palliativa vården skall ha ett holistiskt 

synsätt, och stödja både patient och närstående (WHO, u.å.). Att patienter måste 

informera närstående om sjukdomstillståndet är oroväckande och för att förhindra ett 

ökat lidande för patienten måste sjukvårdspersonalen anstränga arbetet för att få en 

välfungerande kommunikation med patient och närstående. Socialstyrelsen (2009a) ser 

brister i kommunikationen, mellan patient och vårdpersonal, internt i vårdteamet och i 

vårdkedjan, som riskfaktorer för patientsäkerheten. Brister i kommunikationen uppges 

vara en av de vanligaste orsakerna till vårdskador (SoS, 2009b). Patienterna i studierna 

av Cotterell (2008), Fincham, et al. (2005) och Jo, et al. (2007) hade erfarenheter av 

brister i kommunikationen mellan olika vårdinstanser och vårdprofessioner vilket 

resulterade i negativa erfarenheter av vården. Patienter uppskattade att sjuksköterskan 

hade en samordnande roll i patientens vård (Chapple, et al., 2006; Conner, et al., 2008). 

I kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (SoS, 2005b) skall sjuksköterskan 

samverka med andra professioner i vårdkedjan för att uppnå en effektiv vård med 

kvalitet och kontinuitet och på så sätt skapa en helhetsvård runt patienten. Genom att 

sjuksköterskan samordnar vården runt patienten kan patienten avlastas i orienteringen i 

ett komplext vårdsystem och genom en god samordning kan en god och effektiv 

vårdkedja upprätthållas.  

 

Patienterna menade att vårdpersonalen skulle vara goda lyssnare för att uppnå en god 

kommunikation (Chapple, et al., 2006; Conner, et al., 2008; Johnston & Smith, 2006; 

Melin-Johansson, et al., 2008; Spichiger, 2010). Patienter uppgav att en bristande 

kommunikation resulterade i känslor som att inte bli sedd, vara avvisade, bortglömda 

och nonchalerade (Fincham, et al., 2005; Johnston och Smith, 2006). Andersson (2007) 

och Eide och Eide (2007) menar att grunden i kommunikationen är lyssnandet, och 

Andersson (2007) menar vidare att ett aktivt lyssnande bidrar till att patienten upplever 

sig sedd och hörd genom intresset som vårdaren visar. För att patienter skall känna 

delaktighet i vården behöver alla vårdgivare kunna aktivt lyssna i mötet med patienter, 

och centralt för att skapa en god kommunikation är att vårdgivare ger tid till att lyssna 

till såväl verbal som icke-verbal kommunikation. Genom att vårdpersonal lyssnar på 

patienten kan en god kommunikation skapas vilket kan leda till att patienten känner 

ökad delaktighet i vården jämfört med att patienterna upplever sig avvisade och 

bortglömda.  

 

Patienter värdesatte information och såg framförallt att sjuksköterskan var en källa för 

information. Sjuksköterskan var en person som patienterna kunde vända sig till för att få 

svar på frågor (Chapple, et al., 2006; Conner, et al., 2008; Eriksson & Andershed, 

2008).  Att sjuksköterskan hade en ökad kunskap om den palliativa vården ansågs som 

positivt av patienter (Conner, et al., 2008; Eriksson & Andershed, 2008). I 

Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialisering för palliativ 
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omvårdnad (Sektionen Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad [SFPO] & SSF, 2008) 

beskrivs det hur sjuksköterskan har ett ansvar för att på ett adekvat sätt informera om 

den palliativ vården och vad palliation innebär för patienten och närstående. 

Sjuksköterskor som hade kunskap om den palliativa vården kunde informera patienterna 

och fanns inte kunskapsnivån som patienterna efterfrågade upplevdes 

informationsgivandet som bristfälligt (Conner, et al., 2008). Patienters erfarenheter 

påverkas av sjuksköterskans kompetens och kunskap. Har inte sjuksköterskan 

tillräckligt med kunskap för att möta den patientens behov av information resulterar det 

i negativa erfarenheter av vården. Patienter har rätt till en säker vård med adekvat 

information. Sjuksköterskan behöver vara medveten om sina brister och behov av 

kompetensutveckling för att arbeta patientsäkert.  

 

Fincham, et al. (2005) beskrev hur patienter som fått bristande information om diagnos 

och prognos upplevde det svårt att ta beslut om den framtida vården. Inom svensk 

sjukvård förespråkas att patienten skall vara självbestämmande och att vården skall ske 

på ett individanpassat plan (SFS 1982:763, § 2; SOU 2001:8). En förutsättning för att 

patienten skall kunna fatta självständiga beslut är att patienten har fått god och 

tillräcklig information från vårdgivarna, och i dagens hälso- och sjukvård finns det 

utrymme för förbättringar för att ge patienterna möjligheten till självbestämmande och 

delaktighet i den givna vården. 

 

Om sjuksköterskan har förmågan att förstå och se patienten ur ett helhetsperspektiv kan 

informationen anpassas efter patientens mottaglighet och patientens erfarenhet av 

informationen kan bli positiv. Patienters erfarenheter av informationen i den palliativa 

vården var att den information som gavs var otillräcklig och bristfällig (de Vogel-Voogt, 

et al., 2008; Hughes, et al., 2005). Däremot visade Barrow och Blossfeldt (2008) att 

patienter i behov av palliativ vård var nöjda med informationen och på vilket sätt 

informationen delgetts patienterna. Informationen som patienten erhåller kanske inte 

alltid är otillräcklig och bristfällig möjligtvis är det så att patienten inte är i en mottaglig 

position och kan tillgodogöra sig informationen vid tidpunkten. Patientens mottaglighet 

kan beskrivas genom chockfasen i den traumatiska krisprocessen. Genom chockfasen 

kan olika situationer bli förträngda och glömda (Cullberg & Lundin, 2006).  Patienter 

som upplevt informationen som negativ kan ha befunnit sig i chockfasen och inte varit 

mottaglig för given information vilket kan ha resulterat i att informationen har upplevts 

som negativ. Patienter i studien av Hughes, et al. (2005) beskrev att upplevelsen av 

given information kunde präglas av tillståndet och tidpunkt samt om mottagligheten för 

information fanns hos patienten. Att ge rätt och tillräcklig information vid rätt tidpunkt 

är essentiellt för att skapa rätt förutsättningar för patienten i sitt självbestämmande.  

 

Enligt HSL (SFS 1982:763) § 2 skall vården erbjudas på ett individanpassat plan där 

patienten är källan i utformandet av vården. Patienter upplevde inte att vården som 

erhållits var individanpassad (Conner, et al., 2008; Cotterell, 2008; de Vogel-Voogt, et 

al., 2007). Tillgänglighet och flexibilitet inom vården ansågs av patienter som en del i 

vårdandet (Chapple, et al., 2006; Spichiger, 2010). Däremot visade studien av Cotterell 

(2008) att patienter upplevde vårdpersonalen som oflexibla och tidspressade. 

Förutsättningar för att kunna uppnå en individanpassad vård behöver hälso- och 

sjukvården vara anpassningsbar, flexibel och lyhörd för patientens behov och önskemål. 

Borstrand och Berg (2009) visade att ett palliativt team som fanns tillgängligt dygnet 

runt för patienten resulterade i att trygghet skapades. I resultatet framkom att 

vårdplatserna sjukhus, hospice och det egna hemmet skapade trygghet hos patienter i 
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behov avpalliativ vård (Eriksson & Andersson, 2008; Gourdji, 2009; Johnston & Smith, 

2006; Melin-Johansson, et al., 2008).  

 

Den palliativa vården i Sverige bygger på fyra hörnstenar varav en hörnsten omfattar 

kommunikation och relation (SOU 2001:6). Patienter beskrev hur sjuksköterskor som 

hade ett vänligt, glatt och snällt bemötande upplevdes som positiva och gav 

förutsättningar till en relationsbildning (Spichiger, 2010). Respekt var en viktig del i 

vårdandet för patienter (Cotterell, 2008; de Vogel-Voogt, et al., 2007; Eriksson & 

Andershed, 2008; Spichiger, 2010) och flertalet patienter berättade att respekt var en 

grundsten i uppbyggandet av en relation mellan patienten och sjuksköterskan (Cotterell, 

2008). Eriksson och Andershed (2008) beskrev hur patienter upplevde att respekt och 

integritet skapades genom trygghet. En god relation mellan sjuksköterskan och 

patienten bygger på respekt. Slutsatsen är att genom att visa patienter i den palliativa 

vården respekt kan en relation byggas och vården kan upplevas som positiv för 

patienten. Patienter beskrev att om en relation fanns mellan vårdpersonalen och 

patienten skapades positiva upplevelser (Cotterell, 2008; Gourdji, et al., 2009; 

Spichiger, 2010) och kan sjuksköterskan och patienten tillsammans skapa den 

efterfrågade goda relationen kan vården lättare upplevas som positiv.  

 

I Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (SoS, 2005b) beskrivs det hur 

sjuksköterskan skall visa respekt, lyhördhet och empati samt tillgodose patientens 

behov. Patienterna i studien av Jo, et al. (2007) såg kommunikationen med 

vårdpersonalen som centralt för att kunna skapa en god relation och för att patienterna 

skulle kunna framföra sina tankar och behov. Eide och Eide (2007) bekräftar att en 

tillfredsställande kommunikation mellan vårdpersonal och patient ofta är nödvändigt för 

att skapa en god relation och tillfällen att stötta och hjälpa patienten.  

 

För att ge de patienter som är i behov av palliativ vård goda erfarenheter av den 

palliativa vården behövs en väl samordnad vård med optimal kommunikation till och 

med alla involverade parter. Patienter behöver bli sedda ur ett helhetsperspektiv och få 

en individuellt anpassad vård för att sista tiden i livet skall bli så bra som möjligt. 

 

Konklusion 

 

I resultatet framkom det att erfarenheter av den palliativa vården fokuseras framförallt 

på kommunikationen, informationen, bemötandet, tillgängligheten och vårdplatsen. 

Kommunikationen sågs som en central del i vårdandet och om kommunikationen brast 

påverkades patienten negativt. Erfarenheter av informationen var att sjukvården brister i 

informationsgivningen till patienten och närstående. Respekt i bemötandet var enligt 

patienter betydelsefullt samtidigt upplevdes sjukvårdspersonal ha ett okänsligt 

bemötande. Oflexibel vårdpersonal skapade minskad självständighet hos patienten. Att 

vara tillgänglig som vårdpersonal var en del som patienter värdesatte och att patientens 

behov, med fokus på framförallt symtomkontroll, kunde tillgodoses. Den 

symtomkontroll som patienterna fick upplevdes som positiv och tillfredsställande. 

Vårdplatsen där den palliativa vården utfördes upplevdes olika av patienter. Sjukhuset 

skapade trygghet och säkerhet då personal fanns tillgänglig hela tiden. Hospice skapade 

känslor av trygghet, gemenskap och avlastning. Det egna hemmet skapade livskvalitet 
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och trygghet men patienterna uttryckte att om hemmet inte anpassats efter behoven 

sänktes patientens integritet då behovet av hjälp ökade.  

 

Implikation 

 

Inom sjukvården skall all omvårdnad vara vetenskaplig och baserad på beprövad 

erfarenhet. Ytterligare forskning om patienters erfarenheter av palliativ vård är 

nödvändig för att utveckla och förbättra vården. Majoriteten av alla sjuksköterskor 

kommer under sin yrkesverksamma tid att möta patienter i behov av palliativ vård, och 

ett utökat antal obligatoriska undervisningstimmar i palliativ vård inom 

sjuksköterskeprogrammet bör införas för att ge sjuksköterskor en grund att stå på inför 

mötet och arbetet med denna patientgrupp. Kunskap om palliativ vård hos 

vårdpersonalen bidrar till vård med kvalitet, och vid brister i vårdkvaliteten bör 

kunskapen hos vårdpersonalen ökas genom vidareutbildning.  Vården i Sverige har sin 

utgångspunkt i att se patienten ur ett holistiskt synsätt. Ett ökat samarbetet mellan olika 

vårdinstanser och professionella yrkeskategorier kan bidra till att förbättra patienter i 

behov av palliativ vård och deras erfarenheterav den palliativa vården, och vidare bidra 

till att upprätthålla patienters livskvalitet in i det sista.
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intervjuer och små gruppdiskussioner. 

25 deltagare. Intervjuer skedde på 

hospice och på sjukhus. Ett bortfall på 

10 patienter redovisas. 

Vårdpersonal som jobbade med 

palliativa patienter borde prioritera 

att maximera patientens 

självständighet och minimera 

känslan av att vara beroende av 

andra. Patientens syn på och behov 

av vård och hjälp måste bli hörda 

och bli uppfyllda. För att bevara 

patientens autonomi och maximera 

patientens kontroll måste patienten 

stå i centrum.  

 

Hög 

2008 

Sverige 

Cinahl 

 

Eriksson, M., & 

Andershed, B. 

Care 

Dependence: A 

Struggle Toward 

Moments of 

Respite. 

Beskriva döende 

patienters 

erfarenheter av att 

vara beroende av vård 

från andra vid livets 

slutskede och vilka 

faktorer som kan 

bidra till en förändrad 

upplevelse. 

Fenomenologisk-hermeneutisk ansats. 

13 patienter tillfrågades varav nio 

personer valde att delta i studien.  

intervjuer som skedde på sjukhus, i 

hemmet eller på hospice. Ett bortfall 

på fyra patienter redovisas 

Patientens beroende av vård och 

hjälp av andra påverkade livet 

negativt och behovet var 

fluktuerande relaterat till dagsform. 

Trots den negativa känslan skapade 

beroendet av hjälp tillfällen med 

andrum och patienten kunde samla 

kraft till att klara vardagen. 

 

Hög 

 
  



 

 

Bilaga C3. 
Tabell 3. Artikelöversikt/ forskning med kvalitativ metod 
 
 

Publikationsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

 

Slutsats 

 

Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2005 

Storbritannien 

Cinahl 

 

 

Fincham, L., 

Copp, G., 

Caldwell, K., 

Jones, L. & 

Tookman, A. 

Supportive care: 

experiences of 

cancer patients. 

Undersöka hur 

cancerpatienter med 

progressive cancer 

uppfattar och 

upplever den 

stödjande vården i 

dom olika faserna av 

cancer, och jämföra 

detta med 

vårdpersonalens 

uppfattningar. 

 

Kvalitativ studie. 12 patienter valdes ut 

till studien varav åtta patienter valde 

att delta. Två intervjuer ägde rum 

varav en intervju i fokusgrupper. 

Antalet patienter i varje fokusgrupp 

var fyra stycken. Intervjuerna skedde 

på en dagverksamhetsavdelning för 

palliativa patienter. Eventuellt bortfall 

under studiens gång redovisas inte 

Viktiga aspekter som kom fram i 

studien var hur patienten fick 

information, hur kommunikationen 

fungerade mellan patienten och 

hälso- och sjukvårdspersonal samt 

att patienten hade kontinuitet i sin 

vård. 

Medel 

2009 

Kanada 

Cinahl 

 

Gourdji, I., 

McVey, L., & 

Purden, M. 

A quality End of 

Life from a 

Palliative Care 

Patient’s 

Perspective. 

Undersöka 

erfarenheter av 

livskvalitet hos 

patienter på en 

palliativ enhet, samt 

uppfattningar om vad 

som bidrar till 

livskvalitet. 

Kvalitativ deskriptiv design. 10 

cancerpatienter deltog. Intervjuer 

skedde på sjukhuset där patienterna 

befann sig. Ett bortfall på fem 

patienter redovisas. 

Centralt för livskvalitet för 

deltagarna i studien var att kunna 

göra vardagliga saker, vara till 

hjälp för andra och bo i en 

vårdande miljö. Dessa punkter 

bidrog till att patienterna övervann 

negativa erfarenheter och 

fokuserade på att leva livet.  

 

Hög 



 

 

Bilaga C4. 
Tabell 3. Artikelöversikt/ forskning med kvalitativ metod 

 
 

Publikationsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

 

Slutsats 

 

Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2005 

Storbritannien 

Cinahl 

 

 

Hughes, R.A., 

Sinha, A., 

Higginson, I., 

Down, K., & 

Leigh, N. 

Living with 

motor neurone 

disease: lives, 

experiences of 

service and 

suggestions for 

change. 

Förstå erfarenheter 

och generera idéer för 

att utveckla praktiken 

och policy i vården, 

den sociala och 

palliativa vården. 

Kvalitativ metod med 

semistrukturerade intervjuer. Nio 

patienter deltog i studien. Intervjuerna 

skedde i patientens hem. Eventuella 

bortfall under studiens gång redovisas 

inte. 

Kommunikationen mellan 

vårdtagare och vårdgivare behövde 

förbättras. Redan känsliga 

situationer kunde försämras vid 

brist på information, osäkerhet 

gällande vart patienterna kunde 

vända sig för hjälp. Studien visade 

att det var nödvändigt vissa 

yrkesgrupper borde förbättra 

förhållningssättet gentemot 

patienterna. 

 

 

Hög 

2007 

Kanada 

Cinahl 

 

Jo, S., Brazil, 

K., Lohfeld, L., 

& Willison, K. 

Caregiving at 

the end of life: 

Perspectives 

from spousal 

caregivers and 

care recipients. 

Undersöka perspektiv 

på maken 

erfarenheter som 

vårdgivare, samt 

vårdtagarens 

erfarenheter av 

vården. 

Kvalitativ metod med enskilda 

intervjuer. 10 vårdtagare valde att delta 

i studien. Intervjuerna skedde i 

vårdtagarens hem. Bortfall under 

studiens gång redovisas inte. 

Sjukvårdspersonalen måste känna 

igen och förstå patientens situation 

för att med framgång ha 

möjligheten till att möta patienten 

på rätt villkor. Kommunikationen 

mellan vården och patienten var 

bristfällig likaså samordningen av 

vården.  

 

 

Hög 

  
 
 
 
 
 

 



 

 

Bilaga C5. 
Tabell 3. Artikelöversikt/ forskning med kvalitativ metod 

 

 

Publikationsår 

Land 

Databas 

 

 

Författare 
 

Titel 
 

Syfte 
 

Metod 

Urval 

Bortfall 

 

Slutsats 

 

Vetenskaplig 

kvalitet 

2006 

Skottland 

Cinahl  

 

Johnston, B., 

& Smith, LN. 
Nurses´ and 

patients´ 

perceptions of 

expert palliative 

nursing care 

Undersöka patienter 

och sjuksköterskors 

syn på palliativ vård 

med fokus på 

palliativa 

specialistsjuksköters

kor. 

Fenomenologisk ansats med 

djupintervjuer. Deltagarna var 22 

döende patienter. Intervjuerna skedde 

på sjukhus och hospice. Ett bortfall på 

13 patienter redovisas dock påverka 

bortfallet inte den delen som studien 

presenterar. 

En önskan om att vara oberoende 

och att ha kontroll var något 

patienterna uttryckte. 

Sjuksköterskor och patienter 

ansåg att en palliativ 

sjuksköterska skulle ha 

mellanmänskliga egenskaper och 

kvaliteter som vänlighet, värme, 

medkänsla och vara äkta. 

 

Hög 

2008  

Sverige 

Cinahl 

 

Melin-

Johansson, C., 

Ödling, G., 

Axelsson, B., 

& Danielson, 

E. 

The meaning of 

quality of life: 

Narrations by 

patients with 

incurable cancer 

in palliative 

home care. 

Förtydliga vad 

livskvalitet innebär 

för hemmaboende 

patienter med obotlig 

cancer i Sverige.    

Kvalitativ metod med intervjuer. 25 

patienter tillfrågades dock valde 

endast åtta patienter att delta. 

Intervjuerna skedde i patienternas 

hem. Ett bortfall på 17 personer 

redovisas som inte ville delta i studien 

på grund av olika orsaker. 

Palliativa teamet gav patienterna 

trygghet. Det palliativa teamet 

lättade patienternas akuta 

symtom, gav medicinsk 

behandling och tok kontroll över 

situationen. Vad som skapade 

livskvalitet för patienterna är 

viktigt för vårdpersonalen att 

förstå. Vården måste anpassas till 

varje individ och den fas 

patienten befinner sig i. 

 

 

Hög 

 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga C6. 
Tabell 3. Artikelöversikt/ forskning med kvalitativ metod 

 
 

Publikationsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

 

Slutsats 

 

Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2010 

Schweiz 

Cinahl  

Spichiger, E. Patients´ and 

Families´ 

Experience of 

Their 

Relationship 

With 

Professional 

Healthcare 

Providers in 

Hospital End-of-

Life Care. 

 

Beskriva palliativa 

patienter och 

närståendes 

upplevelse av 

relationen med hälso- 

och 

sjukvårdspersonal på 

ett Schweiziskt 

sjukhus. 

Fenomenologisk ansats med 

observationer och intervjuer. 10 

patienter deltog i studien. Studien 

skedde på sjukhuset. Bortfall under 

studiens gång redovisas inte.  

Deltagarnas erfarenheter visade att 

vårdpersonal kan påverka 

kvaliteten på sjukhusvistelsen 

genom hur relationen med 

deltagarna var. Bäst vård fick 

deltagarna när personalen uttryckte 

respekt, empati och omtanke. 

Personal som distanserade sig och 

inte såg deltagarna som personer 

gav problematiska situationer. 

 

Hög 

 
  



 

 

Bilaga D1. 
Tabell 4.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod 

 
 

Publikationsår 

Land 

Databas 

 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

 

Slutsats 

 

Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2008 

Storbritannien 

Cinahl 

 

Barrow, S., & 

Blossfeldt, P. 

 

Palliative care 

patients: What 

services do they 

really want? 

Undersöka om den 

palliativa vården 

överensstämmer med 

patienternas 

förväntningar och hur 

nöjd patienterna var 

med vården. 

Kvantitativ metod där korta 

frågeformulär skickades ut till 171 

användare av palliativ vård. 83 

frågeformulär returnerades, varav två 

ofullständigt.  

Flertalet av patienterna var nöjda 

med vården de fick. Dock var det 

skillnad på hur nöjda patienterna 

var beroende av platsen för vården. 

Stödet till närstående upplevdes av 

många patienter som bristfälligt. 

 

 

 

 

Medel 

2007 

Tyskland 

Cinahl 

 

de Vogel-Voogt, 

E., van der 

Heide, A., van 

Leeuwen, AF., 

Visser, AP., van 

Rijt, CC., &  van 

der Maas, PJ. 

Patient 

evaluation of 

end-of-life care 

Utvärdering av 

patienters 

erfarenheter av vård i 

livets slutskede. 

Kvantitativ kohort studie. En 

inklusionsintervju + 

uppföljningsenkäter var 6:e månad. 

200 patienter utsågs utifrån 

inklusionskriterier. 128 valde att delta i 

studien. Åtta avled innan 

inklusionsintervjun ägt rum. 

Intervjuerna skedde i hemmet. Ett 

bortfall på 100 personer redovisas 

under studiens gång. 

Palliativa patienter var nöjda med 

vården som erbjöds men önskade 

att kommunikationen mellan olika 

professioner borde förbättras. 

Patienterna tyckte att en lättare 

tillgänglighet av vård i livets slut 

borde utvecklas och vara en 

målsättning för hälso- och 

sjukvården. 

 

 

Hög 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga D2. 
Tabell 4.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod 

 
 

Publikationsår 

Land 

Databas 

 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

 

Slutsats 

 

Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2006 

Malaysia 

Academic 

Search Elite 

 

Loh, K.Y. 

 

Exploring 

terminally ill 

patients’ and 

their families’ 

perceptions of 

holistic care in 

Malaysia 

Dokumentera 

palliativa patienters 

och närståendes 

uppfattning av 

vården, och se på de 

delar av den 

holistiska vården som 

betraktas som 

bristfälliga. 

 

Tvärsnittsstudie som skedde genom 

strukturerade intervjuer. 30 

cancerpatienter valde att delta i 

undersökningen. Inget bortfall 

redovisas. 

Studien visade att 

sjukvårdspersonal behöver se 

patienten mer i ett holistiskt 

perspektiv än vad som gjorts 

tidigare. 

Medel 

 


