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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Som sjuksköterska är det en stor utmaning att vårda döende patienter. För att 
kunna ge en god omvårdnad och hjälpa patienten till ökad livskvalité, krävs att sjuksköterskan 
tillfullo förstår vilka behov patienter som behandlas palliativt har. Det är därför viktigt att 
inhämta kunskap när det gäller patienters upplevelser av den palliativa vården. Genom att 
belysa patienters upplevelser kan behoven identifieras och en ökad förståelse och kunskap 
utvinnas. Syfte: Syftet var att belysa patienters upplevelser av palliativ vård. Metod: En 
litteraturstudie baserad på åtta artiklar med kvalitativ ansats genomfördes och analyserades 
med hjälp av en manifest innehållsanalys. Resultat: Flera faktorer påverkade upplevelsen av 
lidande och välbefinnande. Genom delaktighet i vården och förberedelser inför döden, 
upplevde patienterna att de var i kontroll över situationen, något som innebar en ökad 
upplevelse av välbefinnande. Slutsats: Resultatet talar för att patienter som vårdas palliativt 
upplever lidande. En väl fungerande vårdrelation innebär att sjuksköterskan kan hjälpa 
patienter till välbefinnande, trots att ett lidande finns.  
 
Nyckelord 
 
Litteraturstudie, palliativ, patienter, upplevelser, vård, vårdrelation. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING  
 
INTRODUKTION 1 

BAKGRUND 1 

Palliativ vård 1 
Historiskt 2 
Palliativ vård i dag 2 
Den viktiga vårdrelationen 3 
Teoretisk referensram 3 

SYFTE 4 

METOD 4 

Etiskt övervägande 4 
Datainsamling/urval 4 
Analys 6 

RESULTAT 6 

Kontroll 7 
Sjukdomslidande 7 

Smärta 8 
Förändrad kroppslig funktion 8 
Vara en börda 9 

Relationer 9 
Vårdrelationen 9 
Relationen till anhöriga 10 
Relation till religion 11 

Dödsångest 11 
DISKUSSION 12 

Metoddiskussion 12 
Resultatdiskussion 13 

SLUTSATS 16 

REFERENSER 17 

BILAGEFÖRTECKNING 21 



1 
 

INTRODUKTION 
I Sverige dör ungefär 90 000 personer årligen (Socialstyrelsen, 2008). Döden kan för många 
upplevas som något obehagligt, något man inte gärna pratar om, ett tabu, något förbjudet 
samhället inte ger utrymme till. Detta orsakar inre konflikter och ångest (Foucault, 2002). För 
sjuksköterskan kan döden däremot vara en vanligt förekommande del i arbetet. När man inte 
längre kan bota en sjukdom och lindring är det enda som återstår, är det viktigt att 
sjuksköterskan har ett fungerande och medvetet förhållningssätt till döden (Ahlner-Elmqvist, 
2001). Att vårda en döende människan kan ses som en av de svåraste utmaningar en 
sjuksköterska kan ställas inför. Sjuksköterskans förmåga till inlevelse, fantasi och kreativitet, 
kan vara avgörande för hur patienten upplever den sista tiden i livet (Lo & Woo, 2001). För 
att som sjuksköterska kunna möta patienter med deras olika livsöden och behov blev valet att 
göra en fördjupning i ämnet. Avsikten med studien är således att undersöka patienters 
upplevelse av den palliativa vården, för att därigenom kunna möta patienterna utifrån en 
djupare kunskap och förståelse.  

BAKGRUND  

Palliativ vård 
Ordet palliativ härstammar från latin och betyder mantel. Manteln symboliserar 
behandlingsmålen inom palliativ vård, där manteln används för att täcka över, dölja 
symtomen, och därigenom minska lidande när ingen botande behandling är möjlig (Fridegren 
& Lyckander, 2009). Palliativ vård handlar således om att förebygga, behandla och tillgodose 
de fysiska, psykiska och andliga behov som patienter med obotlig sjukdom har (WHO, 2002).  
WHO (2002) har valt att definiera palliativ vård så här: 
 

Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvalitén för 
patienter och familjer som drabbas av problem som kan uppstå vid livshotande sjukdom. 
Palliativ vård förebygger och lindrar lidande genom tidig upptäckt, noggrann analys och 
behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och existentiella problem (WHO, 
2002, s. 84). 

 
Palliativ vård utgår ifrån en värdegrund bestående av fyra pelare. Alla pelarna är lika viktiga 
för att vården skall vara av god kvalitet för patienten. Den första pelaren representerar 
symtomkontroll, vilket innefattar allt från smärtlindring till syrgas och anpassad 
kosthållning. Pelare två representerar arbetslaget som skall finnas runt patienten. Arbetslaget 
skall innefatta alla typer av professioner som ingår i ett vårdlag, det vill säga, undersköterskor, 
sjuksköterskor, sjukgymnaster, kuratorer och läkare. Teamarbete är viktigt för att kunna 
bedriva mångdimensionell vård och alla professioner spelar en viktig roll. Den tredje pelaren 
representerar relationer. Inom palliativ vård är det lika viktigt med relationen mellan 
patienten och personalen, såväl som relationen mellan personal och anhöriga, även 
relationerna inom arbetsgruppen påverkar upplevelsen av vården (SOU 2001:6). Bristfällig 
och dålig kommunikation i vårdarbetet kan få förödande konsekvenser. Det är därför viktigt 
att tänka på att det är genom förmågan att kommunicera som ett äkta möte kan komma till 
stånd och en relation födas (Fridegren & Lyckander, 2009). Den fjärde pelaren representerar 
de anhöriga. Det är viktigt att vårdpersonalen finns till som ett anhörigstöd både under 
sjukdomstiden men även efter att patienten avlidit. Vårdpersonalen skall erbjuda de anhöriga 
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att aktivt delta i omvårdnaden av patienten, något som är positivt för såväl patienten som 
anhöriga eftersom döden då blir en mer naturlig del av livet (SOU 2001:6).  

Historiskt 
Andershed (2001) beskriver döden som något man tidigare vanligtvis tog hand om inom 
familjen. Det var sällan tal om utbildad sjukvårdspersonal, utan anhöriga agerade vårdare, 
med sedan mitten av 1900-talet när Hospicerörelsen etablerades har det hänt mycket inom 
palliativ vård (Andershed, 2001). 

 
Hospicerörelsens frammarsch startade under 1960-talet i Storbritannien och brukar förknippas 
med Dame Cecily Saunders, som år 1967 startade St Christophers Hospice i London (Holritz 
& Rasmussen, 1999). Syftet var att skapa platser för döende människor där relationer skulle 
vara en central del i vården. Hospicerörelsens vårdfilosofi vilade på en värdegrund som 
fortfarande idag är den som kännetecknar palliativ vård (ibid.). Ur den ursprungliga 
Hospicerörelsens konstruktion har sedan olika typer av modeller för palliativ vård växt fram. 
En av de vanligaste är den sjukhusbaserade palliativa vården, men även palliativ vård med bas 
i hemmet tillämpas idag (Abu-Saad, 2000).  
 
Trots att det sedan 1960-talet när etableringen av den palliativa vården startade funnits en 
tydlig värdegrund gällande förhållningssätt i palliativ vård, så omfattas ännu inte all vård av 
detta synsätt vilket kan betyda att patienten utsätts för ett onödigt lidande i dödsögonblicket 
(Jakobsson, 2007). 

Palliativ vård i dag 
I Sverige får idag långt ifrån alla patienter en god palliativ omvårdnad. Tidigare forskning 
visar att en rad förbättringar skett, men trots detta finns det en rad brister och framförallt 
saknas en förståelse för hur patienter upplever det palliativa skedet. Ungefär hälften av alla 
människor i Sverige avslutar sitt liv på sjukhus, men sällan på en avdelning specialiserad mot 
palliativ vård (Socialstyrelsen, 2008).  När den palliativa vården överlämnas till de kurativa 
enheterna (avdelningar med inriktning och fokus på att bota sjukdom och ohälsa) uppstår det 
stora brister. En konsekvens blir att vårdpersonalen ställs inför stora utmaningar, ett åtagande 
de saknar kompetens för (Jakobsson, 2007). Socialstyrelsen belyste redan år 2001 mängder 
med brister inom palliativ vård och beskriver att värdegrunden allt för ofta frångås. Där 
beskrivs att så mycket som 90 procent av alla patienten med smärta skulle kunna bli smärtfria 
om det inte vore för att läkarna helt eller delvis saknar kunskap och kompetens inom området. 
 
 Enligt Goodbrigde (2010) uteblir ofta de omvårdnadsåtgärder och behandlingsmål som 
planeras vid vårdplaneringar, då personalen inte förstår vikten av dem. Henoch (2011) 
beskriver att många brister som förekommer i sjukhusförlagd palliativ vård beror på den 
verklighet som kurativa enheter ofta står inför idag. Där är överbelastade avdelningar och 
slutkörd personal mer regel än undantag, något som således kan innebära att patienterna inte 
blir hjälpta till bästa möjliga livskvalité (ibid.). 
 
Intresset för att undersöka och förbättra den palliativa vården har under de senaste åren ökat 
markant (Ternestedt, 2007). Tidigare forskning av stor betydelse var den som Fiegenberg 
(1977) och Qvarnström (1978) presenterade. Genom omfattande intervjuer med patienter som 
behandlades palliativ kunde de påvisa ett resultat som varit betydande för utvecklingen och 
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vidare forskning inom ämnet palliativ vård. Fiegenberg och Qvarnström beskrivs som 
pionjärer, de första av många att väcka intresse för den palliativa vården (Ternestedt, 2007). I 
deras resultat beskrivs bland annat de känslor som patienterna går igenom, känslovågor där de 
pendlar mellan förnekelse och insikt, hopp och förtvivlan, samt en vilja att leva och en önskan 
om att få dö (Fiegenberg, 1977; Qvarnström, 1978). Det är viktigt att vårdpersonalen har 
kunskap och förståelse om hur de här patienterna skall mötas för att kunna lindra lidandet som 
känslorna ger upphov till, ett lidande patienter ofta bär på ensamma (Beck-Friis & Strang, 
1995). 
 

Den viktiga vårdrelationen 
För patienter som vårdas palliativt är vårdrelationen av stor vikt, vanligtvis ökar vårdbehovet i 
takt med att sjukdomen fortskrider. För patienten blir det i samband med detta viktigt att 
vårdpersonalen bekräftar livet och betraktar döden som en naturlig process, en process som 
varken bör påskyndas eller fördröjas (Lo & Woo, 2001). För att kunna ge väsentligt vård och 
stöd krävs det att den vårdande personalen behåller sin integritet och behandlar varje utsatt 
individ med respekt (Beck-Friis & Strang, 1995). I en studie av Birgegård och Glimelius 
(1998) förtydligas vikten av detta. Välbefinnande kunde kopplas till att personalen visade 
engagemang i omvårdnaden. Vårdpersonal skall inte bara avsätta tid till att lyssna utan också 
ge någon typ av respons och gensvar på det problem och de tankar som patienten delar med 
sig av. Viktigt för att patienten skall kunna uppleva välbefinnande sjukdomen till trots, är att 
patient erkänner sitt lidande, något en delaktig sjuksköterska kan hjälpa patienten med. För att 
lindra lidande krävs att sjuksköterskan ser patients välbefinnande och lidande som unikt 
(Dahlberg et al., 2003). 
 
Stora brister inom palliativ vård har identifierats och mycket talar för att patienter upplever 
ökat lidande till följd av bristande kunskap och kompetens från personalens sida. För att 
kunna hjälpa patienterna till välbefinnande och livskvalitet krävs kunskap. Kunskap som 
utvinns genom att ta reda på hur patienterna upplever den palliativa vården.  
 

Teoretisk referensram  
Travelbee (2002) beskriver vikten av att sjuksköterskan använder sin personlighet på ett 
medvetet och målinriktat sätt i interaktionen, vilket i praktiken innebär att hon använder sig 
själv terapeutiskt. För att kunna hjälpa patienterna krävs inte bara att sjuksköterskan känner 
empati, utan också har skicklighet för att kunna vårda personer i livets slutskede. Travelbee 
(2002) menar att sjuksköterskan har en stor uppgift att stötta och hjälpa de som behöver 
omvårdnad oavsett om det är en patient eller anhöriga till en patient (Travelbee, 2002).   
 
Smärta och lidande är en naturlig del av livet. Som sjuksköterska har man en viktig uppgift i 
att hjälpa patienter och anhöriga att klara av de hinder som sjukdomen för med sig, såväl 
fysiska som psykiska (Travelbee, 2002). När sjuksköterskan saknar en helhetssyn i 
omvårdnaden orsakar detta ett lidande för patienten. Det är viktigt att sjuksköterskan inte bara 
uppmärksammar och behandlar de fysiska symptom som sjukdomen ger upphov till, utan 
också ha förståelse för att existentiell/andlig smärta tillsammans med psykisk smärta påverkar 
patienten negativt och kan förhöja upplevelsen av fysisk smärta (Holst, Sparrman och 
Berglund, 2004).  
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En dåligt fungerande vårdrelation kan vara orsak till lidande. Eftersom kropp och själ hela 
tiden samverkar, påverkar och är beroende av varandra kan ett lidande som uppstått i 
interaktionen mellan patient och vårdpersonalen påverka patienten negativt och förhindra 
patienten från att känna välbefinnande även då det fysiska lidandet behandlas med framgång. 
När patienter känner sig nonchalerade och åsidosatta uppstår lidande (Travelbee, 2002). 
 
Travelbee (1971) beskriver hur relationen mellan sjuksköterskan och patienten går igenom 
olika faser. I de olika faserna är det olika faktorer som gör att ett förtroende byggs upp genom 
sjuksköterskans handlingar och inställning. För att relationen skall byggas upp och leda till 
god omvårdnad krävs att sjuksköterskan arbetar med kunskap och förståelse i omvårdnaden.  
(Travelbee, 1971).  
 

SYFTE 
Syftet med studien var att belysa patienters upplevelser av palliativ vård.  
 

METOD 
Studien genomfördes som en litteraturstudie. Detta med hjälp av en manifest innehållsanalys, 
baserad på vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. En litteraturstudie innebär att 
systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa data inom ett valt område (Forsberg & 
Wengström, 2008). Med en kvalitativ innehållsanalys tolkas texter. Avsikten är att identifiera 
skillnader och likheter i det beskrivna (Söderberg & Lundman, 2011). Artiklarna som ingick i 
studien hade en datainsamlingsmetod baserad på intervjuer och observationer. Då syftet med 
studien var att belysa patienters upplevelser av den palliativa vården passade det bra att 
använda sig av en kvalitativ ansats. Med en kvalitativ ansats studeras fenomen, såsom 
upplevelser och erfarenheter. Genom att studera fenomen så kan en förklaring och 
fördjupning av individens upplevelser och uppfattningar utvinnas (Forsberg & Wengström, 
2008). Att innehållsanalysen var manifest betyder att bara det som tydligt framgick i texten 
utan vidare tolkning plockades ut, meningen var att analysen i minsta möjliga mån skulle 
färgas av författarens egna synsätt (Friberg, 2006). 
 

Etiskt övervägande  
Samtliga artiklar som inkluderades i studien var etiskt granskade, vilket betyder att en etisk 
kommitté hade godkänt studierna. 

Datainsamling/urval 
Inför litteratursökningen fastställdes inklusions- och exklusionskriterier. Deltagarna i 
studierna skulle vara 18 år eller äldre och vara diagnosticerade med en palliativ diagnos. 
Artiklarna skulle vara publicerade efter år 2000 och finnas tillgängliga gratis i databasen som 
fulltext. Dessutom skulle artiklarna bygga på kvalitativ metod och vara vetenskapliga. 
Artiklarna skulle också ha genomgått en så kallad peer-reviewprocess, vilket innebär att 
expert inom området har granskat artiklarna innan publicering, en slags kvalitetsgaranti 
(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Patienterna kunde befinna sig i tidig eller sen palliativ 
fas, samt ha övriga sjukdomar. Både patienter som vårdades i hemmet och på hospice/sjukhus 
inkluderades i studien. Patienternas kön och civilstånd var irrelevant för studien.   
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MeSH/Sök-termer som användes var; hospice, patient, palliative, nursing, care, end-of-life, 
experience, quality, research, terminal ill och satisfaction. MeSH-termer är såkallade 
ämnesord och ingår i databasen Medlines uppslagsverk, det är utifrån dem som artiklarna på 
Medline är indexerade, genom att använda MeSH-termer ökar därmed chanserna att hitta data 
för uppsatt problemområde. MeSH-termernas motsvarighet i CINAHL kallas för ”Cinahl 
headings” (Willman et al., 2011)och benämns i studien som ”söktermer”. Samtliga ämnesord 
som ingick i litteratursökningen var så kallade MeSH/sök-termer, detta fastslogs genom att 
ämnesorden slogs upp i databasernas uppslagsverk. Söktermerna kombinerades sedan med 
varandra med hjälp av den Booleska sökoperatorn ”AND” som avgränsade sökningarna. 
Sökoperatorn ”AND” valdes då endast en MeSH/sök-term innebar att träffarna vid 
litteratursökningen inte begränsades och all data som är indexerad till vald MeSH/sök-term 
presenterades, något som hade varit både oöverskådligt till antal träffar och irrelevant för 
studiens syfte. Booleska sökoperatorer är ord som används för att kombinera söktermer på 
olika sätt. Genom att använda Booleska sökoperatorer kan sökningen ringa in ett brett spektra 
av data samtidigt som datasökningen kan behållas inriktad mot valt ämnesområde. Booleska 
sökoperatorer är ord som alla databaser förstår (Willman et al., 2011).  
 
Litteratursökningen gjordes i databaserna CINAHL och Medline med tanke på deras stora 
urval av artiklar i fulltext som rör omvårdnad (Swartz, 2011). Medline är en massiv och 
omfattande databas med fler än 16 miljoner indexerade artiklar, ungefär 95 procent av all 
publicerad medicinlitteratur återfinns där. CINAHL, en förkortning för Cumulative Index to 
Nursing and Allied Health Literature, består till ca 65 procent av indexerad data som 
behandlar området omvårdnad (Willman et al., 2011). I bilaga 1 presenteras MeSH/sök-
termskombinationer och antal datasökningsträffar.   
 
Efter genomförd litteratursökning lästes abstrakten på de artiklar som hade en rubrik som 
ansågs vara av intresse för studien, totalt 92 stycken. Efter att samtliga abstrakt var lästa 
visade det sig att 14 av artiklarna hade en kvantitativ ansats och de sorterades därför bort 
eftersom de inte uppfyllde inklusionskriterierna för studien. Vidare stämde 67 stycken av 
artiklarna inte överens med syftet för studien och dessa exkluderades därför ur studien.  Efter 
att samtliga abstrakt var lästa återstod elva artiklar med kvalitativ ansats där både rubrik och 
abstrakt motsvarade syftet, de lästes därför i sin helhet innan de kritiskt utvärderades.  
Willman et al.(2011) menar att genom systematiska urvalsförfaranden underlättas 
översättningen av data och på så sätt kan sammanställningen av fynd ske på ett metodiskt sätt 
där inte författarens egna synsätt påverkar resultatet. 
 
Kvalitetsgranskningen genomfördes och dokumenterades i det granskningsprotokoll som 
Willman et al. (2011) tagit fram för att utvärdera kvalitativa artiklar. Genom att besvara en rad 
ja/nej frågor, samt en frisvarsfråga, betygsattes artiklarna. Frågorna gav poäng, ett ja gav en 
poäng och nej gav noll. Därefter graderades artiklarna, där grad I, var bästa betyg och innebar 
god kvalitet och grad III var sämsta betyg och innebar låg kvalitet. Inga studier av grad II eller 
III inkluderades i studien, detta för att få en studie av så bra kvalité som möjligt och med ett 
tillförlitligt resultat. För att artikeln skulle uppnå grad I krävdes 80-100 procent positivt svar 
(Willman et al., 2011). I bilaga 2 återfinns granskningsprotokollet i sin helhet. Totalt återstod 
åtta artiklar av grad I, dessa användes sedan i analysen. Samtliga artiklar hade en väl 
beskriven metod och en diskussion som var väl återkopplad till relevant tidigare forskning i 
ämnet, samtliga hade också ett etiskt övervägande. Artiklarna presenteras i bilaga 3.  
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Analys 
Samtliga artiklar lästes först igenom grundligt efter varandra. Därefter lästes artiklarna igen, 
men då en och en, upprepade gånger i följd för att få en helhetsbild av innehållet och skapa en 
förståelse för det som beskrevs. När en helhetsbild av innehållet i artiklarna bildats, lästes 
samtliga artiklar igen för att kunna identifiera bärande meningsenheter, detta genom att det 
manifesta innehållet i texten som motsvarade syftet markerades. Det innebär att när en 
upplevelse beskrevs och var tydligt framträdande i texten, markerades meningsenheten och 
plockades sedan ut. Samtliga meningsenheter sammanställdes därefter i ett textdokument för 
att skapa en översikt. Både den utplockade meningsenheten i textdokumentet och tillhörande 
artikel numrerades med samma siffra så att källan skulle vara lätt att återgå till. 
Meningsenheterna översattes sedan till svenska och kondenserades. Tanken med 
kondenseringen var att utan att kompromissa om innehållet minska ner storleken på 
meningsenheterna så att de blev korta och koncisa (Graneheim & Lundman, 2004). Samtliga 
kondenserade enheter kunde svara på frågan ”vad är beskrivet?” med svaret, ”en patients 
upplevelse av palliativ vård”. När kondenseringen var slutförd återstod kodning. 
Genom att koda meningsenheter synliggjordes fyndet i meningsenheterna. Vid kodning 
abstraheras meningsenheterna. Abstrahering innebär att fyndet i meningsenheten framhävs på 
en mer logisk nivå (Graneheim & Lundman, 2004). Kodning och abstrahering av 
meningsenheter förenklar kategoriseringen, där en möjlighet till reflektion över innehållet på 
en annan abstraktnivå ges (Coffey och Atkinson, 1996). Totalt omfattade kategoriseringen 
109 stycken abstraherade koder. Koderna jämfördes med varandra för att hitta likheter och 
olikheter, och grupperades sedan i kategorier där fynden påminde om varandra (Graneheim & 
Lundman, 2004). Enligt Krippendorff (2004) ska kategorierna vara så tydliga att fynden har 
en självklar plats och omöjligt passar in i två kategorier. När det handlar om upplevelser kan 
detta dock vara svårt eftersom en upplevelse inte är något konkret och självklart, fynd kan 
därmed ibland passa in i flera underkategorier (ibid.). Exempel på analysförfarande finns 
presenterat i bilaga 4.  

 

RESULTAT 
Resultatet bygger på åtta artiklar med kvalitativ ansats och presenteras utifrån fyra kategorier 
och sex underkategorier. I tabell 1 presenteras samtliga kategorier och deras underkategorier.   
 
 
Tabell 1. Översikt kategorier och underkategorier. 
Kategori Underkategori   
Kontroll    
Sjukdomslidande Vara en börda 

 
Förändrad 
kroppslig funktion 

Smärta 

Relationer Vårdrelationen Relationen till 
anhöriga 

Relationen till 
religion 

Dödsångest    
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Kontroll 
Flera patienter upplevde att känslan av förlorad kontroll över den egna kroppen var starkt 
sammankopplad med lidande. I takt med att sjukdomen fortskred blev beroendet gentemot 
andra människor större, detta beskrevs i flertalet artiklar som något svårt att acceptera och 
som en sorg (Appelin & Berterö, 2004; Doumit, Huiher & Kelly, 2007; Raynes, 2000; 
Seymour, Ingelton, Payne & Beddow, 2002; Spichiger, 2008; Stephenson, Draucker & 
Martsolf, 2003; Volker, Kahn & Penticuff, 2004). Delaktighet i behandlingen och planeringen 
kring det som skulle hända efter att döden inträffat ökade känslan av att vara i kontroll, vilket 
i sin tur ledde till att känslan av välbefinnande ökade (Stephenson et al., 2003). 
 
Flera patienter beskrev sjukdomsförloppet som en strid de vägrade att ge upp. Så länge 
symtomen gick att dämpa kände de att de hade kontroll över sjukdomen, då 
sjukdomssymtomen försvann för en stund. Att dämpa symtomen genom olika behandlande 
insatser var en vinst i striden mot sjukdomen, när symtomen inte gick att dämpa innebar det 
en förlust och som ett tecken på att sjukdomen tog allt mer övertaget (Stephenson et al., 
2003).  
 

If you lose control you lose everything (Stephenson et al., 2003, s. 54). 
 
Oförmåga att kontrollera döden eller ha vetskap om när den kommer att inträffa, samt 
möjlighet att kontrollera hur döden kommer att påverka anhöriga och deras relationer skapade 
upplevelsen av förlorad kontroll (Volker et al., 2004). En kvinna beskrev att nära anhörigas 
försök att hjälpa och ta bort onödiga ”bördor” från hennes axlar, som att betala hennes 
räkningar, ingav det känslan av att ha förlorat kontrollen över sitt eget liv och upplevelsen av 
att inte vara behövd. Att vara delaktig i planeringen av var och hur den sista tiden skulle 
spenderas och hur begravningen skulle se ut ingav upplevelse av kontroll. Upplevelsen av 
kontroll stärktes också när patienten fick vara delaktig i beslut kring medicinering och 
behandling (ibid.). 
 
Flera patienter upplevde oro över förlorad kroppsfunktion då det skulle innebära att de 
förlorade sitt privatliv och därmed inte kunde kontrollera att de blev behandlade med respekt 
(Volker et al., 2004). 

 
When I’m in the hospital, I don’t like to have tubes in med and I don’t like people coming 
and seeing those things in me… The last time I was in the hospital, I had a visitor with me. 
And it wasn’t a family member. The nurse came in to check my (urinary) catheter to see 
how much it drained and empty it. It just caught me so off guard. I didn´t appreciate that, 
because it´s like sharing my urine with other people (Volker et al., 2004, s. 956). 

 

Sjukdomslidande 
Den ständiga påminnelsen om sjukdomen var något som flertalet patienter i artiklarna 
upplevde som en stor del av sjukdomslidandet. Det handlade om allt från symptom till att 
förlora sin roll inom familjen eller en upplevelse av att vara en börda för andra (Appelin & 
Berterö, 2004; Doumit et al., 2007; Seymour et al., 2002; Spichiger, 2003; Volker et al., 
2004).  
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Smärta 
Rädsla för smärta och lidande upplevdes av några patienter och var en orsak till 
sjukdomslidande (Doumit et al., 2007). Flertalet patienter upplevde rädsla för att behöva 
argumentera för sin smärtlindring och därmed bli utan. Eventuella tidigare upplevelser av att 
inte bli ”trodd” avseende smärta kunde finnas kvar och skapa ytterligare oro inför eventuell 
kommande smärta. Mångas av patienterna i flera av artiklarna beskrev att de upplevde rädslan 
för smärta som många gånger starkare än rädslan för döden (Appelin & Berterö, 2004; 
Seymour et al., 2002; Spichiger, 2003; Volker et al., 2004). 
 

I’m not afraid of death, I’m afraid of dying (Volker et al., 2004, s. 957). 
 
En kvinna i fyrtioårsåldern beskrev att de funnits perioder under sjukdomstiden då hon 
upplevt mycket smärta och lidande, smärtan gjorde henne nedstämd och påminde om att hon 
närmade sig döden. En annan man sjuk i cancer som upplevt mycket smärta i samband med 
sjukdomen menade att det liv han levde inte betydde så mycket för honom eftersom smärtan 
helt färgade upplevelsen (Doumit et al., 2007). En patient uttryckte hopp om att den absolut 
sista tiden skulle vara kort om den skulle innebär mycket smärta. I samma artikel framkom 
önskemål om hjälp med att avsluta livet tidigare, om smärtan tog överhand (Appelin & 
Berterö, 2004).  
 
Samtliga av de patienter som ingick i studien av Seymour et al. (2002) upplevde att det värsta 
med sjukdomsförloppet var smärtan och de kroppsliga förändringar som skedde. Flera 
patienter uttryckte att de hade ett eller flera obehagliga symptom till följd av sjukdomen och 
upplevde sig för dåligt symtombehandlade (Spichiger, 2008).  
 
Förändrad kroppslig funktion 
I artikeln av Raynes (2000) framkom vad patienterna i den studien upplevde att de behövde 
för att kunna fortsätta med vardagen i så stor utsträckning som möjligt. Möjlighet att gå en 
promenad och en fungerande vårdrelation var punkter som majoriteten av patienterna tog upp. 
I samma artikel framkom önskemål från patienter om en effektivisering av vården för att 
slippa väntetider och resor. I praktiken innebar detta att göra så att enklare undersökningar 
och provtagningar istället kunde genomföras i hemmet för att på sikt öka känslan av 
livskvalitet och minska den kraftansträngning som besöken innebar. 
 
En patient (Appelin & Berterö, 2004) upplevde känslan av att tvingas att flytta ifrån sitt hem 
och sina vardagsrutiner som en stor sorg, då saker som hon tidigare kunde ta för givet gick 
förlorade. När kroppen förändrades och de inte längre kunde fortsätta som vanligt med 
rutiner, arbete, sport eller hobbys, upplevde flertalet patienter i studien att de tvingades att 
acceptera att livet hade förändrats för alltid (Spichiger, 2008).  

 
If something had to be carried around in the house, I did it. I transported things and went 
shopping. Now I must organize myself differently (Spichiger, 2008, s. 223). 

 
I artikeln av Spichiger (2008) upplevde en patient att de kroppsliga förändringar som skedde 
med honom var som att vara fängslad i den egna kroppen, utan möjlighet att ta sig levande ut. 
I två av artiklarna (Doumit et al., 2007;; Volker et al., 2004) upplevde patienter rädsla inför att 
inte kunna kontrollera kroppsliga funktioner mot slutet.  
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Vara en börda 
Flera av patienterna upplevde stor oro över att vara en börda för familjemedlemmar eller 
andra anhöriga. De upplevde stress över att inte ha avslutat affärer eller annan typ av 
pappersarbete av vikt som kunde komma att innebära ett stort arbete för familjemedlemmar. 
En kvinna i studien uttryckte önskemål om att dö på sjukhus, av den anledningen att hon i 
minsta möjliga mån ville vara en börda för anhöriga i samband med att sjukdomen fortskred 
(Volker et al., 2004). 
 
En man berättade att han egentligen hade velat vårdas hemma men känslan av att vara en 
börda för hustrun innebar en så stor stress att han istället valde att vårdas på en avdelning 
specialiserad mot palliativ vård (Seymour et al., 2003). Flera deltagare berättade att även om 
trygghetskänslan var stor när den palliativa vården bedrevs i deras hem överskuggade känslan 
av att vara en börda för anhöriga upplevelsen av välbefinnande. De uttryckte en önskan 
gällande avlastning för de anhöriga eftersom de i stor utsträckning blev påverkade av 
sjukdomen och drog ett stort lass utan att kunna gå av sitt skift när de blev trötta (Appelin & 
Berterö, 2004). 
 

Relationer  
 
Vårdrelationen 
Patienterna i en av studierna beskrev en professionell sjuksköterska som någon som stöttade 
dem för att uppnå bästa möjliga livskvalitet, en person som gjorde allt i sin makt för att 
smärtstilla och ta bort de obehagliga och smärtsamma symptom som sjukdomen innebar. 
Vidare beskrev de den ultimata sjuksköterskan som någon som visade respekt för patientens 
kropp och rätt till privatliv, en person som visade ett verkligt och innerligt engagemang för 
patienten och som var beredd att göra mer för patienten än vad som stod i arbetsuppgifterna 
(Spichiger, 2008).  Humor, värme och uppmärksamhet var egenskaper hos sjuksköterskan 
som gjorde att patienter vågade ha tillit till att de skulle bli hjälpta (Spichiger, 2008). 
 
I flera av artiklarna (Pevey, 2005; Seymour et al., 2003; Spichiger, 2008) upplevde 
majoriteten av patienterna sig nöjda eller till och med mycket nöjda med kvaliteten på vården 
och sjuksköterskans engagemang. Något som dock framkommer i artikeln av Spichiger, 
(2008) var att de patienter som varit med om negativa vårdupplevelser där de känt sig 
felaktigt eller orättvist behandlade hade svårt att glömma det och gå vidare. De patienterna 
kände ett stort behov av att prata upprepade gånger om händelserna. I samma studie upplevde 
flera patienter att saker som de tidigare inte hade behövt uttrycka i ord, sådant som tidigare 
varit självklart eller uppenbart, missades eller feltolkades när de kom till sjukhuset. Samtliga 
patienter beskrev hur ett leende eller ett vänligt ansikte ingav hopp och öppenhet inför 
relationen. De upplevde att vanliga artighetsgester så som att presentera sig, säga hej och hej 
då hjälpte patienterna att engagerade sig i vardagskonversationer, konversationen positiva för 
vårdrelationen (Spichiger, 2008). 
 
I studien av Seymour et al. (2003) där man velat ta reda på patienternas upplevelse av 
specialiserad palliativ vård framkom det att en familjär stämning mellan alla inblandade i 
vården av patienten gav utdelning i form av trygghet och förtroende från patientens sida. 
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Patienterna beskrev hur småprat och stunder av skratt och skämt i omvårdnaden förenklade 
vistelsen och stärkte relationen mellan vårdgivaren och patienten (Seymour et al., 2003). 
 
Flera patienter upplevde relationen mellan vårdare och patient som central. En välfungerande 
relation med sjuksköterskan och annan vårdpersonal innebar en rad positiva effekter och ett 
minskat lidande. Samtidigt förklarade de hur en dåligt fungerande relation med 
sjuksköterskan innebar allt från stress och oro till bristande symtombehandling och 
läkemedelsmissar. Med detta i tanken var det flera patienter som upplevde oro över att hamna 
i konflikt med vårdpersonalen (Stephenson et al., 2003). En patient upplevde de positiva 
effekterna av vårdrelation såhär:      

 
Since they (hospice) took over, I´m breathing better. Well, I get more attention and 
everything (Stephenson et al., 2003, s. 56). 
 

Några patienter upplevde tacksamhet för den öppenhet inför sjukdomen och förmåga att 
lyssna som de upplevde att vårdpersonalen visade. Patienterna beskrev hur konversationerna 
med vårdpersonalen kring sjukdomsförlopp var till stor hjälp och betydde mycket eftersom de 
upplevde att anhöriga förnekade döden och inte gärna pratade om den (Pevey, 2005).  
 
Patienter i två av artiklarna upplevde en önskan om att information skulle vara mer 
lättillgänglig och konkret. En lista med vad som var okej att be om eftersom de var rädda att 
upplevas som jobbiga eller som om de försökte utnyttja situationen (Raynes, 2000; Seymour 
et al., 2002). 
 
Relationen till anhöriga 
Patienter uttalade en stor oro kring hur deras sjukdom och deras kommande död, påverkade 
och skulle komma att påverka familjen (Doumit et al., 2007; Volker et al., 2004). Flera av 
patienterna beskrev hur de aktivt hade försökt förbereda sina anhöriga, såväl emotionellt som 
ekonomiskt på vad deras bortgång skulle komma att innebära för dem. Känslan av att vilja 
försäkra sina familjemedlemmars vidare liv och välmående även efter att döden hade inträffat 
var någon som patienterna upplevde som viktigt. Känslan av att ha förlorat sin roll i familjen 
medförde ett lidande och ökade oron över familjens framtid. En femtiofemårig man som var 
sjuk i coloncancer med metastaser i lungor och i hjärna berättade att han kände ett behov av 
att muntra upp sin familj (Doumit et al., 2007). 

 
I am noticing that my family is disturbed. I start doing things to cheer them up. You feel 
depressed if you are going to leave your family (Doumit et al., 2007, s.313). 

 
Anhörigas del i det psykiska välmående spelade en central roll för patienterna i flera av 
studierna (Doumit et al., 2007; Spichiger, 2008; Volker et al., 2004). När tillfälle gavs att tala 
över telefon eller träffa de som stod dem nära eller när de fick möjlighet att göra något för 
sina anhöriga ingav det en känsla av tillfredsställelse och välmående hos patienterna. Att 
patienternas anhöriga fick lov att äta på sjukhuset tillsammans med patienten var något som 
betydde mycket för dem då de kunde äta sina måltider, som de alltid gjort, tillsammans 
(Spichiger, 2008). 
 
Flera patienter beskrev att de upplevde det som om de stal sina anhörigas tid och hur känslan 
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av att behöva förlita sig på familjemedlemmar kändes jobbig då de inte ville uppta deras tid 
mer än nödvändigt (Raynes, 2000). 
 
Flera patienter beskrev att de tyckte mycket illa om känslan av att någon tyckte synd om dem 
och menade att även om de förstod att deras vänner och familj bara ville gott och visa 
omtanke så orsakade det lidande och gjorde dem obekväma. När de upplevde av att någon 
tyckte synd om dem kände de sig svaga, annorlunda och onormala vilket sänkte deras 
självkänsla (Doumit et al., 2007).  
 
Skuld och känslor av skam var något som några patienter upplevde gentemot sina anhöriga. 
Känslan av att de var orsak till sjukdomen då de levt ett destruktivt liv och inte behandlat sin 
kropp som de borde skapade stora skuldkänslor och orsakade lidande för flera patienter 
(Stephenson et al., 2003).  
 
Relation till religion 
Flera patienter beskrev religion och Gud som en stor del i arbetet mot acceptens inför 
sjukdomen och framtiden. Deltagarna i studien uttryckte att de respekterade Guds vilja och att 
de la sitt hopp i händerna på honom. Några patienter upplevde att ett ifrågasättande om varför 
just de drabbats skulle vara som att ifrågasätta Gud och hans vilja, det var därför något de 
försökte att inte göra. De menade vidare att enbart Gud och ingen annan kunde avgöra hur 
sjukdomsförloppet skulle komma att te sig och att de därför enbart kunde vänta och se 
eftersom Guds vilja var avgörande; Gud hade en plan för dem (Doumit et al., 2007). 
 
Flera patienter tog återkommande upp Gud och hans del i sjukdomen. Några beskrev ett 
nyfunnet behov att vända sig till Gud för att söka tröst och finna hopp. En patient upplevde att 
det var Guds vilja att göra honom sjuk, även om han hade svårt att förstå varför. En annan 
patient upplevde varken behov att sörja eller slåss mot sjukdomen eftersom han var totalt 
tryggad i att hans öde låg i Guds händer (Stephenson et al., 2003). Att vara på ”fel fot” med 
Gud var något flera patienter upplevde som stressande. En av patienterna uttryckte en oro 
över att hamna i helvetet trots att han ansåg sig ha ställt allt tillrätta inför Gud två dagar efter 
diagnos av sjukdomen (Stephenson et al., 2003). 
 
Flera av patienterna beskrev att de upplevt att de, sedan diagnosen, mottagit andligt stöd och 
tröst hos änglar som besökt dem (Doumit et al., 2007; Stephenson et al., 2003).  

Dödsångest 
Många patienter var upptagna av tankar på hur den sista tiden skulle vara. Var, när och hur 
döden skulle inträda. Hur det skulle kännas, om det skulle bli smärtsamt, obehagligt, läskigt, 
samt vad som skulle hända efter döden. Många hade funderingar kring var de ville dö 
någonstans, flera upplevde en rädsla över att dö på ett sjukhus samtidigt som några upplevde 
en stark önskan över att inte gå bort hemma (Doumit et al., 2007; Spichiger, 2008; 
Stephenson et al., 2003; Volker et al., 2004). 
 
Flera patienter upplevde en önskan om att inte behöva vara ensamma när döden inträffade, en 
rädsla inför att dö ensam togs upp vid flera tillfällen av flera patienter (Appelin & Berterö, 
2004; Volker et al., 2004).  
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I think that… It can be painful and hard with the pain … but I hope that I do not have to be 
alone at the time (Appelin & Berterö, 2004, s. 68). 

 
I ett stort antal av artiklarna beskrevs upplevelsen av oro över att döden skulle bli en lång och 
smärtsam process, eller att döden skulle dröja långt efter att kroppsliga funktioner som var 
avgörande för deras delaktighet hade slutat fungera. Oron skapade ångest och lidande. 
Patienterna upplevde att trots att de accepterat att döden skulle infinna sig, var det plågsamt 
att inte veta när den skulle inträffa (Appelin & Berterö, 2004; Doumit et al., 2007; Raynes, 
2000; Spichiger, 2008; Stephenson et al., 2003; Volker et al., 2004). 
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Syfte med studien var att sammanställa redan publicerat material i en litteraturöversikt för att 
utvinna en ökad kunskap gällande patienters upplevelser av palliativ vård. Eftersom 
författaren hade begränsat med kunskap såväl som erfarenhet av analysarbete gjordes valet att 
genomföra en litteraturstudie. Enligt Graneheim och Lundman (2004)  är en litteraturstudie 
fördelaktigt för en författare med begränsad erfarenhet då metoden är anpassningsbar till 
författarens kunskaps- och erfarenhetsnivå. Författaren menar att valet av ansats kan ha 
påverkat resultatet, då samtliga artiklar som utvanns i artikelsökningen med kvantitativ ansats 
exkluderades, detta i enlighet med de inklusions-/ exklusionskriterier som fastställts. Genom 
att också inkludera kvantitativa artiklar i studien, skulle litteratursökningen kunnat resultera i 
ett större antal artiklar, vilket skulle kunna leda till ett bredare resultat. Ett medvetet val att 
ändå aktivt exkludera kvantitativa artiklar från studien gjordes, eftersom artiklar med 
kvalitativ ansats anses bäst lämpade för studiens syfte, det vill säga, att belysa en upplevelse 
(Krippendorff, 2004). Enligt Willman et al. (2011) beskrivs fenomen, så som upplevelser, bäst 
genom en kvalitativ metod. Den valda metoden anses ha givit tillräckligt med data för att 
resultatet skall kunna ses som tillförlitligt, resultatet kan dessutom styrkas med andra studier 
inom ämnet palliativ vård. Artiklarna som användes kvalitetsgranskades enligt det 
granskningsprotokoll som Willman et al. (2011) tagit fram, vilket innebar att de granskades 
utifrån faktorer avgörande för kvaliteten och grad av tillförlitlighet på studien. I protokollet 
som användes fanns bland annat frågan om artikeln hade ett etiskt övervägande, något som 
samtliga artiklar hade. Författaren gjorde ett ställningstagande gällande att enbart inkludera 
artiklar som tilldelades grad I i kvalitetsgranskningen då detta ansågs ge ett så tillförlitligt 
resultat som möjligt.  
 
Författaren upplevde en svårighet i att genomföra analysarbetet som ensam författare. 
Graneheim och Lundman (2004) beskriver att det under ett skede i kategoriseringen av fynd i 
analysarbetet skall föras en diskussion mellan minst två författare, för att på så sätt kunna 
kontrollera att analysen blir korrekt genomförd och inte tolkas mer än nödvändigt av 
författarnas egna synsätt. Eftersom en medförfattare i detta fall saknades vände sig författaren 
till sin handledare som hade tillgång till materialet och var väl insatt i arbetet. Därefter fördes 
en dialog där kategorierna diskuterades. Författaren har varit neutral i analysen men det 
föreligger en ökad risk för feltolkning av fynd när författaren är ensam i analysarbetet, något 
som bör tillkännages som något som kan ha påverkat resultatet. Detta eftersom det egna 
synsättet kan påverka och orsaka viss tolkning (Graneheim & Lundman, 2004). Den 
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manifesta innehållsanalysen borde dock minska risken för tolkning, eftersom bara det 
manifesta i innehållet skall plockas ut, alltså det som tydligt och utan egna tolkningar framgår 
i texten (Friberg, 2006). Graneheim och Lundman (2004) menar dock att en viss form av 
tolkning är nödvändig för att få ett resultat som är begripligt och meningsfullt för läsaren.  
Litteratursökningen genomfördes i CINAHL och Medline och resulterade i ett stort antal 
träffar, databaserna valdes då de är såkallade ämnesinriktade databaser (Willman et al., 2011). 
Det faktum att litteratursökningen resulterade i många träffar bör kunna ses som positivt för 
studien eftersom det fanns mycket redan publicerat material att ta del av, men innebär också 
en större utmaning eftersom det är lättare att missa värdefull data när många träffar skall 
överskådas (Forsberg & Wengström, 2008). För att begränsa sökningar något och göra dem 
mer precisa mot syftet, kombinerades fler sökord, dessutom användes sökoperatorn ”AND”. 
Inga av MeSH/sök-termerna kunde var och en för sig användas i sökningarna, inte heller gick 
det att kombinera dem med den Booleska sökoperatorn ”OR” eftersom sökningarna då 
resulterade i artikelfynd för orden var och en för sig (Willman et al., 2011), något som innebar 
flera tusentals träffar, omöjligt att systematiskt överskåda. Eftersom enbart abstrakten lästes 
på de artiklar som hade en rubrik som motsvarade syftet, kan det ha inneburit att artiklar 
relevanta för studien har missats.    
 
En styrka i studien är det faktum att inga patientgrupper exkluderades, det vill säga, män och 
kvinnor i olika åldrar och bakomliggande sjukdomar ingick. Eftersom tanken med en 
innehållsanalys är att identifiera skillnader och likheter innebär det att möjligheten att 
ämnesområdet palliativ vård belyses utifrån olika erfarenheter ökar när inga patientgrupper 
exkluderas, något som bör öka tillförlitligheten i resultatet (Patton, 2002). 
 
Något som bör åskådliggöras är att kvalitetsbedömning av artiklar bör göras av två författare 
(Willman et al., 2011), något som inte genomfördes inför denna studie. För att säkerställa att 
artiklarna tilldelades rätt graderingsbetyg genomfördes kvalitetsgranskning av samtliga 
artiklarna vid två tillfällen, detta resulterade i att en artikel som i ett första skedde tilldelats 
gradering II, i ett andra skedde graderades upp till grad I och därför kunde inkluderas i 
studien.   
 
Författaren upplevde att den största utmaningen låg i kategoriseringen, något som också kan 
anses som den svåraste delen i analysarbete. Svårigheten låg i att kodade fynd tenderade att 
passa in i flera kategorier. Genom att hela tiden återgå till frågan ”vad är det som upplevs”, 
förenklades kodningen såväl som kategoriseringen.  
Genom att inkludera citat i resultatet och presentera exempel på analysförfarande var avsikten 
att ge läsaren möjlighet att själv bestämma giltigheten i analysen och trovärdigheten i det 
resultat som presenterats (Morse, Barrett, Mayan, Olson & Spiers, 2002). Giltighet är ett 
betyg på sanningsgrad i det beskrivna, ett tydligt beskrivet tillvägagångssätt och förförståelse 
inom det studerade hos författaren är faktorer som förenklar för läsarens att avgöra giltighet 
och tillförlitlighet av studien (Long & Johnsson, 2000).       
 

Resultatdiskussion 
Lidande och välbefinnande är något unikt för varje individ (Dahlberg et al., 2003), vilket 
innebär att en generalisering avseende vilka behov patienter som vårdas palliativt har, dock 
har en fördjupad kunskap och förståelse för de här patienterna utvunnits genom att 
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upplevelser och faktorer som påverkar upplevelsen sammanställts.   

 

Känslor och upplevelser kopplade till kontroll är fynd som återkommer i resultatet, förlust av 
kontroll innebär att förlora allt. Patienter beskriver hur känslan av att vara i kontroll är direkt 
kopplat till välmående och gör att de kan hålla hoppet uppe. De för ett krig mot sjukdomen 
där varje behandlat symptom blir en liten vinst, ett sätt att visa sig obesegrad. När en 
omtänksam syster till en av patienterna började betala räkningarna åt henne upplevde hon sorg 
och ilska då det skapade upplevelsen av att ha förlorat kontrollen över sitt liv och att hon 
därmed var utbytbar, något som för henne innebar ett lidande. Känslan av delaktighet var där 
viktigare än något annat, eftersom den ledde till upplevelsen av bibehållen kontroll.  Tidigare 
forskning styrker detta och visar att när patienter inte får känna delaktighet i sin vård leder 
detta till att de upplever lidande eftersom de känner sig svaga och maktlösa (Henoch, 2011).  

 
Fynd som framkom beskriver hur patienter upplever ett stort behov av att sjuksköterskan har 
förståelse för hur de eventuella kroppsliga förändringarna som patienter genomgår påverkar 
dem känslomässigt. Travelbee (2002) styrker detta när hon beskriver vikten av att se varje 
individ som unik där sjuksköterskan behöver visa empati och ha erfarenhet av egna svåra 
upplevelser för att helt och fullt kunna möta patienten i dennes lidande. Birgegård och 
Glimelius (1998) beskriver hur välbefinnande kunde kopplas till att tid och engagemang från 
personal visades i omvårdnaden. Sjuksköterskan måste således känslomässigt sätta sig in i den 
beroendeställning som en patient går igenom som följd av kroppslig försämring. 
Sjuksköterskan behöver ha förståelse för att beroendet innebär en utsatthet och nakenhet hos 
patienten där varje medmänniska kan skapa sår svåra att läka.  
 
Ett intressant fynd som framkommer i resultatet är att de patienter som bar på upplevelser av 
att ha känt sig kränkta av vårdpersonal hade svårt att släppa det och gå vidare, de återkom 
istället ständigt i samtalet till att prata om den negativa upplevelsen. En patient beskrev hur 
kränkning lett till att han känt sig oduglig och utan kontroll. Detta i sin tur ledde till att han 
kände sig nedstämd vilket skapade ångest. Som sjuksköterska är det således viktigt att förstå 
att känslan av förlorad kontroll inte bara handlar om förlorad kroppslig funktion och 
delaktighet i omvårdnaden utan också speglas av bemötandet från sjuksköterskan. Detta 
styrker Dahlberg et al. (2003) som beskriver vikten av att se varje människa som en unik 
individ med ett unikt lidande. 
 
Upplevelser gällande smärta är ett återkommande fynd i resultatet som visar att många 
patienter upplever mer rädslan för smärta än inför att dö. Rädslan grundar sig i flera fall på 
tidigare vårderfarenheter där de upplevt lidande på grund av otillräcklig smärtlindring. I ett av 
fynden beskriver en man hur han inte upplever det liv han lever som värdefullt eftersom 
smärtan plågar honom och orsakar lidande. Socialstyrelsen styrker detta i en rapport (SOU 
2001:6) där de bekräftar att patienter ofta är ofullständigt eller dåligt smärtlindrade. Vidare 
skriver socialstyrelsen att så mycket som 90 procent av patienterna skulle kunna vara 
smärtfria om läkarna hade haft en högre kompetens. Enligt WHO ´s definition (2002) handlar 
palliativ vård om att symptomlindra när man inte längre kan bota, men trots ett förtydligande 
kring vad palliativ vård går ut på är det komplext och kräver en stor kompetens som är få 
förunnat (SOU 2001:6). Lo och Woo (2001) beskriver vården av döende patienter som bland 
det svåraste en sjuksköterska möter under sitt yrkesliv. 



15 
 

Att inte använda starka läkemedel för att undvika biverkningar ses som en möjlig tes för att 
smärtlindringen är ofullständig menar Fridegren och Lyckander (2009), något som skulle 
kunna bekräftas av den rapport (SOU: 2001:6) där socialstyrelsen beskriver läkarnas bristande 
kompetens som orsak till problemet. Ökad kompetens och på så sätt ökad trygghet i 
yrkesrollen skulle kunna vara en del i en lösning på ett omfattande problem, men det är 
troligtvis mer komplext än så (SOU: 2001:6). Fynd visar att patienter upplever rädsla inför att 
känna stark smärta och lidande i den sena palliativa fasen. En patient uttrycker att hon står 
oförstående inför hur de kan ”snåla” med smärtlindringen när hon ligger inför döden, hon 
menar vidare att eftersom hon ju redan är döende är det för henne oväsentligt om det är 
läkemedlet eller sjukdomen som har död på henne först, eftersom hennes välbefinnande borde 
sättas i första rummet. Fynd visar att flera patienter upplever oro över att bli utsatta för 
maktutövning, kränkningar och fel medicinering eller behandling som följd av en konflikt. Ett 
fynd i resultatet beskriver hur en man kom på ”fel fot” med sjuksköterskan och därefter 
upplevde sig åsidosatt. De Vilieger et al. (2004) betonar vikten av att vårdrelationen är i 
centrum och högprioriterad. För sjuksköterskan är det således viktigt att medvetet utveckla 
vårdrelationen i en positiv riktning.  Att patienterna upplever lidande styrker Travelbee (1971) 
som menar att en dåligt fungerande relation mellan patient och personal bör ses som ett 
misslyckande som orsakar patienten lidande och försvårar för patienten att uppnå bästa 
möjliga livskvalitet.  
 
WHO (2002) beskriver omvårdnaden av anhöriga som en del av omvårdnadsmålen. Ett fynd i 
resultatet beskriver hur en patient tyckte det var så jobbigt att se oro och ångest i ögonen på 
anhöriga så att hon valde att låtsas vara glad trots att hon kände sig mycket nedstämd över att 
vara döende.  Travelbee (1971) understryker i sin interaktionsteori vikten av att som 
sjuksköterska hjälpa patienter och anhöriga att ta sig över det hinder som sjukdomen medför. 
Där har relationen en central och viktig avgörande roll.  
 
Att vårdpersonalen pratade med öppenhet inför sjukdomen och vad som väntade upplevdes 
inte som skrämmande i resultatet utan som något högst uppskattat. Det stärkte känslan av att 
vara i kontroll för de patienterna som kände sig väl förbereda inför vad som kunde förväntas 
av sjukdomsutvecklingen. Det är viktigt att sjuksköterskan förstår patientens lidande, något 
hon själv enbart kan göra om hon upplevt liknande känslor (Travelbee, 2002). 
 
Fynd gällande religion återkommer i resultatet. En del patienter väljer att vända sig till Gud 
som en del i deras arbete mot acceptens. Tidigare religiöst engagemang verkar inte vara 
avgörande för huruvida patienterna upplever ett behov att vända sig till en högre makt då flera 
av patienterna saknar tidigare religiöst engagerade. Flera patienter upplevde ett behov av att 
ställa allt till rätta inför Gud för att på så sätt öka chanserna att benådas. Känslor kopplade till 
skuld och i vissa fall skam var centrala i den relationen. Vidare beskrivs att patienterna i flera 
fall upplever sig ansvariga för att de insjuknat.  
 
Resultatet visar att det orsakade lidande för patienterna när de fick lämna hemmet och 
vardagliga rutiner fick frångås på grund av att kroppen förändrades fysiskt. Många patienter 
beskrev förankringen till hemmet som en central del i det välmående de stundtals upplevde. 
Ett telefonsamtal till anhöriga eller att få lov att äta middag tillsammans på avdelningen var 
saker som fungerade som tröst och skapade välbehag.  I resultatet framkommer vidare att en 
familjär stämning gör att övergången mellan hemmet och en palliativ enhet upplevs mjukare i 
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de fall där stämningen mellan personalen var bra och där humor och småprat förekommer 
som en vanlig del i omvårdnaden. Ahlner-Elmqvist (2001) styrker detta och menar att 
sjuksköterskans förmåga till inlevelse, fantasi och kreativitet är egenskaper som kan vara 
direkt avgörande och spela stor roll för hur patienten upplever den palliativa vården.  
 
Resultatet talar för att det inte finns några enkla svar på de etiska dilemman som uppkommer i 
den palliativa vården. Däremot finns det höga krav på att vårdpersonalen ser patienten som en 
helhet och egen individ för att bästa möjliga omvårdnad skall kunna genomföras med de 
resurser som finns att tillgå. 

SLUTSATS 
Studien har lett till ökad kunskap och förståelse för patienter som vårdas palliativt. 
Relationerna för de här patienterna är viktiga och påverkar upplevelsen av den palliativa 
vården. Sjuksköterskan är därmed viktig för patienter som behandlas palliativ och 
vårdrelationen bör vara central. Delaktighet i praktisk planering inför tiden efter döden lede 
till att patienterna upplever att de var i kontroll, något som var starkt kopplat till upplevelsen 
av minskat lidande. För patienter diagnosticerade med en palliativ diagnos är lidande något 
som ter sig som oundvikligt eftersom rädslor kopplat till döden såväl som minskad kroppslig 
funktion orsakar lidande. Då är det extra viktigt att sjuksköterskan och annan vårdpersonal 
gör allt de kan för att förhindra att patienten behöver uppleva ännu ett lidande, ett lidande 
orsakat av en dåligt fungerande vårdrelation. Vad som är avgörande för hur upplevelsen av 
den palliativa vården för patienten blir är komplext och svårt att fastställa eftersom varje 
patient är unik och har ett unikt lidande/välbefinnande, det ställs därför höga krav på att 
sjuksköterskan har ett helhetstänk i omvårdnaden och förstår att kropp och själ är i beroende 
av varandra. 
 

Palliativ vård tycks vara ett begrepp som är korrekt definierat men omvårdnadsmålen är svåra 
att uppnå på ett tillfredsställande sätt. Mer forskning behövs, till exempel när det gäller 
smärtlindring, detta för att hjälpa patienter som behandlas palliativt att uppnå bästa möjliga 
livskvalitet. Mer forskning skulle kunna leda till bättre förutsättningar för att sjuksköterskan 
och annan vårdpersonal får möjlighet till den kompetens som krävs för att uppnå 
omvårdnadsmålen för palliativ vård. 
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Patient Care AND Terminal Care AND 
Experience 
 

88 2011-08-
03 

12 0 

Palliative Care AND Patient Satisfaction 
 

463 2011-08-
03 

8 1 

End-of-life care AND Patient satisfaction 
AND Hospice AND  Experience 

86 2011-08-
04 

13 1 
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Söktermer  Träffar Datum Lästa 

abstrakt 
Valda 
artiklar 

Hospice AND Palliative Nursing AND 
Palliative Care 
 

332 2011-08-
01 

24 1 

Patient AND experience AND end-of-life 
AND care AND palliative AND Palliative 
Care AND Experiences 
 

77 2011-08-
01 

13 1 

Patients AND experience AND palliative 
care AND quality AND Quality of Care 
Research 
 

90 2011-08-
01 

10 2 

Hospice Patients AND Hospice AND 
patients AND Experiences AND Hospices  

395 2011-08-
21 

12 2 
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Appelin, G & 
Berterö, C. 

 

Patient´s Experiences 
of Palliative Care in 
the Home  

2004 Sverige Syftet med studien var att 
ta reda på hur patienter 
som vårdades palliativt i 
hemmet upplevde sin 
vård.  

Metoden var kvalitativ. 6 
patienter djupintervjuades.  

Grad I 

Doumit, A., 
Huijer, A & 
Kelly, J.  

The lived experience 
of Lebanese oncology 
patients receiving 
palliative care 

2007 Libanon Syftet med studien var att 
ta reda på hur patienter 
som vårdats palliativt i 
Libanon upplevt vården. 

Metoden var kvalitativ. 10 
Patienter djupintervjuades och 
observerades. 

Grad I 

Pevey, C. Patient speaking: 
Hospice patients 
discuss their care 

2005 USA Syftet med studien var att 
belysa patienters 
upplevelser av palliativ 
vård på sjukhus 

Metoden var kvalitativ. 38 
patienter intervjuades.  

Grad I 

Raynes, N.V. Quality in palliative 
care service: patients´ 
views.  

2000 USA Syftet med studien var att 
undersöka vad patienter 
som vårdades palliativt 
tyckte om kvalitén på 
vården. 

Metoden var kvalitativ. 17 
patienter deltog i fokusgrupper. 
Dessutom betygsatte de 
kvalitén med hjälp av skalor på 
ett formulär.  

Grad I 
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Författare Titel År Land Syfte Metod Gradering  

Seymour, J., 
Ingleton, C., 
Payne, S. & 
Beddow, V. 

Specialist palliative 
care: Patients 
experiences  

2002 Storbritan
nien 

Syftet med studien var att 
kartlägga patienters förväntningar 
och upplevelser av specialiserad 
palliativ vård. 

Metoden var kvalitativ. 
37 patienter intervjuades. 

Grad I  

Spichiger, E. Living with terminal 
illness: patient and 
family experience of 
hospital end-of-life-
care. 

2008 Schweiz Syftet med studien var att belysa 
patienter och deras anhörigas 
upplevelser av den palliativa 
vården på sjukhus. 

Metoden var kvalitativ. 
10 patienter och 10 
anhöriga intervjuades. 

Grad I  

Stephenson, P., 
Draucker, C. & 
Martsolf, D. 

The Experience of 
Spirituality in the 
Lives of Hospice 
Patients 

2003 USA Syftet med studien var att 
undersöka patienters upplevelser 
av att vårdas palliativt på Hospice  

Metoden var kvalitativ. 6 
patienter intervjuades i 
semistrukturerade 
djupintervjuer. 

Grad I  

Volker, D L., 
Kah, D. & 
Penticuff, J H. 

Patient control and 
end-of-life care part 
II: The patient 
perspective. 

2004 USA Syftet med studien var att ta reda 
på patienters tankar rörande 
kontroll och välbefinnande när 
den palliative slutfasen närmade 
sig.  

Metoden var kvalitativ. 7 
patienter intervjuades. 

Grad I  

 



 

 
 

    Bilaga 4                                                  

Meningsbärande enhet Kondensering/Översättning Kod Underkategori Kategori 

Staying in contact over the phone or 
meeting with family and friends were 
sources of great satisfaction and pleasure for 
the patients (Spichiger, 2008, s.224). 

Upplevde belåtenhet och välbehag vid 
kontakt med anhöriga. 

Anhöriga 
påverkar 
upplevelsen av 
välbefinnande 
 

Relationen till 
anhöriga 

 

All participants voiced concern about the 
impact of their advanced disease and death 
on family (Volker, Kahn & Peniticuff, 2004, 
s.957). 

Upplevde oro över hur sjukdomen och 
döden skulle påverka familjen. 

Oro över 
anhöriga 

Relationen till 
anhöriga 

Relationer 

Michael expressed a desire to be connected 
to God although he had not connected with 
God throughout his life (Doumit, Huijer & 
Kelly, 2007, s.314). 

Upplevde åtrå att anknyta till Gud trots 
att ingen tidigare anknytning fanns. 

Gudsrelation  Relationen till 
religion 

 

I´m afraid of dying. The pain and 
disorientation, struggling for breath or 
whatever the case may be (Volker, Kahn & 
Peniticuff, 2004, s.957). 

Rädsla inför att det är smärtsamt och 
obehagligt att dö. 

Rädsla för att dö Dödsångest Dödsångest 

  

Tabell  4. Exempel på analysförfarande. 
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