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Abstract 
Bakgrund: Hur vet vi som sjuksköterskor vad som menas när det talas om palliativ? 
Världen utvecklas och så gör även begreppen i den. Genom att studera ord får 
forskaren reda på den egentliga betydelsen och den allmänna definitionen. 
Syfte: Att klargöra och definiera begreppet palliativ. 
Metod: Begreppsanalysmodell av Walker och Avant (1995). Studien är byggd på 
vetenskapliga artiklar, ordböcker och lexikon. 
Resultat: Ur den lexikala och litterära analysen växte studiens kärna fram, attributen. 
För att begreppet palliativ skall kunna infrias krävs det obotlig sjukdom, tillfällig 
hjälp, lindring och stöd. Genom ett modellfall och ett motsatsfall redovisas ytterligare 
vad begreppet är och inte är. Begreppet beskrivs ytterligare med förutsättningar och 
konsekvenser. 
 
Nyckelord: Concept analysis, Palliative care. 
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INLEDNING 
 
Svenska språket har precis som många andra språk påverkats utifrån, många begrepp 
är låneord eller påverkade av till exempel franska, tyska eller latin. Begreppets 
betydelse ärvs precis som recept eller bakteknik ned från generation till generation. 
Men samma begrepp kan för två familjer ha helt olika betydelse (Moberg & Westman 
1996). Mer kunskap och införståelse över begreppets kännetecken och särdrag fås 
genom språkvetenskapliga undersökningar (Walker & Avant, 1995). Som 
sjuksköterskor vårdar vi inte enbart för att bota, vi lindrar, stödjer och ser dem i 
behov. Behovet kan dock variera, men sjuksköterskan finns alltid där. Under sina 
yrkesverksamma år stöter sjuksköterskan förr eller senare på en människa i livets 
slutskede. Övergången mellan kurativt botande och palliativ vård är för patienten och 
dennes anhöriga, men även för sjuksköterskan, mycket svårt och utmanande. Vad 
betyder palliativ vård för dig och mig? Denna fundering väckte mitt intresse till att 
studera, definiera och kartlägga begreppet palliativ. 
 

BAKGRUND 
 
Begreppens betydelse ändras med tiden, det forskare fann genom begreppsanalyser 
för fem till tjugo år sedan är absolut inte säkert som resultat idag. Då världen 
förändras och utvecklas förändras även begreppen i den. 
 
Begreppsanalys 
Enligt Walker och Avant (1995) är en begreppsanalys en metod som tillåter oss att 
utforska ett begrepps kännetecken. I begreppet finns kännetecken som tillåter oss att 
bestämma vilka fenomen som är bra respektive dåliga exempel på begreppets 
definition. I begrepp representeras kategorier av information, för att finna denna 
information är en begreppsanalys en utmärkt metod. Analysen skall utföras strikt men 
resultatet kan variera, då två människor oftast ser olika kännetecken i ett begrepp. En 
begreppsanalys skall aldrig ses som en färdig produkt, det forskaren är ute efter att 
fånga är tillfällets definition av begreppet (a.a). 
 
Palliativ vård 
World Health Organization’s definition av palliativ vård: 
Palliativ vård är den aktiva helhetsvården för patienter som inte längre svara på 
kurativ behandling. Patienten och dennes anhöriga erbjuds hjälp genom eventuella 
problem som kan uppstå vid en livshotande sjukdom, fysiska, psykologiska, sociala 
och existentiella. Huvudmålet är att patienten skall få bästa möjliga livskvalitet 
genom förebyggande och lindrande av lidande i all dess form (World Health 
Organization, 2008). 
 
Palliativ vård enligt World Health Organization: 

• Lindrar lidande i form av smärta och andra uppkommande symptom. 
• Bekräftar livet och betraktar döendet som en naturlig del av livet. 
• Påskyndar eller fördröjer inte döden. 
• Integrerar de psykologiska och existentiella aspekterna i omvårdnaden. 
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• Erbjuder ett stödsystem som kan hjälpa patienten att leva ett så aktivt liv som 
möjligt fram till döden. 

• Erbjuder ett stödsystem som kan hjälpa de anhöriga under patientens sjukdom 
och efter dödsfallet 

• Arbetar som ett team med olika personal kategorier för att ge bästa möjliga 
stöd till patienten och dess anhöriga  

• Förhöjer patientens livskvalitet och påverkar om möjligt sjukdomen positivt. 
• Tillämpas tidigt i sjukdomsskedet, med terapier som avser förlänga livet 

(World Health Organization, 2008). 
 
Vid botande behandling av en sjukdom är risken stor att patienten utsätts för 
ytterligare risker och biverkningar utav behandlingen. Inom palliativ vård måste 
risker och biverkningar hämmas för att inte överskrida de vinster som uppnås i 
förbättrad livskvalitet. Den palliativa vården omfattar en livssyn som varken skjuter 
upp eller påskyndar döden (Henoch, 2002). 
 
De värderingar, principer och ritualer som vårdpersonalen och patienterna skapar 
tillsammans påverkar möjligheterna att kunna ge en god palliativ vård. Hur vården 
planeras avspeglar sig i relationen till patienterna. De flesta äldre dör på sjukhus eller 
inom ett särskilt boende. Hemsjukvård är det alternativ som underlättar ett så vanligt 
liv som möjligt för den sjuke och dess anhöriga (Socialstyrelsen, 2007). 
 
Studier av Statens offentliga utredningar SOU (2001:6) visar att människor förr i 
tiden oftast dog på akutsjukhus, dödsplatsen har med åren förändrats, och numera är 
det vanligare att gå bort i särskilda boendeformer och i det egna hemmet. Var 
människor dör skiljer sig regionalt, detta beror bland annat på möjligheterna i länet 
(a.a). 
 
Statens offentliga utredningar SOU (2001:6,) menar att huvudsakliga diskussioner i 
socialstyrelsens rapporter och andra studier är huruvida patienten själv skall få 
bestämma platsen inför den sista vilan. Ett flertal undersökningar visar att vi helst av 
allt vill gå bort i det egna hemmet. Men för att palliativ vård i hemmet skall fungera 
krävs det ett fungerande stödsystem och avlastningsmöjlighet (a.a).  
 
Karlsson och Sandén (2007) säger att sjuksköterskans lugn i vården av en svårt sjuk 
människa som vårdas i hemmet gör sjuksköterskan mer närvarande i situationen.  För 
att vara helt närvarande i mötet med den döende så krävs det att det finns en god 
relation med patienten och dess anhöriga. Närvaron bidar till att det blir en större 
samhörighet med patienten. Det är viktigt med gemenskap för kännetecknandet av att 
det ska kunna bli en så god situation som möjligt. Genom sjuksköterskans trygghet 
och närvaro är hon ett stöd för patienten och de närstående. Det är viktigt att som 
sjuksköterska följa sin patient i framgång och motgång. Genom att vara kroppsligt 
närvarande, att vara lyhörd och vara engagerad gör att sjuksköterskan kan förstå 
patientens behov. Genom att lyssna och få kunskap om patienten kan vi ge en bättre 
omvårdnad till den som är svårt sjuk (a.a). 
 
Enligt Statens offentliga utredningar SOU (2001:6) ökar medellivslängden, över 50 
procent av dem som går bort är idag över 80 år. Livets slut kan ses på olika sätt och 
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det är inte alltid säkert när det börjar. Någon tidsperiod över den palliativa vården är 
inte utstakad, men det talas om en tidig och en sen fas, då den tidiga fasen är 
tidsmässigt lång och den sena fasen är kort. Patienter, anhöriga och vårdpersonal ser 
olika på när vården ska gå från att vara kurativ till palliativ, för sjukvårdspersonal 
som är tränade i att bota och rädda liv kan det vara svårt att bara lindra, för vissa blir 
detta som ett misslyckande (a.a). 
 
Studier av Statens offentliga utredningar SOU (2001:6) visar att i slutfasen av 
döendet lider människor oftast av liknande symtom, det kan vara all från ångest, 
nedstämdhet, smärta, illamående, orkeslöshet, hosta, förstoppning, diarré och 
muntorrhet (a.a). 
 
Enligt Statens offentliga utredningar SOU (2001:6) grundas den palliativa vården på 
fyra hörnstenar, dessa är: 

• Symtomkontroll 
Sjukvårdspersonal bör ha goda kunskaper om patientens sjukdom och 
symtombild. Symtomkontroll innefattar, fysiska, psykiska, sociala och 
existentiella behov.  

• Kommunikation/ relation 
God kommunikation och relation mellan personal, patient och anhöriga. 

• Mångprofessionellt samarbete 
Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor m.fl. ingår i ett team som gemensamt 
arbetar för att inge trygghet och välbefinnande hos patienten. 

• Närståendestöd 
Inrikta stödet till hela familjen, visa ödmjukhet inför olika reaktioner (a.a). 

 
Teoretisk referensram 
I sin omvårdnadsteori påpekar Watson (1999) hur viktigt det är att stödja och hjälpa 
patienten att uppnå harmoni i både ande, själ och kropp genom att underlätta 
självinsikt och självförståelse. Patienten får då möjlighet att klara av sin situation. Det 
som Watson anser vara viktigt i sin omvårdnadsteori används även vid palliativ vård. 
Det krävs en god relation mellan patienten och sjuksköterskan för att patienten ska få 
känna trygghet och om möjligt tillfredställelse. Alla människor har en moralisk 
skyldighet där respekt, självbestämmanderätt och självständighet är väldigt viktigt att 
tänka på, även vid vård av någon som ligger för döden. När sjuksköterska träffar en 
döende person så ska hon respektera dennes vilja för att inte kränka patienten och 
göra mer skada än nytta. Som sjuksköterska är det enligt Watson viktigt att vara 
lyhörd och uppmärksamma sina egna känslor för att kunna förmedla den empati som 
krävs i situationen. Watson betonar också hur betydelsefullt det är att försöka 
utveckla en hjälpande och förtroendefull omsorgsrelation med den döende (Watson, 
1999). 
 

SYFTE  
 
Syftet med begreppsanalysen var att klargöra och definiera begreppet palliativ. 
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METOD 
 
Enligt Walker och Avant (1995) kan forskare genom en språkvetenskaplig 
undersökning en s.k. begreppsanalys utforska ett begrepps kännetecken och särdrag. 
Ett begrepp symboliseras av information runt begreppet, genom att kategorisera 
denna information finner forskaren begreppets kännetecken. Själva analysen måste 
vara mycket strikt och noggrann, slutprodukten är inte alltid lika exakt. 
 
Studien har för avsikt att följa Walker och Avant (1995) begreppsanalysmodell. De 
strukturerar modellen enligt 8 punkter. 

1. Välj ett begrepp. 
2. Bestäm syftet med analysen. 
3. Identifiera alla användningsområden för begreppet. 
4. Bestäm definierade attribut. 
5. Skapa ett modellfall. 
6. Skapa ett gränsfall, relaterat, motsats, påhittat och ogiltigt fall. 
7. Identifiera förutsättningar och konsekvenser. 
8. Bestäm empiriska kännetecken. 

 
Nedan följer en beskrivning av varje steg. Steg ett och två har tidigare presenterats i 
studiens inledning, bakgrund och syfte. Steg tre till sju kommer att presenteras i 
resultatet. Steg åtta presenteras inte i studien. 
 
Beskrivningen av stegen börjar med att förklara hur Walker och Avants (1995) 
modell skall utföras, sedan visas hur denna studie har byggts, om ursprungsmodellen 
eventuellt har frångåtts. 
 
1. Välj ett begrepp 
Begreppet bör vara viktigt och användbart för personens inriktning och intresse. Att 
välja ett ”paraply” begrepp, ett begrepp för stort för att definieras i ett ord kan förvirra 
analysen och rekommenderas inte (Walker & Avant, 1995). I denna studie är det 
valda begreppet palliativ. 
 
2. Bestäm syftet med analysen 
Vad är meningen med analysen? Det här steget används till att fokusera till det 
specifika användningsområdet för slutproduktionen. Syftet skall göras innan analysen 
påbörjas och bör hållas i minnet under hela arbetsgången (Walker & Avant, 1995). 
Syftet med denna studie är: att klargöra och definiera begreppet palliativ. 
 
3. Identifiera alla användningsområden för begreppet 
Nästa steg är att identifiera begreppets alla användningsområden, detta görs genom en 
lexikal och en litterär analys (Walker & Avant, 1995). Med lexikal analys menas 
analys och igenkännande av orddelar (Nationalencyklopedin, 1993). Den lexikala 
analysen genomgår en etymologisk del som beskriver begreppets historia, ursprung 
och förändring över tiden, och en semantisk del som beskriver begreppets språkliga 
betydelse. Begreppet skall ses från alla vinklar, och inte begränsas inom sjukvårdens 
perspektiv. Den lexikala och litterära analysen hjälper en att få fram de slutgiltiga 
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kännetecknen. Att inte kunna identifiera eller ignorera något användningsområde kan 
göra analysen ofullständig (Walker & Avant, 1995). 
 
Lexikal och litterär analys 
För att få svar på analysens lexikala del söktes begreppet manuellt i ordböcker, 
allmänna, etymologiska, synonyma och utländska. Den manuella sökningen utfördes 
på Karlskrona stadsbibliotek och på Blekinge Tekniska Högskolas bibliotek. 
Begreppet söktes även via Internet i online ordböcker. Då en bred inblick över 
begreppet är att föredra användes ordböcker från årtalen 1850 fram till nutid. Orden 
som användes vid sökning var palliativ och vid sökning i utländska ordböcker 
användes den engelska motsvarigheten palliative. Begreppet fanns inte att finna i 
norska, danska och finska ordböcker. Begreppets etymologiska och semantiska 
betydelse redovisas i tabell 1 och 2. För litterära delen användes vetenskapliga 
artiklar. Sökningen av de vetenskapliga artiklarna skedde genom databaserna: 
Academiv search elite, CINAHL och Medline. CINHAL är en vårdvetenskaplig 
databas därför valdes merparten av de slutliga artiklarna därifrån. Sökorden som 
användes var palliative, care, hospice, nursing, concept analysis och methods. De 
utvalda vetenskapliga artiklarna granskades efter Willman och Stoltz (2002) 
kvalitetskontrolls kriterier. Hur sökorden har använts och kombinerats i de olika 
databaserna visas i bilaga 1. Artikelpresentation visas i bilaga 2. 
 
Inklusions- och exklusionskriterier 
Kriterierna för att inkludera artiklar var att de skulle vara peer- rewieved, i fulltext 
och ha tillgängligt abstract. De artiklar som användes för den litterära analysen hade 
palliative i titeln eller abstractet, detta för att artiklarna skulle vara så relevanta som 
möjligt. Ytterligare inkluderings kriterier var att de skulle vara skrivna på svenska 
eller engelska, mellan 1990-2005, detta för att få en historisk överblick över hur 
begreppet har utvecklats och definierats under tiderna. Artiklar publicerade före 2002 
exkluderades dock på grund av att de inte passade studiens syfte eller för att de inte 
fick bra betyg efter granskning. Då studien skulle vara ur ett vårdvetenskapligt 
perspektiv exkluderades artiklar som var medicinskt inriktade. 
 
4. Bestäm definierande attribut 
När begreppets alla användningsområden är utforskade skall texten läsas igenom, de 
kännetecken som ständigt återkommer skall noteras, dessa kännetecken kallas attribut 
och är begreppsanalysens kärna. Attributen definieras och grupperas sedan efter dem 
som återkommer mest. Attributen är inte permanenta utan kan förändras under 
analysens gång, det är författaren som bestämmer när attributen är mest fördelaktiga 
för att få den bredaste definieringen av begreppet (Walker & Avant, 1995). Efter att 
ha avslutat den lexikala och litterära analysen lästes texten noggrant igenom. De 
kännetecknen som frekvent dök upp i texten markerades. De markerade kännetecknen 
grupperades och attributen växte fram. Lindra, tillfällig hjälp, obotlig sjukdom och 
stöd är denna studies attribut, de redovisas under egen rubrik i arbetet. 
 
5. Skapa ett modellfall 
Samtidigt som attributen framkommer kan ett modellfall skapas. Ett modellfall är ett 
typexempel som kan tas ur verkliga livet, från litteratur eller uppdiktat. Modellfallet 
måste inkludera alla de definierade attributen. Modellfallet skall vara ett mönsterfall 
på vad begreppet verkligen innebär (Walker & Avant, 1995). 
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6. Skapa ett gränsfall, relaterat, motsats, påhittat och ogiltigt fall 
För att få fram de attribut som i högsta grad definierar begreppet så skapar forskaren 
fall av olika slag. Gränsfall är de fall som liknar modellfallen men som saknar ett av 
de avgörande attributen. Relaterade fall är de som kan knytas an till de relaterande 
begreppen. Det studerade begreppet kan utifrån de relaterande fallen ses i ett 
sammanhang. Motsatsfall är precis som det låter, begreppets absoluta motsats, fallet 
innehåller inget av de definierade attributen. I ett påhittat fall ses begreppet utanför 
sitt vanliga sammanhang, detta för att se om attributen är sanna till begreppet. I ett 
ogiltigt fall används begreppet utanför sitt sammanhang, det används på ett olämpligt 
sätt och begreppet blir då ogiltigt (Walker & Avant, 1995). I denna studie presenteras 
ett modellfall och ett motsatsfall, modellfallet för att klargöra vad begreppet verkligen 
är och ett motsatsfall för att visa vad det inte är. Fallen kan tas ur verkliga livet, från 
litteratur eller personligt konstrueras av författaren. Fallen i denna studie är personligt 
konstruerade av författaren. 
 
7. Identifiera förutsättningar och konsekvenser 
Begreppets förutsättningar skall utses för att begreppet skall kunna uppstå i 
verkligheten. Konsekvenserna är resultaten av att begreppet har uppstått. 
Förutsättningar och konsekvenser till begreppet kan inte vara ett av de definierade 
attributen (Walker & Avant, 1995). Då begreppets förutsättningar och konsekvenser 
inte kunde vara detsamma som attributen användes de övriga kännetecknen till att 
utveckla och utse förutsättningarna och konsekvenserna. De redovisas i tabell 3 under 
egen rubrik i arbetet. 
 
8. Bestäm empiriska kännetecken 
Med de empiriska kännetecknen kan man se hur det studerade begreppet ter sig i 
verkligheten. I många fall är de empiriska kännetecknen samma som de definierade 
attributen. Här presenteras även hur begreppet kan testas i empirisk forskning 
(Walker & Avant, 1995). Detta steg presenteras inte i denna begreppsanalys, på 
grund av bristande tidsperiod. 
 

RESULTAT  
 
Nedan presenteras steg 3-7 av Walker och Avants (1995) begreppsanalysmodell. 
 
Lexikal analys 
Den lexikala analysen genomgår en etymologisk del som beskriver begreppets 
historia, ursprung och förändring över tiden, och en semantisk del som beskriver 
begreppets språkliga betydelse. Begreppet som utforskades genom den lexikala 
analysen var palliativ.  
 
Etymologisk analys 
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Tabell 1. Begreppets historia, ursprung och förändring över tiden. 
Ordbok över svenska språket (1850-
1855) 
 

Palliativ beskrivs som ett begrepp 
härstammande från latinska begreppet 
”pallium”. Enligt Sandman och Woods 
(2003) betyder pallium mantel, och har 
som denna metafor oftast förståtts i 
termer av lindrande istället för kurativ 
eller botande. Tolkas begreppet strikt 
efter detta skulle det kunna innebära att 
begreppet palliativ vård står för vård som 
inte bedrivs i livets slutskede, det vill 
säga man botar inte sjukdomen utan 
lindrar effekterna efter den. 
 

Nordisk familjebok, 1800-tals upplagan 
(1876-1899) 

En behandling av sjukdomens symtom 
utan att bota orsaken. Hjälp för 
ögonblicket. 

Nordisk familjebok, uggleupplagan 
(1904-1926) 

Ingen förändring eller uppdatering av 
tidigare beskriven text. 
 

Svenska akademiens ordlista (1923) För tillfället, lindrande medel, hjälp för 
ögonblicket.     
 

Ordbok över svenska språket (1952) 
 

Medel som ger tillfällig lindring, hjälp 
utan att angripa det onda i roten, 
hjälpmedel, utväg som tillgripes i brist på 
bättre, 1761. Genom Mercurialplåster.. ha 
plågorna mycket minskat, men det är 
blott palliativer, 1831. Då.. böter.. blott 
äro ett palliativ i brist på annat lämpligare 
straffbot, 1846. En palliativ kur, 1755. 
The palliativt botade, 1795. Palliativ kur 
som har till syfte att mildra häftiga 
sjukdomsyttringar, 1868. 
 

Online etymology dictionary (2001) To alleviate without curing, 1543. Cover 
with a cloak, conceal. 
 

 
Semantisk analys 
 
Tabell 2. Begreppets språkliga betydelse. 
Svensk ordbok 2 (1990) 
 

Som adjektiv, inriktas endast på att 
lindra symtomen. Som substantiv, 
palliativt medel, tillfällig hjälp eller 
lindring. 
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Svenska Akademiens ordlista över 
svenska språket (2006) 
 

Lindringsmedel som endast riktar sig 
mot symtom, hjälp för stunden. 

Ordbok öfver svenska språket (1850-
1855)  
 

Medel som för ögonblicket lindrar, men 
ej häfver det onda. 

Nationalencyklopedin (1994) 
 

Palliativ vård är den aktiva helhetsvården 
av personer med sjukdomar där bot inte 
längre är att vänta. Målet är bästa 
möjliga livskvalitet för både patient och 
anhöriga, att tillgodose de fysiska likaväl 
som de psykiska, sociala och andliga 
behoven 
 

Främmande ord i svenska språket, folkets 
uppslagsbok (1927) 
 

Hjälp endast för ögonblicket. 

Nusvensk ordbok (1938) 
 

Lindringsmedel för tillfället, botar ej det 
onda, hjälp för ögonblicket, skenhjälp. 
 

Bonniers svenska ordbok (2006) 
 

Medicinsk behandling, riktar sig enbart 
mot symtomen, lindring för ögonblicket, 
tillfällig hjälp. 
 

The chambers dictionary (1993) 
 

Serving to extenuate, mitigating, 
alleviating. Something which lessen 
pain, or gives temporary relief. 
 

BBC English dictionary (1992) 
 

A drug or medical treatment that is a 
palliative is one which relieves suffering  
without treating the cause of the 
suffering. An action that is a palliative is 
intended to make someone feel less 
angry or concerned about a problem, but 
does not actually solve the problem. 
 

Stora synonym ordboken (1998) 
 

Lindrande medel, tillfällig hjälp, hjälp 
för stunden. 
 

 
Litterär analys 
Begreppet som utforskades genom den litterära analysen var palliativ vård. 

Payne och Skilbeck (2003) fann att känslomässig smärta var väldokumenterat från 
patienter med cancer, från det att de fick diagnosen till den terminala fasen av 
sjukdomen. Det visade sig att dessa patienter krävde speciellt inriktad palliativ vård 
för att kunna handskas med de känslomässiga svårigheterna (a.a).  
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Payne och Skilbeck (2003) skriver att specialist sjuksköterskor introducerades runt 
70- talet i Storbritannien, från början byggde deras yrkesroll endast på att hjälpa 
patienter med de fysiska symtomen, men yrkesrollen utvecklas hela tiden och i nutid 
kan det ses att sjuksköterskans ”huvud uppgifter” är att finnas där som emotionellt 
stöd och symtomlindra. De palliativa specialistsjuksköterskorna yrkar på att få den 
där extra tiden att ge patienterna, studier visar nämligen att det emotionella stödet 
kräver tid och enligt sjuksköterskorna tar det tid att bygga det behövda förtroendet 
som krävs för att patienten eller dennes anhöriga ska kunna uttrycka eller anförtro 
deras känslor eller tankar. Sjuksköterskorna ansåg att det krävdes en holistisk relation 
mellan sjuksköterska - patient. Patienterna påpekade att de vill bli sedda som 
personer och inte obotligt sjuka med en symtombild, i studien visas det även att 
patienter saknar det vardagliga. Humor, skratt och små prat krävs för att de skall 
kunna distansera sig från sin död och ångesten. (a.a). 
 
I studien av Payne och Skilbeck (2003) menar de att en av de viktigaste faktorerna i 
vårdandet är kommunikation. Studier visar att bra kommunikation påverkar patienter 
och deras anhöriga positivt, men de visar samtidigt att inte alla vill kommunicera, 
vissa sjuksköterskor undviker att få patienter att tala om deras bekymmer och känslor. 
Varför de undviker detta kan inte redovisas ordentligt men studien visar att det krävs 
undervisning och träning i hur sjukvårdpersonal skall kommunicera och tala med 
obotligt sjuka och deras anhöriga. Behovet att prata om döden och döendet räknades 
enligt patienterna som en av de viktigaste sakerna, men för sjuksköterskorna var detta 
svårast (a.a). 
 
Chiu och Mok (2004) anser att det fundamentala i vårdandet är relation mellan 
sjuksköterskan och patienten. Genom studien har det framkommit att relationen är en 
ensidig intimitet, sjuksköterskan vet alltid mer om patienten. Chiu och Mok (2004) 
menar att djupet och intensiteten i relationen formas till en vänskap. Sjuksköterskan 
behöver dock, trots vänskapen, alltid tänka professionellt och vid kommunikation 
försöka få fram information som är optimal för vårdens mål (a.a). 
 
Studien av Chiu och Mok (2004) visar att sjuksköterskan allt som oftast agerar som 
en ”soptunna” till patienten. Patienten får slänga sin oro till sjuksköterskan som tar 
emot denna villkorslöst och då hjälper patienten att lindra sin ångest (a.a). 
 
Chiu och Mok (2004) fann att den palliativa vården bygger på fyra steg: 

• Lindra lidandet; sjuksköterskan hjälper patienten att minska lidandet och 
erbjuder maximal bekvämlighet. 

• Relation; patienten har någon att lita på, någon som finns där genom gott och 
ont. Sjuksköterskan skall lyssna, tala och se personen bakom sjukdomen. 
Enligt studien bygger en bra relation på fyra steg: Förstå behov, visa omtanke 
genom handling, ge holistisk vård och agera som patientens advokat. 

• Bränsle; ge patienten orsak till att kämpa, hjälpa att finna frid och säkerhet. 
• Berikande erfarenhet; relationer som bygger på värme och acceptans ger 

patienten tron på sig själv och enligt patienten berikar detta livets slut (a.a). 
 
Chiu och Mok (2004) fann även att patientens uppfyllda behov och vårdmål ger 
sjuksköterskan en berikande erfarenhet. De tre teman som det talades om i kontext 
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med berikande situationer var: personlig växt, att kunna släppa taget, och att vara 
nöjd med det levda livet. Samtal med patienter nära livets slut gav dem möjlighet att 
reflektera över situationen utan stress och ångest (a.a). 
 
I en studie av Froggatt och Hoult (2002) beskrivs hur sjuksköterskan oftast mantlar 
flera roller i den palliativa vården. Hon arbetar som professionell vårdare och symtom 
lindrar medicinskt men hon kan också agera som patientens advokat, utbildare och 
stödperson. Att sjuksköterskan kan anta många roller gör den palliativa vården näst 
intill fullständig, olika roller kan mantlas då patienterna har olika behov (a.a). 
 
I studien av White och Wilkes (2005) skriver de att det blir alltmer vanligt att vilja 
vårdas i det egna hemmet. För att detta ska vara möjligt krävs det dock anhöriga med 
viljan att vårda men även ett fungerande stödsystem. Flertalet familjer som vårdar en 
obotligt sjuk hemma menar att det är patientens bekvämlighet som räknas högst, även 
om det blir otroligt svårt för familjen att fortsätta ett ”normalt” liv. Vad som 
rapporteras vara svårast för de anhöriga när det gäller vården är det fysiska, att hjälpa 
patienten med det den normalt sett skulle göra själv, duscha, äta, sköta magen och 
mycket mer. Men det svåra var inte att behöva göra det, vad de anhöriga fann 
problematiskt var hur det skulle göras för att bli rätt. Även symtom vård anses vara 
bekymmersamt. Palliativt sjuka lider allt som oftast av liknande symtom så som 
smärta, kräkning, diarré, blödning och trycksår. Sjuksköterskan behövs då för att 
utbilda, informera och tipsa om vårdandet i sig. Sjuksköterskan ska också 
tillhandahålla diverse tekniska hjälpmedel som krävs (a.a). 
 
Attribut 
Efter att ha avslutat den lexikala och litterära analysen lästes texten noggrant igenom. 
De kännetecknen som frekvent dök upp i texten noterades. De markerade 
kännetecknen grupperades och attributen växte fram, de utvalda blev: 
 

• Lindra 
• Tillfällig hjälp 
• Obotlig sjukdom 
• Stöd 

 
Modellfall 
Fallen kan tas ur verkliga livet, från litteratur eller personligt konstrueras av 
författaren (Walker & Avant, 1995). Modellfallet i denna studie är personligt 
konstruerade av författaren. 
 
Bo var 35 år, med sambo och två barn. Han arbetade under sina yrkesverksamma år 
inom vården, men var i slutet sjukpensionerad. Bo led av prostatacancer, vilket 
upptäcktes genom metastasering till skelettet som yppade sig genom ryggvärk. Från 
början behandlades han kurativt, men efter många behandlingsmetoder utan önskat 
resultat fick han den palliativa diagnosen prostatacancer med lytiska skelett 
metastaser. Då Bo trivdes hemma och kände sig trygg där valde han tillsammans med 
sambon att den sista tiden skulle tillbringas hemma, Bo kopplades till det palliativa 
teamet och fick s.k. ”öppen retur” till den avdelning han tidigare vårdats på. Under 
slutfasen av Bos vård led han av intensiva smärtor och ångest. Bo utnyttjade, när han 
inte längre stod ut med smärtan, sin ”öppna retur” och återkom utan att först gå 
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genom akuten till sin vårdavdelning för smärtlindringsinställning. Ångesten han 
upplevde var dels för sambon och deras gemensamma barn, men även inför döden. 
Tankar och funderingar han hade var bland annat: -Hur ska det gå för mina barn när 
jag är borta? Kommer de att klara sig? Varför måste jag dö? Hur kommer det att 
kännas? Genom palliativa teamet fick Bo kontakt med en sjukhuspräst så han kunde 
samtala om sina funderingar. Sambon fick genom anhörig träffar råd och stöd. Bos 
sista tid gick fort och och han avled fridsamt i hemmet. Sambon fick efter bortgången 
fortsätta på anhörigträffarna och stöd av kurator för att ta sig igenom sorgearbetet. 
 
Författarens klargörande: För att skapa ett modellfall skall patientfallet innehålla 
alla attribut. Bo led av en obotlig sjukdom. Han fick genom samtal med 
sjukhusprästen stöd under sina funderingar på de efterlevande och om sina tankar 
kring döden, även de anhöriga fick stöd och råd under Bos sjukdomstid men även 
efter hans bortgång. Bo lindrades på flera plan, fysisk- genom smärtstillande, 
existentiellt- genom samtal med sjukhuspräst och socialt- genom att fortsätta bo nära 
vänner och familj fram till slutet. Det sista attributet: tillfälligt- kan även detta ses på 
olika sätt, bo fick tillfällig smärtlindring, man lindrar den akuta smärtan men botar 
inte orsaken. Tillfälligt stöd, genom palliativa teamet fick han kontakt med 
sjukhusprästen och kunde tillfälligt lindra sin oro och ångest inför döden.  
 
Motsatsfall 
Fallen kan tas ur verkliga livet, från litteratur eller personligt konstrueras av 
författaren (Walker & Avant, 1995). Motsatsfallet i denna studie är personligt 
konstruerade av författaren. 
 
Bolina är 25 år, singel och studerande. Hon lever ett relativt stressigt liv och 
kalendern är fullspäckad med fest och fika med vänner och familj. Utåt sett är Bolina 
en normal ung vuxen, men hennes närmast vet annorlunda. Bolina är en 
självskaderska, hon har skurit och bränt sig själv i många år för att förflytta sin inre 
smärta och känna ett lugn. Bolina har tidigare haft en kontakt i psykiatrin men avsagt 
sig denna hjälp då hon för tillfället inte anser att det hjälper. Då och då får Bolina åka 
till akuten för att plåstra om eller sy ihop ett skärsår, hon åker då självmant. Bolina är 
extra stressad men vet inte exakt vad som utlöst dagens självskada. Hon plåstras om 
på akuten, personalen kontaktar samtidigt Psykiatriska Intensiv Vårds Avdelningen. 
På PIVA är Bolina välkänd, hon har tidigare vårdats där pga. av sitt självskade 
beteende. Under samtalet med jourhavande läkare bestäms det att Bolina inte ska 
skrivas in utan att hon ska återuppta kontakten med sin psykiatrimottagning och 
Bolina får åka hem och ska ringa sin kontakt på nästkommande vardag. Bolina ringde 
aldrig. 
 
Författarens klargörande: Bolina lider inte av någon obotlig sjukdom, hennes 
självskade beteende kan upphöra med rätt sorts vård och behandling. Hon erbjuds 
stöd men vill inte ta emot det, detta visas genom att hon inte ringer upp sin kontakt 
inom psykiatrin. Personalen på akuten försöker lindra hennes lidande men kan inte 
komma åt hennes smärta då grund orsaken är inre. Bolinas tillstånd är inte tillfälligt, 
hon har skurit sig i många år och återkommer ofta på akuten och PIVA. 
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Förutsättningar och konsekvenser 
Begreppets förutsättningar och konsekvenser utvecklades och utsågs utav de tidigare 
undersökta kännetecknen, som inte användes till attribut, från den lexikala och 
litterära analysen. 
 
 
Tabell 3. Begreppets förutsättningar och konsekvenser 
Förutsättningar Begrepp Konsekvenser 
Döende person, med en 
begränsad livstid. 

Palliativ Vårdtiden är begränsad, 
och personen avlider 
tillslut. 
 

Symtom Palliativ  Symtomen hos en döende kan 
behandlas, men man botar ej 
grundsjukdomen. Alla 
symtom, som t.ex. ångest kan 
inte alltid botas. 
 

Behov av hjälp, avlastning, 
omvårdnad. 

palliativ Hjälp finns att få i form av ett 
palliativt team, i hemmet, på 
sjukhuset, i primärvården och 
på hospice. 
 

 

DISKUSSION 
 
Diskussionen delas in i två delar; metoddiskussion där den valda metoden diskuteras, 
och därtill resultatdiskussion där resultatet diskuteras, styrks eller dementeras. 
 
Metod diskussion 
Metodvalet var en begreppsanalys av Walker och Avant (1995). För att genomföra 
begreppsanalysen krävdes det ett utsett begrepp, denna studie påbörjades med syftet 
att klargöra och definiera begreppet palliativ vård.  
 
Efter att ha sökt begreppets lexikala användningsområden manuellt i ordböcker och 
lexikon framkom dock att det beskrivna begreppet endast var palliativ, så studiens 
syfte ändrades då med detta. Begreppet söktes även i online ordböcker, detta på grund 
av att alla ordböcker inte fanns tillgängliga i bokform. För att få en historisk vidd på 
begreppet söktes det i ordböcker från 1850 fram till nutid. Årtalet 1850 var inte 
förutbestämt utan det visade sig vara den tidigaste tryckta beskrivningen av begreppet 
palliativ i ordböckerna. För att försöka få en så bred inblick som möjligt söktes även 
den utländska betydelsen. Begreppets engelska motsvarighet palliative användes då. 
Efter den engelska betydelsen gjordes ett försök att utöka den utländska betydelsen. 
Begreppet söktes i norska, danska och finska ordböcker, manuellt i bokform men 
även i online ordböcker. Tyvärr fanns det inte att finna i de ordböcker jag sökte i. Vid 
eventuell vidareforskning för att bredda begreppsanalysen kan begreppet eller dess 
utländska motsvarighet säkert hittas. 
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För den litterära analys delen användes vetenskapliga artiklar. Som tidigare nämnt 
ändrades begreppet. Sökningen i databaserna Academic search elite, Medline och 
CINAHL började med att söka efter begreppet palliative. Sökträffarna var ytterst få 
och begreppet palliative care prövades istället. Sökträffarna förbättrades avsevärt och 
de fortsatta sökningarna skedde genom begreppet palliative care. 
 
Blev begreppsanalysen nu motsägelsefull? En analys av ett begrepp skall klargöra 
och definiera ett begrepp. I denna studie söktes resultat genom två närliggande 
begrepp. Resultaten av den lexikala och litterära analysen påvisar att sökning genom 
dessa två begrepp blev fullständig. Det fastställdes att båda begreppen skall behandlas 
för att få ett så bra resultat som möjligt. 
 
När begreppets betydelse var mättat skulle attributen definieras. Som tidigare nämnt 
var betydelsen nästan densamma i den lexikala som den litterära, detta moment i 
begreppsanalysen var inte svårt.  
 
Enligt Walker och Avant (1995) behöver inte alla fallsituationer presenteras, om de 
man uppvisar ger en tillräckligt tydligt bild av vad begreppet är och inte är. Genom 
att presentera ett modellfall, som visar vad begreppet verkligen innebär, och ett 
motsatsfall, som visar vad begreppet verkligen inte är, visas en tillräcklig bild av 
begreppets betydelse. Gräns, relaterat, påhittat och ogiltigtfall valdes därför bort. 
Detta på grund av ovanstående anledning men även på grund av bristande tidsperiod. 
Steg 8 av Walker och Avants (1995) begreppsanalys modell valdes även bort, på 
grund av tidsbrist. Genom att välja bort vissa steg eller delar av begreppsanalysen, 
blir den då ofullständig? En begreppsanalys skall aldrig ses som en färdig produkt. 
Det forskaren är ute efter är tillfällets definition av begreppet. Studien ansågs skildra 
tillfällets definition, men gav även utrymme för vidare forskning. 
 
Begreppets förutsättningar och konsekvenser skulle utses. Detta steg i 
begreppsanalysen var speciellt svårt att utför. Metodboken av Walker och Avant 
(1995) gav inga klara anvisningar om hur dessa skulle utses. Då förutsättningar och 
konsekvenser inte kunde vara detsamma som attributen användes de övriga 
kännetecknen från den lexikala och litterära analysen till att utveckla och utse 
förutsättningarna och konsekvenserna.  
 
En begreppsanalys passade denna studies syfte utmärkt. Walker och Avants (1995) 
modell var lätt att följa och metodboken kompletterades med att studera tidigare 
gjorda begreppsanalyser enligt deras modell. Detta blev till en styrka under arbetets 
utformning. En svaghet med min studie är att den är utförd av mig, ensam. För att få 
en bredare inblick och förståelse av allt som kom fram hade det behövts diskussion 
och bollning mellan två personer. 
 
Resultat diskussion 
Begreppet som studerades var palliativ, syftet med studien var att klargöra och 
definiera begreppet så som det har använts tidigare och idag. Efter genomförandet av 
den lexikala och litterära analysen kunde de attribut som enligt Walker och Avant 
(1995) är begreppets kärna kategoriseras. Attributen för denna studie blev lindra, 
tillfällig hjälp, obotlig sjukdom och stöd. Genom den lexikal och litterära analysen 
framkom det att begreppet och dess attribut i stort sett har sett likadana ut genom 
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tiderna. Alla attribut beskrivs i sin form eller liknande under de åren som materialet 
hittades ifrån. Vad som uppfattas skiljer sig är; synen på attributen och vad de 
betydde då och nu.  
 
Henoch (2002) kom genom sin begreppsanalys av begreppet palliativ vård fram till 
fyra attribut. Lindring eller förutsättningar för lindring av den totala smärtan, 
förhållningssätt som inbegriper att se döden som en naturlig del av livet, stöd till 
närstående under sjukdomstiden och efter dödsfallet och tar vara på och utvecklar den 
viktiga resurs personalen är. Skillnaderna mellan Henoch´s attribut och denna studies 
kärna var stora men även små, beroende på hur tolkningen av attributen görs. 
Attributet obotlig sjukdom skiljer sig från Henoch´s begreppsanalys. I denna studie 
påpekas skillnaderna och den historiska utvecklingen av synen på palliativa 
diagnoser. I Henoch´s analys är detta självklart och tas inte upp som ett attribut. Hon 
talar om lindring av den ”totala smärtan”, vilket kan likställas med denna studies 
omfattande attribut lindring. Med tillfällig hjälp menas i denna studie, hjälp genom 
alla eventuella problem som kan uppstå vid en livshotande sjukdom, fysiska, 
psykologiska, sociala och existentiella. Henoch skriver om hjälp genom det speciella 
förhållningssätt som sjuksköterskan skall ha i situationen. Stöd i denna studie 
innefattar patienten och dennes anhöriga. I studien av Henoch talar hon om stödet till 
närstående under sjukdomstiden och efter dödsfallet. 
 
I Ordbok över svenska språket (1850-1855) beskrivs begreppet palliativ som 
lindrande av sjukdomseffekterna istället för kurativ eller botande. Och i nutid 
beskrivs begreppet i Svenska akademiens ordlista över svenska språket (2006) som 
lindringsmedel för symtom. I en studie av Henoch (2002) påvisas att begreppet 
palliativ kan ha två betydelser, lindra utan att bota och dels skyla över och dölja.  
 
Vid närmare titt på attributet obotbar sjukdom så riktade sig den palliativa vården 
tidigare enbart till människor med cancer och deras familjer. Men omfattar nu även 
vård av patienter med t.ex. aids eller nedbrytande neurologiska sjukdomar 
(Nationalencyklopedin, 1994). Här ses en tydlig förändring i hur synen varit och är på 
attributet obotbar sjukdom. Henoch (2002) har genom sin studie kommit fram till att 
WHO´s definition av palliativ vård mest riktar sig till cancer patienter. Men 
poängterar att palliativ vård bör tillämpas för alla i livets slutskede med sviktande 
hälsa. Meghani (2004) bekräftar genom sin studie att den palliativa vården fram till 
början av 1990- talet endast riktade sig till patienter döende av en cancer diagnos. 
Begreppets mening och inriktning ändrades först efter 90- talet, då riktlinjer 
utvecklades för att kunna diagnosticera icke- maligna sjukdomar som palliativa. 
 
Payne & Skilbeck (2003) skriver att runt 70- talet byggde specialist sjuksköterskans 
yrkesroll på att endast hjälpa patienten med de fysiska symtomen. Men yrkesrollen 
utvecklas hela tiden och i nutid kan det ses att en av sjuksköterskans ”huvud 
uppgifter” är att finnas där som emotionellt stöd. Henoch (2002) påvisar dock att 
stödet även skall rikta sig till personalen, genom arbetskamrater men också 
professionellt utifrån.  
 
Det stöd som Payne & Skilbeck (2003) talar om i sin studie kan även förankras i 
Watsons omvårdnadsteori (1999). Hon talar bland annat om hur viktigt det är att 
stödja och hjälpa patienten att uppnå harmoni i både ande, själ och kropp genom att 
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underlätta självinsikt och självförståelse. En god relation mellan patienten och 
sjuksköterskan får patienten att känna trygghet och om möjligt tillfredställelse (a.a). 
 
Attributet tillfällig hjälp kan ses ur olika synvinklar. Froggatt & Hoult (2002) kom 
fram till att vårdpersonalen inte ska ta för givet vad en patient behöver fokusera vid i 
den palliativa vården. Genom ett öppet palliativt förhållningssätt kan vården 
individualiseras inför alla önskningar. Ett av attributen i en studie av Henoch (2002) 
påvisar det förhållningssätt som krävs i situationen. Sjuksköterskan skall bland annat 
försöka hjälpa den döende att ha kontroll över situationen. Personalen skall också 
tillåta patienten att vara så beroende eller oberoende som denne önskar (a.a).  
 
Då målen för den palliativa vården är individuella visade en studie av White och 
Wilkes (2005) att många patienters största önskan var att om möjligt få vårdas 
hemma. Detta önskemål bekräftades i en studie av Meghani(2004) som visade att 
patienter med palliativ diagnos från början av 1990- talet har haft önskan om att få 
spendera den sista tiden hemma. Detta önskemåla har dock inte totalt kunnat infrias 
för patienter med icke malign diagnos förrän runt 2000- talet (a.a).  
 
 
Slutord 
Hur vi tolkar begrepp är individuellt, vare sig det gäller vardagliga ord eller 
medicinska termer. En begreppsanalys skall aldrig ses som en färdig produkt utan 
som tillfällets definition. Om fem till tjugo år kommer den palliativa vården att ha 
förändrats och tillsammans med detta krävs det kunskapsutveckling hos 
sjukvårdspersonal. Genom fortsatt forskning hålls vår kunskap ajour. Efter att ha 
avslutat begreppsanalysen har jag fått en större kunskap om hur bemötandet av en 
obotligt sjuk människa skall vara. Vid mitt nästa möte kommer jag gå igenom 
attributen lindra, tillfällig hjälp, obotlig sjukdom och stöd och se hur den förvärvade 
kunskapen kan utveckla mig i mitt yrke. 
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BILAGA 1 
 
Artikelsökning i databaser 
Databas Sökord/indexterm Antal 

referenser 
Artiklar 
utvalda för 
granskning 

Artiklar 
utvalda efter 
granskning 

CINAHL Concept analysis + 
Major heading- 
Concept analysis 

27 4 0 

CINAHL Concept analysis 
AND Methods 

57 3 0 

Academic 
search elite 

palliative care 327127 3 0 

Medline 
 

Palliative AND Care 295 3 0 

CINAHL Palliative Care OR 
Hospice and 
Palliative Nursing 

564 8 3 

CINAHL Palliative Care AND 
Hospice and 
Palliative Nursing 

51 1 1 
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BILAGA 2 
Artikelpresentation 
Titel: Developing palliative care practice in nursing and residential care 

homes: the role of the clinical nurse specialist.  
Författare: Froggatt, K.A. & Hoult, L. 
Tidskrift: Journal of Clinical Nursing 
Land: Storbritannien 
År: 2002 
Syfte: Att utforska specialist sjuksköterskors involvering i den palliativa 

vården ibland annat vårdhem. 
Metod: Enkätstudie till alla specialist sjuksköterskor i UK, 780 svarade. 
Referenser: 23 
Betyg: bra 
 
Titel: Emotional support and the role of clinical nurse specialists in palliative 
care. 
Författare: Payne, S. & Skilbeck, J. 
Tidskrift: Journal of Advanced Nursing 
Land: Storbritannien 
År: 2003 
Syfte: Att kritiskt granska den litteratur som finns över patienter med cancer 

som är i behov av palliativ vård. Och öka den förståelse för hur 
specialist sjuksköterskor och patienter arbetar tillsammans för att få en 
relations som ger känslomässigt stöd. 

Metod: litteratur studie 
Referenser: 77 
Betyg: Bra 
 
Titel: Nurse- patient relationship in palliative care. 
Författare: Chiu, P.C. & Mok, E. 
Tidskrift: Journal of Advanced Nursing  
Land: China 
År: 2004 
Syfte: Att rapportera resultatet av en undersökning som utforskade de olika 

aspekterna från sjuksköterske- patient relationer när det gäller palliativ 
vård. 

Metod: Kvalitativ datainsamling från 10 sjuksköterskor och 10 patienter. 
Genom ostrukturerade öppna intervjuer. 

Referenser: 25 
Betyg: Bra 
 
Titel: The family and nurse in partnership: Providing day to day care for rural 

cancer patients. 
Författare: White, K. & Wilkes, L.M. 
Tidskrift: Australian Journal of Rural Health 
Land: Australien 
År: 2005 
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Syfte: Att utforska kraven på familjemedlemmar vid symtom hantering och 
den dagliga vården av släktingar med cancer i fattiga områden. Och se 
hur specialist sjuksköterskor inom palliativ vård stöttar dessa familjer. 

Metod: Kvalitativ, lokal tvärstudie. 19 familjemedlemmar från 17 familjer blev 
intervjuade och 10 specialist sjuksköterskor. 

Referenser: 21 
Betyg: Bra
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