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Bakgrund: Oavsett om döendet äger rum i hemmet, på sjukhus eller hospice så har 
sjuksköterskan ett stort ansvar. Således krävs det att hon eller han har ingående kunskap om vad 
det kan innebära att vara svårt sjuk och vårdberoende för att kunna leverera en optimal vård. Den 
som bäst kan hjälpa oss som sjuksköterskor att förstå upplevelser av att vara döende; är patienten.  
Syfte: Belysa vad patienter i palliativ vård upplever som viktiga aspekter för sin omvårdnad.  
Metod: Litteraturstudie av åtta stycken kvalitativa vetenskapliga artiklar. Artikelsökningen 
gjordes via databaserna Elin@Blekinge och Academic Search Elite. Inklusionskriterier för 
sökningen var engelska och svenska studier på vuxna människor, ur ett patientperspektiv, 
publicerade mellan 1998 och 2008. Resultatet i artiklarna analyserades med innehållsanalys.  
Resultat: Ur analysens granskning växte följande åtta kategorier fram; Skydd av värdighet, 
Kommunikation, Goda relationer, Emotionellt stöd, Praktisk hjälp, Sjuksköterskans personlighet 
och professionalism, Leva till slutet samt Förberedelser och tankar inför döden. Dessa 
kategorierna talar för att patienter bör respekteras som individer med diverse behov som bör 
tillgodoses. Dessa utgör en helhet hos människan där varje del hör ihop och kan inte särskiljas 
eller utelämnas. Slutsats: Flertal aspekter visade sig vara av vikt för en positiv patientupplevelse 
av sin omvårdnad. Denna litteraturstudie belyser komplexiteten i palliativ omvårdnad och där 
helheten kan förklaras utifrån omvårdnadsteoretikern Katie Erikssons helhetssyn på människan i 
ett omvårdnadskontext. Speciellt viktigt ter det sig att sjuksköterskor förstår upplevelsen av att 
vara svårt sjuk, är lyhörda och individualiserar vården för att patienterna skall kunna uppleva 
optimal omvårdnad under sin sista tid.   
 
Nyckelord: Behov, omvårdnad, palliativ, patientperspektiv och upplevelser. 
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INLEDNING 
 
Vi kommer alla till den dagen då livets slut närmar sig, vare sig det beror på det naturliga 
åldrandet eller sjukdom. Då är det viktigt med en god vård så att patienten som är döende slipper 
onödigt lidande men också får ett tillfredställande slut (Clarke, 2003; Smith, 2000). Oavsett om 
döendet äger rum i hemmet, på sjukhus eller hospice så har sjuksköterskan ett stort ansvar. 
Således krävs det att hon eller han har ingående kunskap om vad det kan innebära att vara svårt 
sjuk och vårdberoende för att kunna leverera en optimal vård. Den som bäst kan hjälpa oss som 
sjuksköterskor att förstå upplevelser av att vara döende; är patienten (Clarke, 2003). Denna 
litteraturstudie avser därför att belysa vad patienter i livets slutskede kan uppleva som viktiga 
aspekter i sin vård. 
 
 

BAKGRUND 
 
Att vara äldre innebär att ett långt liv har levts och att det börjar närma sig sitt slut. Det finns även 
människor som närmar sig slutet trots att de inte är speciellt gamla. Obotbara sjukdomar med 
begränsad överlevnad kan leda till att personer rycks ifrån jordelivet gammal som ung. Oavsett 
orsaken är kunskap om fysiska, existentiella och psykosociala aspekter under den sista delen av 
livet nödvändiga för att omvårdnaden av en döende patients ska vara så god som möjligt (Matzo 
& Sherman, 2001). Döendet är något som ofta beskrivs som ett långsamt förlopp där människan 
sakta tynar bort och beroende på hur snabbt sjukdomsförloppet är går det att urskilja olika 
fysiska, psykiska, sociala och andliga behov som behöver beaktas i omvårdnaden.  
 
Palliativ vård 
Den aktiva vården och omsorgen av en döende människa benämns palliativ vård och kommer 
ursprungligen från hospicefilosofin där grundtanken är att se patienten ur fysiskt, psykiskt, socialt 
och andligt perspektiv (Andersson, 2007). Vårdtagaren och dennes familj ska befinna sig i 
vårdens centrum. Palliativ vård initieras av en förändring hos patienten som gör att vården får en 
ny riktning, den blir en brytpunkt mellan botande och lindrande vård. Detta kan betyda att från att 
ha varit botligt sjuk och blivit vårdad med målet att bli återställd eller få stärkta funktioner så 
erhåller patienten istället professionell vård i syfte att lindra eftersom ingen bot längre finns (a.a.). 
Kommittén för vård vid livets slutskede inom Statens offentliga utredningar (SOU, 2001:6) 
skriver i sitt slutbetänkande att palliativ vård dels handlar om att aktivt utföra handlingar som till 
exempelvis lindra ett symtom, men att det dels också kan handla om en passiv handling, det vill 
säga att ingenting alls görs.  
 
Enligt World Health Organisation (WHO, 2002) identifieras palliativ vård som en vårdform 
baserad på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter och familjer 
som drabbats av en livshotande sjukdom. Grundtanken med palliativ vård här är att den skall 
förebygga och lindra lidande genom tidig upptäckt, noggrann analys, behandling av smärta och 
andra fysiska, psykosociala och existentiella problem. WHO (2002) menar att den palliativa 
vården skall syfta till att lindra smärta och andra plågsamma symtom samtidigt som vården skall 
bekräfta livet. Döendet betraktas som en normal process och skall inte påskyndas eller fördröjas 
utan vården skall påverka sjukdomsförloppet så positivt som möjligt samtidigt som patientens 
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livskvalitet främjas. Dessutom är det viktigt att integrera psykologiska och existentiella aspekter i 
patientens vård, att det erbjuds organiserat stöd till hjälp för patienter att leva så aktivt som 
möjligt fram till döden, men även att det erbjuds organiserat stöd till hjälp för familjen att hantera 
sin situation under patientens sjukdom och efter dödsfallet (a.a). 
 
WHO:s (2002) definition ter sig att ha påverkat utformningen av palliativ vård inom den svenska 
hälso- och sjukvården och således används begreppet "de 4 hörnstenarna" – symtomkontroll, 
relation och kommunikation, teamarbete samt närstående stöd – ofta inom palliativ vård (Region 
Skåne, 2005). I stort sett handlar de 4 hörnstenarna om att lindra symtom och besvär samt främja 
god livskvalitet med hjälp av god kommunikation och goda relation med alla involverade. Ett 
gott samarbete skall präglas av medverkan från alla parter och att stöd till närstående ska ges 
både under sjukdomstiden men även efter att patienten har avlidit. Det teambaserade 
förhållningssättet i de fyra hörnstenarna har som funktion att kunna möta patienters och familjers 
behov bättre men även att tillhandahålla, om så behövs, stödjande och rådgivande samtal (a.a.). 
WHO:s (2002) rekommendation om att palliativ vård bör tillämpas tidigt i sjukdomsskedet, 
tillsammans med terapier (till exempel cytostatika och strålbehandling) ingår också i de 4 
hörnstenarnas grundtanke. Vården bör även omfatta sådana undersökningar som är nödvändiga 
för att bättre förstå och ta hand om plågsamma symtom och komplikationer (Andersson, 2007; 
WHO 2002). 
 
Omvårdnad ur patienternas perspektiv 
I Socialstyrelsens kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005) framgår det 
tydligt att några av sjuksköterskans arbetsuppgifter är att bedöma och identifiera patienters behov 
av omvårdnad och stöd. Sjuksköterskan ska ge en omvårdnad som har en helhetssyn och som 
täcker patientens totala behov (a.a.). Söderlund (1998) menar att trots detta så är det viktigt att all 
vårdpersonal är medvetna om patienters upplevelser av palliativ vård för att klargöra vilka behov 
som finns och för patienternas möjlighet att nå hälsa. Deras hälsa kan påverkas beroende på om 
de känner förtroende för vården och vad detta förtroende grundas på. Delaktighet eller inte i sin 
egen vård är något som har visat sig att påverka patienters möjlighet att uppnå hälsa (a.a). 
I en artikel av Rudenstam (2007a) framkommer det att sjuksköterskan ofta fokuserar på 
medicinska uppgifterna och undviker att prata om döendet och döden. Rudenstam menar att detta 
kan bero på rädsla, osäkerhet och bristande kompetens. Detta i sin tur kan leda till problem med 
hanteringen av de starka känslor som döden och döendet medför och även i förlängningen till 
svårigheter med att veta hur hon eller han skall bete sig i ett sådant samtal, vilket kan sätta hinder 
för en tillfredsställande omvårdnad ur patientens synvinkel (a.a.). Rudenstam (2007b) påvisar att 
det finns väldigt få vetenskapliga undersökningar som visar hur döende upplever sin situation. 
Antagligen för att forskare har värjt sig för att forska kring ett etiskt ömtåligt och svårt ämne, då 
frågor kring döden är svårt för alla involverade parter (a.a.). 
 
Carter och kollegor (Carter, Macleod, Brander & McPherson, 2003) påvisar i sin studie hur 
viktigt det är att förstå patienters perspektiv av vad de i vården finner som viktigast. Sådan 
förståelse kan innebära möjligheter för personalen att utveckla strategier för att kunna 
tillfredsställa patienternas behov och önskemål (a.a). Tyvärr så ter det sig även här som om 
forskningen mera sällan har fokuserat patienters upplevelser av vården (Söderlund, 1998). Fokus 
har istället varit symtom, diagnoser, sjukdomar och behandlingar, således finns begränsad 
kunskap kring patienters upplevelser av vård som fenomen (a.a.). I en annan studie av Duggleby 
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och Berry (2005) lyfts det fram hur viktigt det är att ta hänsyn till patienters önskemål. De 
uttrycker att de behov som en patient som erhåller palliativ vård har, ska höras, hedras och aldrig 
ifrågasättas eller utmanas. Patienten och dennes familj ska kvarhålla sin kontroll över 
beslutstagande och de vårdgivarna som utför palliativ vård ska agera som guider som ska 
underlätta och möjliggöra i alla vårdsituationer (a.a). 
 
Studier i USA (Matzo & Sherman, 2001) har påvisat vikten av att palliativ vård borde förbättras 
gällande kvalitén av vården vid livets slut och inför döden. Vården ska individualiseras och 
patientens alla behov ska sättas i första hand (a.a). I en annan studie nyligen gjord i samma 
världsdel (Flatleya & Bridgesb, 2008) alarmeras det om svårigheter att uppnå värdighet i vården 
och patienters berättelser upplyser om frånvaro av god omsorg vilket tolkas som ett fortsatt 
problem i många vårdinstanser. Således ter det sig viktigt av att sammanställa befintlig kunskap 
inom området för att kunna belysa patienternas upplevelser av palliativ vård. 
 
Teoretisk referensram 
För att binda samman resultatets delar till en helhet kommer kategorierna som framkommer ur 
analysen att knytas an till omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson (2003). Eriksson (2003) lyfter 
bland annat fram hur viktigt det är för människan att få vara en unik individ på samma gång som 
hon/han har behov av att ingå som en del i en större helhet. Människan strävar efter att 
förverkliga sig själv men även att själv få bli bekräftad. Detta gör hon/han genom att uttrycka 
längtan, hopp och sina önskningar. Varje bekräftelse hon/han upplever ger mod och kraft att gå 
vidare i livet, även om detta innebär vidare mot sin död. Eriksson menar också att hälsa är ett 
integrerat tillstånd av sundhet, friskhet och en känsla av välbefinnande men inte nödvändigtvis 
frånvaro av sjukdom (a.a.). Således är dessa aspekter viktiga för de patienter som erhåller 
palliativ vård (WHO, 2002; Region Skåne, 2005). 
 

SYFTE 
 
Denna studie syftar att belysa vad vuxna patienter i palliativ vård upplever som viktiga aspekter 
för sin omvårdnad. 
 

METOD  
 
Vi har genomfört en litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod för att 
besvara denna studies syfte. Kvalitativa metoder syftar till att samla in beskrivande data i form av 
människans egna skrivna eller talande ord och observerbara beteenden (Olsson & Sörensen, 2007) för 
att kunna studera och förstå hur människor tolkar och uppfattar sin omgivning (Backman, 1998). 
Metoden kännetecknas av att verkligheten är en individuell, social och kulturell konstruktion 
(a.a.). Således har vår metodologiska utgångspunkt gett oss möjligheten att analysera, tolka och 
beskriva patienters utsagor rörande deras upplevelser av palliativ vård. 
 
Litteratursökning 
Artiklarna söktes på databaserna Academic Search Elite och Elin@Blekinge. Det är databaser 
med samlade elektroniska tidskrifter och innehåller vetenskapliga artiklar i fulltext. Sökningen 
resulterade i följande sökord; palliative care, terminally ill, patient perspective, patient, 
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perceptions, perspectives, experience, expectations (Bilaga 1). Inklusionskriterier innefattade 
artiklar om vuxna (>18 år), vetenskapliga med kvalitativt angreppssätt, skrivna på engelska eller 
svenska och publicerade från år 1998 och framåt samt fokusera patienternas perspektiv. Studier 
som undersökte patienter med nyss erhållen diagnos samt patienter precis inför döden uteslöts. 
Vid sökningen lästes först titeln på artikeln. Då titeln svarade mot studiens syfte lästes abstraktet 
igenom och om då även detta svarade mot syftet skrevs artiklarna ut och lästes i sin helhet. Detta 
resulterade initialt i 12 artiklar men fyra artiklar uteslöts (3 svarade inte mot litteraturstudiens 
syfte, 1 kvantitativ) efter genomgång. De kvarvarande åtta artiklarna (Bilaga 2) 
kvalitetsbedömdes – bra, medel, dålig - utifrån ett protokoll för kvalitativa studier från Willman 
& Stoltz (2002). 
 
Analys  
Analysen i denna studie har inspirerats utav Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av 
innehållsanalys. Den användes för att hitta kärnan i artiklarna och gav en god översikt av 
materialet under analysens gång. Samtliga artiklar lästes igenom flera gånger för att få en känsla 
av helhet och för att få en uppfattning om artiklarna svarade upp mot syftet. Meningar som 
svarade mot syftet markerades och skapade på så vis meningsbärande enheter. Enligt Graneheim 
och Lundman (2004) består en meningsbärande enhet av ord eller meningar som hör ihop genom 
deras innehåll och sammanhang. Dessa meningsbärgande enheter översattes sedan till svenska 
och kortades ner utan att innehållet gick förlorat och låg till grunden för de kondenserade 
enheterna. Graneheim och Lundman (2004) definierar kondensering som en process där 
meningsbärande enheter kortas ner men bevarar sin innebörd. De kondenserade enheterna 
kodades för att slutligen indelas i olika kategorier. Dessa kategorier avser att avspegla det 
centrala budskapet i artiklarna. 
 
 
Tabell 1  Exempel på kondensering och kategoriindelning.  
 

Meningsbärande enhet Kondenserad enhet Kod Kategorier 
 

”It is maybe a bit weird to say, to 
organize these materialistic things now, 
but you worry about it. I don’t think I’m 
the only one who wants to leave 
everything behind as good as possible.” 
(Goldsteen et al., 2006, s 382) 

Patienten uttryckte 
betydelsen av att hjälpa sin 
familj att ordna praktiska 
saker inför framtiden utan 
sitt eget deltagande. 

Ta hand om sina 
sista förpliktelser. 

Förberedelser och 
tankar inför döden. 

”I was alone of course after I had been 
told my diagnosis and it is not a very 
nice thing to be told that you have 
maybe months left to live. I was very 
touched that afterwards one of the 
nurses came and sat by me” (Johnston 
& Smith, 2005, s 705) 

Patienten utrycker att det är 
skönt att få stöd när man är 
upprörd eller nedstämd. 

Att vara där för 
patienten 

Emotionellt stöd 

”Oh, a listner, a listner and somebody 
who will listen to you and doesn’t talk. 
You want to talk to somebody.” 
(Johnston & Smith, 2005, s 705) 

Har behov av att prata med 
någon och att bli hörd. 

Någon att prata med 
som lyssnar. 

Kommunikation 

 



 

 5 
 

RESULTAT 
 
Resultatet bygger på en granskning och tolkning av de åtta artiklar inkluderade i denna 
litteraturstudie. Under analysen framträdde åtta kategorier som betydelsefulla aspekter för en god 
palliativ omvårdnad. Se figur 1. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Betydelsefulla aspekter för en god omvårdnad enligt patienter som vårdas  palliativt. 
 
 
Skydd av värdighet  
Det var tydligt att en skyddad och respekterad värdighet var viktiga aspekter för patienter inom 
palliativ vård (Kahn, Penticuff & Volker, 2004). De var bekymrade över att deras värdighet 
hotades när de förlorade kontrollen över kroppsliga funktioner och i och med detta också 
möjligheten att ta hand om sig själva och sitt privatliv. En av informanterna i studien (a.a.) som 
led av försvagad känsel i sina nedre extremiteter till följd av metastaser i ryggen beskrev hur 
förlusten av kroppsliga funktioner ledde till en upplevelse av förlorad värdighet: 
 

"As far as dignity´s concerned, it´s just like last night (after falling and requiring 
paramedic intervention). My dignity was hurt more than the bruises I´ve got. My 
pride and everything was gone at that point..... I just can´t accept the fact that I 
cannot work anymore and have to live with him (her son) because I can´t afford to 
live on my own because I can´t afford the help. (Kahn et al., 2004, s. 956). 

 
Kommunikation 

 
Goda relationer 

Förberedelser 
och tankar inför 

döden 

Sjuksköterskans 
personlighet och 
professionalism 

 
Praktisk hjälp 

 
Leva till slutet 

Skydd av 
värdighet 

 
Emotionellt stöd 



 

 6 
 

Det framkom tydligt att patienterna lade stor vikt vid att ha kontroll över sin situation och av att 
behålla sin självständighet och på så sätt också sin livskvalitet och värdighet (Beddow, Ingleton, 
Payne & Seymor, 2003; Goldsteen, Houtepen, Proot, Abu-Saad, Spreeuwenberg & 
Widdershoven, 2006; Johnston & Smith 2006; Kahn et al., 2004).  
 
Genom att acceptera och vara medveten om sin situation så kunde patienterna uppleva att de 
fortfarande var i kontroll (Goldsteen et al., 2006). Delaktighet i vården och att själv få bestämma 
över sin vård och sitt liv visade sig även vara en viktig aspekt (Andershed & Harstäde, 2004). 
Möjligheter till ett eget utrymme kunde bidra till att patienterna kände att deras värdighet 
skyddades och värdighet beskrevs som en möjlighet till ett privatliv, ett eget utrymme och att 
kunna bli lämnad ifred i (Kahn et al., 2004). En rättighet alla människor borde ha enligt 
patienterna (a.a.). 
 
Kommunikation 
En öppen och god kommunikation framkom som en mycket viktig aspekt i den palliativa 
omvårdnaden. Alla de inkluderade studierna tar upp patientens behov av att ha en god 
kommunikation med sjuksköterskan och att ha någon att prata med som lyssnar visade sig vara 
oerhört betydelsefullt. Ibland kunde det vara svårt att prata med sina närstående om döendet och 
döden (Chapple, Ziebland & McPherson, 2006). Då kunde det underlätta att ha en sjuksköterska 
att prata med om dessa saker (a.a.). 
 

”It was quite stressful at home and it still can be sometimes, because my family 
don’t wanna think about me dying […] And I can say things to my Macmillian 
nurse and they understand and I can voice my feelings, and vent my feelings about 
this and there aren’t any recriminations and I’ve found it really, really helpful.” 
(Chapple et al., 2006, s. 1016). 

  
Kommunikationen visade sig vara väsentligt för patienten för att kunna ställa frågor och få svar, 
samt få information och råd angående sin situation. (Chapple et al., 2006; Johnston & Smith, 
2006). Kommunikationen hade även en psykologisk effekt då flera patienter upplevde att deras 
besvär minskade genom att samtala omkring sin ångest och rädsla tillsammans med 
sjuksköterskan (Beddow et al., 2003; Chapple et al., 2006; Goldsteen et al., 2006; Richardson, 
2002). 
 
Goda relationer 
En god relation mellan patient och sjuksköterska hade positiva effekter på patienten. En god 
relation var av stor vikt för upplevelsen av en god vård och ledde till en mer avslappnad relation 
där patienten kunde känna trygghet, samhörighet och förtroende (Johnston & Smith, 2006). 
Kontinuitet visade sig vara viktigt för att en god relation skall kunna utvecklas (Mok & Chiu, 
2004). Det visade sig även att en förtroendefull relation mellan patient och sjuksköterska kunde 
utvecklades när patienten upptäckte att sjuksköterskan verkligen brydde sig om och tillgodosåg 
patientens behov på ett förtroendefullt sätt (a.a.).  
 
Konkreta exempel på vad som kunde utgöra en god relation tydliggjordes; att ta sig tid och få 
patienten att känna sig som den ende sjuksköterskan vårdar för tillfället, att lyssna intresserat, att 
komma ihåg det som sägs och att inneha en vilja att hjälpa patienten (Richardson, 2006). 
En patient uttryckte betydelsen av en god relation på följande sätt: 
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”Since we developed a good relationship, my days with the illness have changed for 
the better. I have peace at heart and I’ve found security in the relationship. I could 
share my feelings with my nurse. Before I worried a lot, but now I am much more at 
ease with myself. I know that whatever is going to happen, I can approach the 
nurse, who is a reliable person.” (Mok & Chiu, 2004, s. 480) 

 
Praktisk hjälp 
Tillgodoseendet av de praktiska behoven som underlättade vardagen för svårt sjuka patienter 
hade stor betydelse för en god palliativ omvårdnad (Beddow et al., 2003; Chapple et al., 2006). 
Det kunde till exempel handla om hjälpmedel för att tillgodose patientens praktiska behov.  
 

" They have given me a scooter. I can´t tell you what that means. I could never go 
anywhere. I didn´t know they could do so much for me." 
 (Beddow et al., 2003, s. 29). 

 
Andra patienter beskrev hur skönt det var när någon annan tog ansvar för ekonomiska bitar 
(Beddow et al., 2003; Chapple et al., 2006). 
 

"To have someone take these things out of your hands it is a great relief. You have 
so many other things to worry about, it is just another thing less. The person who 
does it is very nice, very discreet, you know, not nosey." 
 (Beddow et al., 2003, s. 29).     
 
 

Smärtlindring visade sig också att vara en viktig del i den praktiska hjälpen och det var av stor 
betydelse att inte lida och ha ont i onödan när adekvat smärtlindring fanns till hands (Chapple et 
al., 2006; Kahn et al., 2004). 
 

"You´ve got to have that pain under control. Cause if you don´t got that pain under 
control, man, you´re not going to think well." (Kahn et al., 2004, s. 957). 

 
Emotionellt stöd 
Emotionellt stöd var en aspekt av stor vikt och patienter uttryckte att det var viktigt att det fanns 
någon där för dem, som tillbringade tid med dem och gav stöd, vilket tröstade patienterna 
(Beddow et al, 2003; Chapple et al., 2006; Johnston & Smith, 2006; Richardson, 2002 ). 
Emotionellt stöd kunde uttryckas både verbalt och icke-verbalt och kunde ta sig uttryck så som 
att sjuksköterskan gav patienten tid och till exempel erbjöd kroppskontakt (hålla patienten i 
handen) då patienten var nedstämd eller upprörd (Chapple et al., 2006; Johnston & Smith, 2006).  
 

”I was alone of course after I had been told my diagnosis and it is not a very nice 
thing to be told that you have maybe months left to live. I was very touched that 
afterwards one of the nurses came and sat by me.” (Johnston & Smith, 2006, s. 705) 

 
Även sjuksköterskans tillgänglighet var en viktig aspekt, då patienter upplevde att de inte var 
ensamma i sitt tillstånd när sjuksköterskan fanns tillhands vid behov av råd eller när patienterna 
behövde prata (Beddow et al., 2003; Chapple et al., 2006; Richardson, 2002). 
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Sjuksköterskans personlighet och professionalism 
 Sjuksköterskans personlighet hade stor betydelse och kvalitéer som visade sig extra 
betydelsefulla för patienterna var att sjuksköterskan var förstående, pålitlig, ärlig, vårdande och 
varm till sättet (Richardson, 2002). Sjukskörskans professionalism och kunnighet framkom också 
ha stor betydelse, ju mer kunnig hon var desto större förtroende hade patienterna för henne 
(Richardson, 2002). Patienternas upplevelser av sjuksköterskans professionella egenskaper knöts 
an till hennes envishet och rollen som vägledare i frågor rörande medicinering, konsultation med 
doktorer och patientens livsstil. Det visade sig också att det var viktigt att sjuksköterskan var 
bestämd i sitt agerande. Inom detta begrepp lyftes även vikten fram av att hjälpa till med 
praktiska saker såsom fylla i formulär, ekonomiska råd och tillhandahålla hjälpmedel. I samråd 
med doktorerna fungerade sjuksköterskan som en länk mellan de normala människorna och den 
medicinska sidan (Richardson, 2002). Patienterna behövde kunna lita på att sjuksköterskan hade 
ett gott omdöme för att uppleva omvårdnaden som god (Andershed et al, 2004).   
 

" They seem to know what to prescribe to help you through your problem".  
(Richardson, 2002, s. 436). 

 
Leva till slutet 
Trots att människan är döende är det viktigt att inte ge upp och sluta leva och bli en med sin 
sjukdom, utan det är betydelsefullt att ta sig för saker som är glädjande och ger livet en mening 
(Chapple et al., 2006; Goldsteen et al., 2006; Johnston & Smith, 2006; Mok & Chiu, 2004). 
Därför är det viktigt att bibehålla intressena som fanns innan sjukdomen och att etablera en 
aktivitetsnivå utefter fysisk möjlighet. En önskan om förståelse från omgivningen infann sig även 
hos vissa patienter där de ville delta i vanliga konversationer där deras sjukdom inte alltid var 
huvudsamtalsämnet (Goldsteen et al., 2006). 
 

 ”I do have some friends who come now and then, to talk about sports and other 
things. Not about the illness […] Because those kind of people I don’t like to have 
here.” (Goldsteen et al., 2006, s. 381). 

 
Patienterna valde även att reflektera över hur de spenderade sista tiden i sitt liv (Kahn, et al, 
2004). Många ändrade fokus på prioriteringen och fokuserade på att spendera mer tid med sin 
familj medan andra patienter ville vara så hjälpsamma som möjligt mot andra människor för då 
mådde de som bäst (a.a.). 
 
Förberedelser och tankar inför döden 
Det blev tydligt att patienterna ville förbereda sig inför den kommande döden. De ville ta hand 
om sina sista förpliktelser som till exempel kan handla om rent praktiska saker som att skriva 
testamente, planera inför den kommande begravningen och även ordna praktiska saker för 
patientens efterlevande familj, hur saker och ting ska kunna fungera i framtiden utan patientens 
eget deltagande (Goldsteen et al., 2006). 
 

”I don’t think I’m the only one who wants to leave everything behind as good as 
possible” (Goldsteen et al., 2006, s 382). 

 
Det blev även betydelsefullt för patienterna att kunna tala ut ordentligt med sina familje-



 

 9 
 

medlemmar och att få ta farväl. En patient beskriver hur hon uppmuntrade sin man att träffa en 
ny kvinna efter sin död, eftersom hon ville att hennes man skulle ha det bra i framtiden och gå 
vidare med sitt liv (Goldsteen et al., 2006). 
 
Patienter funderar på döendeprocessen, var det skall ske och hur det kommer att kännas (Kahn et 
al., 2004). Många oroas över kontakten till sina familjemedlemmar och brottas med ovissheten 
om hur döden kommer att bli (a.a.). 
 

"I wonder about the time of death, where am I going to be or am I going to be in a 
place where I feel comfortable with it? Or is it going to be scary...?”  
(Kahn et al., 2004, s. 958). 

 
Det förekommer skilda meningar i var människor vill ta sina sista andetag. (Kahn et al., 2004). 
  

"I told the doctors that I didn´t want to go to a long-term facility because there I 
have no control over what happens. I´m laying there in bed and I can´t do anything. 
I can´t go anywhere. I can´t se people I know very often. If I´ve got a couple of 
months to live, I don´t want to live it that way..." (Kahn et al., 2004, s. 958). 

 
 

DISKUSSION 
 
I denna litteraturstudie granskades och analyserades åtta vetenskapliga artiklar för att besvara 
studiens syfte. Vår tolkning blev att det fanns många olika aspekter – Skydd av värdighet, 
Kommunikation, Goda relationer, Emotionellt stöd, Praktisk hjälp, Sjuksköterskans personlighet 
och professionalism, Leva till slutet samt Förberedelser och tankar inför döden - som var av 
betydelse för en optimal palliativ omvårdnad. 
 
Metoddiskussion 
Metoden vi använde oss utav var en litteraturstudie av kvalitativa artiklar. En litteraturstudie 
ansågs lämplig eftersom vi på detta sätt har kunnat inkludera olika aspekter från ett större antal 
informanter, som också representerar en mängd olika kontexter, en bredd som vi inte hade kunnat 
få med en intervjustudie under samma tidsperiod. Således presenteras ett resultat som inte enbart 
är generellt för en svensk patientgrupp eller för en grupp som enbart vårdats på sjukhus. Att 
inkludera artiklar från olika världsdelar har inte gett oss några skillnader i vad patienten tycker är 
viktigast, vilket går att tolka som att vi i grund och botten är människor med liknande behov 
oavsett bakgrund och kultur. Inte heller fann vi några klara skillnader i vad patienterna upplevde 
som viktiga aspekter för en god omvårdnad beroende på var de vårdades. Resultatet bör dock 
tolkas mot faktumet att analysen är gjord på andrahandskällor. 
 
Artiklarna för denna litteraturstudie söktes i databaserna Elin@Blekinge och Academic Search 
Elite, detta då dessa databaser innehåller artiklar med vårdvetenskapligt innehåll. Således kan 
utbudet av artiklar ha begränsats. Hade vi använt oss utav fler databaser hade vi troligen funnit 
fler artiklar vilket hade kunnat stärka trovärdigheten i resultatet. En svaghet i studien kan dock 
vara att en av artiklarna är en litteraturstudie gjord på 3 olika studier, det vill säga att vi 
analyserar data i tredje hand. Trots detta valde vi att inkludera denna artikel då den svarade mot 
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vårt syfte och var en stor tillgång för oss, men även för att det var svårt att hitta artiklar ur ett 
patientperspektiv, vilket bekräftar att det finns bristande forskning inom detta område. Urvalet av 
artiklar begränsades till vetenskapliga artiklar, vilket bedömdes genom en kvalitetsbedömning 
utifrån ett protokoll för kvalitativa studier från Willman & Stoltz (2002).  Vi upplevde protokollet 
som ett effektivt hjälpmedel i avseendet att bedöma artiklarnas vetenskaplighet och 
tillförlitlighet.  
 
Analysen utfördes med hjälp av Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av innehållsanalys 
för kvalitativa studier. Den visar klart hur analysen kan gå tillväga och de olika stegen har hjälpt 
oss att få struktur på arbetet. Trots detta så var det ibland svårt att översätta de meningsbärande 
enheterna från engelska till svenska för att få med den rätta innebörden i texten och undvika 
feltolkningar. Därför togs en del citat på engelska med i resultatet för att förstärka och tydliggöra 
innebörden, samt för att undvika misstolkning. 
 
 
Resultatdiskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa viktiga aspekter för en optimal palliativ 
omvårdnad. Sammanlagt handlar det om 8 artiklar med 151 patienters deltagande. De åtta 
artiklarnas resultatdelar granskades, analyserades och tolkades innan de mynnade ut i åtta olika 
kategorier som representerar åtta olika aspekter av vikt för patienternas omvårdnad. 
Resultatdiskussionen kommer att gå från de tolkande delarna till den övergripande helheten som 
omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson förespråkar om och som vi menar bör representera den 
palliativa omvårdnaden.  
 
Det framkom att ur ett patientperspektiv var det önskvärt med en helhetssyn på människan där 
man tillgodoser hennes fysiska, psykiska, sociala och andliga behov. I avseende att särskilja 
någon kategori som viktigast var detta ganska svårt eftersom vi har tolkat det som att alla 
kategorier har lika stor betydelse för kvalitén av vården samt att dessa kategorier efterlöser 
varandra och går hand i hand. Exempelvis kan inte en god relation utvecklas om inte 
sjuksköterskan och patienten har en välfungerande kommunikation. Likväl stödjer och hjälper 
sjuksköterskan patienten med diverse behov genom att använda sig utav sin personliga karaktär 
och sin professionella kompetens. Alltså ter det sig som om samtliga kategorier är av vikt för en 
god palliativ omvårdnad. 
 
I den första kategorin ”Skydd av värdighet” blev det tydligt att patienter som vårdas palliativt 
upplevde sin värdighet skyddad genom implementering av följande faktorer; att få tid och 
andrum, att få delta i sin egen vård och att få uppleva att de har kontroll över situationen. Vårt 
resultat visade på att patienter som fått ta del i sin vård och behandling upplevde en känsla av 
bekräftelse och kontroll över sin situation. Detta i sin tur ingav högre livskvalitet och ett större 
förtroende för vården de erhöll. Scenariot ovan kan tolkas som att när patienterna har kontroll 
över sin egen situation inges en känsla av självrespekt och erkännande, något som återfinns som 
en del av de grundläggande fysiologiska, psykologiska, sociala och existentiella behov som 
människan har. Detta kan till exempel styrkas med en studie (Oudshoorn, Ward-Griffin & 
McWilliam, 2007) där det framgår att patienter som vårdas palliativt får kraft när de upplever att 
de har kontroll över sitt eget liv. 
 
 



 

 11 
 

Kategorin ”Kommunikation” representerade både vikten av att upprätthålla en god 
kommunikation mellan patienten och sjuksköterskan men även att god kommunikation kunde 
resultera i att patienternas ängsla och ångest lättas. Tidigare studier (Rudenstam, 2007a) har 
påvisat att sjuksköterskan ofta fokuserar på medicinska uppgifterna och undviker att prata om 
döendet, medan denna litteraturstudie visar att kommunikationen patient och sjuksköterska 
emellan är av stor betydelse för en god omvårdnad. En öppen kommunikation krävs således om 
ämnen som döden och döendet skall kunna lyftas fram i omvårdnaden. En väl fungerande 
kommunikation mellan person och vårdare är grundläggande för en god sjukvård (Schölberg & 
Reitan, 2003). Vikten av kommunikation torde kunna förklaras utifrån omvårdnadsteoretikern 
Joyce Travelbee (1971). Travelbee ser kommunikationen som ett av sjuksköterskans viktigaste 
redskap i skapandet av en äkta mellanmänsklig relation till patienten. Genom kommunikationen 
tillämpar sjuksköterskan en plan för att angripa patientens problem och urskiljer denne patient 
från alla andra patienter (a.a.). Det är då patienterna känner sig hörda och sedda. Detta är även ett 
utmärkt sätt att tillämpa en god relation på; vår tredje kategori.  
 
Resultatet indikerade att en ”God Relation” kan bidra med mycket för patientens välbefinnande. 
Genom en god relation kan patienten känna trygghet, förtroende och samhörighet. Det i sin tur 
gör så att patienten öppnar sig mer och sjuksköterskan kan få ta del av patientens vilja och 
innersta tankar, vilket ger möjlighet till en bättre och mer individualiserad omvårdnad. Henderson 
(2003) menar att sjuksköterskan behöver skapa en god relation till patienten för att patienten ska 
kunna känna förtroende, tillit och trygghet. Borglin och kollegor (2005) påvisar att goda 
relationer mellan människor gör att de involverade parterna upplever högre grad av självkänsla, 
ökat välbefinnande och livskvalitet. Enligt Mok och Chiu (2004) kan en god relation med 
sjuksköterskan också ge patienten styrka att fortsätta framåt. En bra relation mellan patient och 
sjuksköterska visar sig alltså här att vara en viktig förutsättning för en god omvårdnad.  
 
Något som patienterna värderade högt och som kunde innebära en positivare upplevelse av den 
palliativa omvårdnaden var när deras praktiska behov – ”Praktisk Hjälp” - kunde bli 
tillgodosedda av sjuksköterskorna. Tillmötesgåendet av de praktiska behoven stärker patientens 
autonomi och självständighet och ger dem bättre förutsättningar att klara av vardagen själva. 
McIlfatcrick (2007) menar att tillgodoseendet av de praktiska behoven inom palliativ omvårdnad 
ska ingå som en självklarhet och är något patienter uppskattar enormt. 
 
Kategorin "Emotionellt stöd" påvisade att patienterna kände hopp, tröst och trygghet när 
sjuksköterskan avsatte tid och var en medmänniska. På så vis kan patienterna uppleva en god 
omvårdnad genom att sjuksköterskan ger patienterna tid och uppmärksamhet. När 
sjukvårdspersonalen är lyhörda för patienternas behov av emotionellt stöd samt tröstar dem 
genom beröring, upplevs de som stödjande något som har visat sig att bidra till en upplevelse av 
god omvårdnad (Wenrich et al., 2003). 
 
Sjuksköterskan som integrerade sin personliga karaktär tillsammans med sin professionella 
kompetens – ”Sjuksköterskans personlighet och professionalism” - förbättrade kvalitén av 
vården de bedrev. Effektivast upplevdes vården då patienten fick bukt med sina besvär och 
bekymmer, detta kan tolkas om ett utvärderingsexempel på sjuksköterskans kompetens och 
möjligheter. En sammanlänkning av professionell omvårdnad och en personlig interaktion i mötet 
med patienten verkar ha stor betydelse för upplevelsen av god omvårdnad. För att fullfölja syftet 
med god palliativ omvårdnad krävs det ett samspel av dessa två element som tillgodoser 
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patientens behov ur ett fyrdimensionellt perspektiv. Alltså ter det betydelsefullt med trygghet i 
vården och som sjuksköterskor skall vi utföra en omvårdnad som vilar på en evidensbaserad 
kunskapsgrund där våra fyra ansvarsområden är att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att 
återställa hälsa samt att lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2005). 
 
I kategorin "Leva till slutet" blev det uppenbart att patienterna inte ville identifieras med sin 
sjukdom utan önskade i den mån det gick att bevara normaliteten i livet såsom den var innan de 
blev sjuka. Framför allt gällde detta det sociala och fysiska aktiviteter. Detta kan tolkas som att 
patienten inte vill att sjukdomen i sig hamnar i centrum och tar över deras liv utan att de försöker 
i den utsträckning hälsan tillåter att leva ett meningsfullt och normalt liv. Enligt Ternestedt 
(Socialstyrelsen, 2007) är god livskvalitet relaterad till om individen upplever vardagen som 
meningsfull eller inte. Behålla sin livssituation intakt och att kunna njuta av livet såsom förut 
innan patienten blev sjuk är en källa till livskvalitet (Andersson, 2007). Rudenstam (2007a) 
menar att om det till exempel är vanligt med konflikter i en familj så kan det vara acceptabelt om 
det fortsätter även när någon är döende, eftersom patienten känner en trygghet när normaliteten är 
kvar.  
 
”Förberedelser och tankar inför döden” var den åttonde kategorin som framkom, och här 
belyses vikten av att förbereda sig inför döden, både rent praktiskt, mentalt och socialt. Den 
döende ville veta att deras nära och kära får det bra i framtiden och att de går vidare med sina liv. 
Det kan tolkas som att patienten försäkrar sig om detta för att sedan lättare kunna lämna dem utan 
att behöva vara orolig. Patienter hade skilda åsikter om var de ville spendera sina sista dagar, 
viktigast var dock att de själva fick bestämma detta. Rätten att bestämma över sig själv och sin 
vård är något som återfinns frekvent i tidigare studier av patienters behov inom palliativ vård 
(McIlfatrick, 2007). En viktig aspekt inom denna kategori var patienters funderingar och oro över 
döden och hur detta skulle ske (Kahn et al, 2004). Hanratty & Higginson (1997) förklarar vikten 
av att samtala om döden med patienter. De menar att alla inte vill beröra detta svåra och avlägsna 
ämne men att vårdpersonal bör göra det lättare för patienter att diskutera kring döden som en 
realitet och hjälpa dem att uttrycka sin rädsla. Genom detta förhållningssätt kan stor del av den 
spänning och oro som patienter känner släppa (a.a).  

 
Från ett övergripande perspektiv kan samtliga åtta kategorier också integreras och förstås utifrån 
Erikssons (1991) syn på människan i en omvårdnadskontext. Eriksson talar om den levande 
människan som innehar en kropp, själ och ande och som en helhet sjuksköterskan skall förstå och 
ha en känsla för. För varje människa är det nödvändigt att bli bekräftad, på den hon är och 
upplever samt det hon skapar (a.a.). De framkomna kategorierna summerar vad patienterna 
eftersökte och behövde för att uppleva optimal palliativ vård. En människa som begär är någon 
som ger uttryck för sin längtan, sitt hopp och sin önskan (Eriksson, 1991). Upplevelserna hos en 
människa skapar medvetenhet och genom att skapa strävar hon efter att få visa sig själv och träda 
fram såsom hon är. I konkreta vårdsituationer möter sjuksköterskan människan i dess helhet där 
ingen sida kan utelämnas. Inga gränser mellan kropp, själ och ande dras eller mellan sundhet, 
friskhet och välbefinnande. Patienten är allting i en aktuell situation, fullt medveten i tid och rum 
(a.a.). Resultatet kan bekräftas utifrån dessa ord eftersom de förespråkar om människans värde 
och behovet av vara sig själv samtidigt som de är en del av sin omgivning. Det talar också för 
behovet av en medmänniska som genom sitt aktiva lyssnade bekräftar vår innersta önskan och 
begär och ger oss den kraft och mod vi behöver för att gå vidare. Men även för att människan 
behöver leva ur ett kosmiskt såväl som biologiskt perspektiv. Den kosmiska livssynen är en 
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helhetssyn på livet och människan medan den biologiska svarar för att människan valt att anpassa 
sig till sin miljö och därmed fått sina mest fundamentala behov tillfredsställda (Eriksson, 1991).  
 
Slutsatser 
Trots att vården bör individualiseras, då patienters behov oftast är olika, så tyder resultatet från 
denna litteraturstudie på att patienter inom palliativ vård kan värdera likartade aspekter som 
viktiga för sin omvårdnad.  Speciellt viktigt ter det sig också att se patienterna som summan av 
kropp, själ och sinne. Dessa delar går inte att behandla var för sig utan behöver omsorgsfullt 
vårdas i en helhet som bejakar patienternas fysiska, psykiska och andliga behov. Resultatet 
utifrån denna studie tillsammans med tidigare forskning indikerar på vikten av ytterligare 
fördjupa kunskap om de aspekter som patienterna själva värderar som viktiga för sin vård. Sådan 
typ av kunskap kan leda till en optimalare vård för denna känsliga patient grupp samtidigt som 
sjuksköterskors förståelse och medvetenhet om frågan också torde kunna öka.  
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BILAGA 1  Artikelsökning 
 
 
Tabell 1 Sökning i ELIN@Blekinge 
 
Nr Sökord Avgränsningar Antal träffar Använda artiklar 
1 Palliative care AND 

patient perspective 
Fulltext, utgivningsår 
1998-2008 

1 1 

2 Palliative care AND 
patient AND 
perceptions 

Fulltext, utgivningsår 
1998-2008 

35 1 

3 Palliative care AND 
patient AND experience 
AND perspectives 

Fulltext, utgivningsår 
1998-2008 

8 1 

4 Terminally ill AND 
patient AND 
expectations 

Fulltext, utgivningsår 
1998-2008 

9 1 

 
 
Tabell 2 Sökning i Academic Search Elite 
Nr Sökord Avgränsningar Antal träffar Använda artiklar 
5,6,7,8 Palliative care AND 

patient perspective 
AND experience 

Fulltext, utgivningsår 
1998-2008 

354 4 
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BILAGA 2  Artikelöversikt 
Nr Författare, 

Land 
Titel Tidskrift, årtal Syfte Metod Resultat Betyg 

1 Chapple, A. 
Ziebland, S. 
McPherson, A. 
 
England 

“The specialist 
palliative care 
nurse: A 
qualitative study 
of patients 
perspective” 

International 
Journal of 
Nursing studies, 
2006. 

Att utforska 
patienters 
upplevelser av 
palliativ vård och 
sjuksköterskans roll. 

Kvalitativ studie som 
bygger på intervjuer 
med 41 vårdtagare som 
vårdas palliativt. 

Man fann många positiva 
aspekter av 
sjuksköterskans arbete och 
vad patienterna tyckte var 
betydelsefullt. Detta rörde 
praktisk hjälp, prata och 
lyssna på känslor, 
information och 
rådgivning, 
kommunikation, 
tillgänglighet och 
flexibilitet.  

Bra 

2 Johnston, B. 
Smith, L.N. 
 
England 

“Nurses’ and 
patients’ 
perceptions of 
expert palliative 
nursing care” 

Journal of 
Advanced 
Nursing, 2006. 

Att utforska 
patienters och 
sjuksköterskors 
upplevelser av 
palliativ vård. 

Kvalitativ studie som 
bygger på intervjuer 
med 22 vårdtagare som 
vårdas palliativt samt 22 
sjuksköterskor. 

Följande kategorier tyckte 
patienterna var extra 
viktiga: Få kontakt, ha 
kontroll, uppfylla behov 
samt en trygg och familjär 
omgivning. 

Bra 

3 Mok, E. 
Chiu, P 
 
Kina 

“Nurse-patient 
relationships in 
palliative care” 

Journal of 
Advanced 
Nursing, 2004. 

Att undersöka 
relationen mellan 
patient och 
sjuksköterska i 
palliativ vård samt 
patientens tolkning 
av relationen. 

Kvalitativ studie som 
bygger på intervjuer 
med 10 patienter som 
vårdas palliativt och 10 
sjuksköterskor som 
arbetar på hospice. 

Patienter anser att 
förtroende och 
deltagande är en 
väsentlig del i ett 
vårdande möte i palliativ 
vård. Relationen visade 
sig ha stor betydelse för 
patientens integritet, 
motivation och förmåga 
att klara av svåra 
situationer. 

Bra 

 
 



 

 19 
 

Nr Författare, 
land 

Titel Tidskrift, årtal Syfte Metod Resultat Betyg 

4 Goldsteen, M. 
Houtepen, R. 
Proot, I.M. 
Abu-Saad H.H. 
Spreeuwenberg
, C. 
Widdershoven, 
G. 
 
Nederländerna. 

”What is good 
death? 
Terminally ill 
patients dealing 
with normative 
expectations 
around death 
and dying” 

Patient 
Education and 
Counseling, 
2006. 

Att få en insyn i vad 
patienter som vårdas 
i livets slut anser 
vara ett gott slut. 

Kvalitativ studie där 13 
patienter intervjuades. 
Dessa patienter hade en 
förväntad överlevnad på 
mindre än tre månader 
och vårdades hemma. 

Fem kategorier kunde 
sammanställas: 
medvetandehet och 
acceptans, öppen 
kommunikation, leva sitt 
liv till slutet, ta hand sina 
sista förpliktelser och att 
ta itu med sina känslor. 

Bra 

5 Andershed, B. 
Harstäde 
Wekander, C. 
Sverige 

"Good palliative 
care: How and 
Where" 

Journal of 
Hospice and 
Palliative 
nursing, 2004. 

Beskriva vad 
patienter med 
diagnosen cancer 
som befinner sig i 
livets slutskede 
anser vara god 
palliativ omvårdnad 
och var de tycker 
den vården ska ske. 

Kvalitativ studie där 9 
patienter intervjuades 
och materialet 
analyserades med hjälp 
av Grounded Theory. 

Tre övergripande 
kategorier (och 7 
underkategorier) 
uppkom): säkerhet, 
deltagande och tillit. Ett 
ständigt rullande hjul 
demonstrerade dessa tre 
kategorier som stod i 
behov till varandra för en 
tillfredsställande vård. 

Bra 

6 Kahn, D. 
Penticuff, J.H. 
Volker, D.L. 
USA, Texas. 

“Patient control 
and End-of-Life 
Care Part II: The 
Patient 
Perspective” 

Oncology 
Nursing Forum, 
2004. 

Upptäcka vad 
patienter med svår 
cancerform vill ha 
gällande personlig 
kontroll och 
bekvämlighet av 
vården i livets 
slutskede. 

Ljudinspelade intervjuer 
med 7 patienter, alla 
diagnostiserade cancer.  
Patienterna rekryterades 
av 
onkologsjuksköterskor 
som också deltog i 
studien. 

Sex kategorier kunde 
avslöjas som var av vikt: 
skydd av integritet, 
smärtkontroll och andra 
symtom relaterade till 
sjukdomen, hur den sista 
tiden spenderas, 
familjepåverkan och 
kontroll över 
döendeprocessen. 

Bra 
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Nr Författare, 

land 
Titel Tidskrift, årtal Syfte Metod Resultat Betyg 

7 Beddow, V. 
Ingleton, C. 
Payne, S. 
Seymor, J. 
England 

“Speciallist 
palliative care: 
patient´s 
experiences” 

Journal of 
Advanced 
Nursing, 2003 

Upprätta en 
sammanställning av 
tre tidigare bedömda 
studier i England för 
att förvissa sig om 
patienters 
förväntningar och 
erfarenheter av 
specialistvård. 

Sekundär kvalitativ data 
analyserades av 
intervjuer med 
sammanlagt 37 patienter 
under tre olika 
bedömningsstudier 
huruvida palliativ vård 
upplevdes. 

Fyra kategorier 
identifierades: kunskap 
och information om 
service, bemöta praktiska 
och emotionella behov, 
brist på kontroll och en 
familjeatmosfär. 

Medel 
 

8 Richardson, J. 
England 

“Health 
promotion in 
palliative care: 
the patients’ 
perception of 
therapeutic 
interaction with 
the palliative 
nurse in the 
primary care 
setting” 

Journal of 
Advanced 
Nursing, 2002 

Identifiera och 
beskriva palliativa 
patienters 
iakttagelser av 
faktorer i interaktion 
med den 
sjuksköterskan som 
inger känslan av 
hälsa och 
välmående. Syftet 
var även att 
fastställa 
hälsoförebyggande 
arbete inom palliativ 
omvårdnad. 

Kvalitativa 
semistrukturerade 
intervjuer med 12 
patienter som 
analyserades enligt 
fenomenologiska 
principer. 

2 typer av terapeutiska 
interaktioner med 
sjuksköterskan 
identifierades som ingav 
känsla av hälsa och 
välmående: psykologisk 
välmående uppnåddes när 
sjuksköterskan arbetade 
humanistiskt och den 
professionella sidan av 
sjuksköterskan såg till att 
lindra symtom och arbeta 
med andra fysiska 
problem. 

Bra 
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