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Abstrakt 

Bakgrund Palliativ vård har fokus på symtomkontroll och livskvalité, döden varken påskyndas 

eller skjuts upp. Andlighet i olika former hjälper igenom svår sjukdom och gör den begriplig. I 

livets slutskede ställs saker på sin spets, avancerade symtom uppkommer, relationer förändras. 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa den svårt sjuke eller döende patientens upplevelse av 

vård och omvårdnad i livets slutskede. Som metod användes en allmän litteraturöversikt där 

kvantitativ och kvalitativ forskning användes. Resultat För att klara av svår sjukdom krävs oftast 

olika strategier. God symtomlindring kan ge stunder av välbefinnande och trygghet, medan progress 

i sjukdomen kan ge illabefinnande och begränsningar. Relationer förändras, frågor och 

förberedelser inför framtiden väcks. Behålla den personliga integriteten är viktigt den sjuke vill bli 

bemött med respekt. Sjuksköterskor med speciella kunskaper höjer nivån på behandlingar och 

tillgängligheten till vården. Tillsammans med tryggheten från familjen och hemsjukvårdsteamet ges 

den svårt sjuke bästa förutsättningen för livskvalité. Diskussion Relationer mellan sjuksköterskan, 

patienten och anhöriga skapar god omvårdnad. Hemsjukvården är under stark utveckling, en 

svaghet kan vara att inte hela omvårdnaden är under samma organisation. Slutsats Vidare forskning 

behövs för att ge möjlighet till utbildning och utveckling av den palliativa vården. Det vore också 

intressant att i framtiden se studier kring fler sjuksköterskor och vad undersköteskor kan tillföra i 

hemsjukvårdsteamen. 

 

Nyckelord: Hemsjukvård, Litteraturstudie, Omvårdnad, Palliativ vård, Patientens upplevelse 
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Bakgrund 

Att få besked om allvarlig och kanske livshotande sjukdom kan vara svårt. Det kan kännas 

overkligt och väldigt stressande, då det finns mycket att förbereda innan döden kommer 

(Kössler, 2011, s. 25). Döendet ger uttryck för både en livskris och en traumatisk kris men 

tillhör utvecklingskriserna då döendet är något som vi alla måste gå igenom. Döendets olika 

faser börjar oftast med chockfasen, där vrede och avund emot de som lever och är friska kan 

finnas. Sedan kommer ofta den depressiva accepterande fasen som sedan övergår i 

bearbetning och försoning med döendet. Under den sista tiden i livet är det inte ovanligt att 

någon slags avskiljande från livet och medmänniskor sker. Oftast är döendet präglat av 

fruktan, oförsonad smärta och förtvivlan hos döende människor. Dessa känslor är oftast 

starkare hos den yngre människan som inte fått leva klart eller som har barn som ännu inte är 

färdiga för livet (Cullberg, 2006, ss. 112-113).     

När det inte längre finns någon bot övergår vården och omvårdnaden från att vara botande till 

att vara lindrande, så kallade palliativ vård. Fokuset inom den palliativa vården är 

symtomkontroll och livskvalité. Här ses döden som en normal process där högsta möjliga 

livskvalité vill uppnås där döden varken påskyndas eller skjuts upp (Nationella rådet för 

palliativ vård, 2010). Enligt WHO beskriver Socialstyrelsen (2006) att syftet inom palliativ 

vård är att förbättra livskvalitén för patienten och dennes närstående. Målet med vården är att 

tidigt upptäcka fysiska, psykosociala och andliga problem för att kunna förebygga och lindra 

lidandet. De fyra hörnstenarna inom palliativ vård är kunskap, teamarbete, kommunikation 

samt stöd till närstående.  

Att i livets slutskede vilja göra lidandet värt något genom att ”vara till nytta” kan vara viktigt, 

en del tror kanske in i det sista på mirakel. Förmågan att kunna bemästra svåra situationer är 

viktigt att bygga upp hos personer som är i livets slutskede. Dessa strategier kallas coping och 

att stärka coping handlar om att bemästra sina rädslor. Coping kan också handla om att göra 

meningsfulla saker utifrån den förmåga man har (Strang, 2008, s. 94). KASAM eller känsla 

av sammanhang är det som ger människan möjlighet att klara av den stress människan stöter 

på i livet. KASAM består av tre faktorer: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Det 

är dessa aspekter som bidrar till en stark KASAM hos en person och hjälper till att 

upprätthålla en god hälsa (Medin & Alexandersson, 2000, ss. 64-65). 
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Brattgård (2008, ss. 57-58, 64-66) beskriver att de värderingar och normer som visar sig och 

döljer sig bakom vårt sätt att vara, vad vi säger och vad vi gör är etik. Det gamla stundom 

bota, ofta lindra och alltid trösta har genom utveckling förändrats. Med ökande kunskaper 

inom medicin föreställer vi oss att alltid bota ska kunna finnas. Det är viktigt att det inte finns 

några tvivel om att när vården går över från kurativ (botande) behandling till palliativ 

(lindrande) behandling, har den sist nämnda högsta prioritet och värde. Den etiska 

utgångspunkten i livet ” ärlighet varar längst” är lika självklart i livets slutskede som annars. 

De tre etiska honnörsorden inom palliativa vården är integritet, värdighet och respekt. Varje 

människa har rätt till integritet och rätt att behålla sin individualism, rätt att dö med värdighet 

samt rätt att förvänta sig att ens kropp hanteras med respekt även efter sin död. 

En annan stor uppgift inom den palliativa vården är omvårdnad av familjen runt den döende 

patienten (Nationella rådet för palliativ vård, 2010). Att behålla vardagslivet trots att livet 

aldrig kommer att bli som förr kan för patienten och dennes anhöriga vara väldigt viktigt. Att 

kunna få ha en fungerande vardag ger tillfälle till vila och en möjlighet att hämta kraft 

(Milberg, 2008, s.151). För svårt sjuka eller döende är det oftast inte det stöd de själva får som 

är det viktiga utan det kan vara stödet till de nära och kära runt omkring. Detta tillsammans 

med förståelse och acceptans från sjukvården samt att kunna behålla sin vardag så länge som 

möjligt kan vara det som den döende patienten bryr sig om (Black, 2011). 

Att vara döende och ensamstående förälder kan vara särskilt svårt. Gråten sparas till nätterna 

för att inte visa sin sorg och oro inför barnen. Ibland får inte barnen ta del av informationen 

kring förälderns långt framskridna sjukdom. Detta kan leda till att barnen känner stor skuld 

och sorg då de inte vetat hur illa det var (Kössler, 2011, s. 29). Det finns få saker som kan 

vara så svårt, som att tala om för ett barn att mamma eller pappa är döende. En förälder kan 

aldrig förbereda sig på detta. Många föräldrar väntar på det rätta ögonblicket men ögonblicket 

kommer troligen aldrig och döden kanske hinner före det där samtalet. Barn vet oftast mer än 

vad föräldrarna tror att de vet, och de mår oftast dåligt över att inte kunna ställa frågor. Det är 

heller inte ovanligt att barn lägger skulden på sig själva för att ha orsakat förälderns sjukdom, 

eller att de är rädda att smittas av sjukdomen (Seccareccia & Warnick, 2008). 

Andlighet i olika former och skepnader hjälper många igenom svår sjukdom och gör den 

begriplig. Döden anses också vara mer andlig än medicinsk, därför har andligheten stor 

betydelse (Fiifi Amoah, 2011). Det är viktigt att de existentiella frågorna får sin egen tid. 

Tillit bör prioriteras då det kan bli lättare när stunden är inne att slappna av och lämna över 
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när det så behövs när orken kanske inte räcker till längre. Denna tillit kan kanske också hjälpa 

patienten till att somna, att släppa kontrollen och att dö. Att själv få avgöra vad som är viktigt 

gör att människan upplever sig som speciell och som en unik individ (Bolund, 2007, ss. 172-

182). I livets slutskede ställs saker på sin spets, avancerade symtom uppkommer, relationer 

förändras och människan börjar fundera på de existentiella frågorna. Det krävs en 

känslomässig utveckling och inte bara möta det svåra med den döende, utan framför allt 

konfrontera sig själv och sina egna tankar på döden. Att bidra till en balans i en familj ger 

utmaningar på många olika plan. Det krävs kunskap om avancerad symtomlindring och 

medicin teknik samt också om livsfrågor och existentialfilosofi. För att arbeta som 

sjuksköterska inom den palliativa vården krävs det att vara bred i sitt synsätt och i sin 

kunskap. Det räcker inte att bara läsa om den palliativa vården för att som sjuksköterska 

mogna i sin roll som palliativ sjuksköterska (Friedrichsen, 2008, ss. 378-381). 

Hemsjukvård är inom den palliativa vården viktig, då hemma är en plats där minnen, känslor 

och trygghet finns. Studier har visat att hemsjukvården i Sverige är välutvecklad och fungerar 

väl jämfört med en del andra länder i Europa (Genet et al., 2011). Hemsjukvården ser olika ut 

i världen. I Sverige så drivs hemsjukvården främst med stöd och hjälp från primärvården, 

medan i Japan så innebär hemsjukvård att den sjuke tas omhand av familjen utan stöd från 

sjukvården. Palliativ vård måste kunna erbjudas dygnet runt årets alla dagar (Beck-Friis & 

Österberg, 2008, ss. 203-205). 

Virginia Hendersons omvårdnadsteori menar att alla har en del grundläggande behov. Dessa 

behov är mat, någonstans att bo, kläder, kärlek, uppskattning, samhörighet, ömsesidigt 

beroende samt känslan av att vara till nytta. Denna teori beskriver sjuksköterskans speciella 

arbetsuppgifter i omvårdnaden. Tre tankegångar som är viktiga inom teorin är: Att visa 

nödvändiga åtgärder för hälsa, tillfrisknande och fridfull död. Dessa åtgärder utförs normalt 

av människan aktivt och självständigt. Det sista målet med teorin är att omvårdnaden skall 

leda till individens återvinnande av sin självständighet och är detta inte möjligt sträva emot en 

fridfull död (Kirkevold, 1994, ss. 76-77). 

Då den palliativa vården är under snabb och stark utveckling behövs en sammanställning av 

patientens egna upplevda erfarenhet av denna typ av vård. Detta för att få en bild av hur den 

palliativa vården och omvårdnaden upplevs av patienten.  
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Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa den svårt sjuke eller döende patientens 

upplevelse av vård och omvårdnad i livets slutskede.  

Metod 

Design 

Som metod användes en allmän litteraturöversikt där kvantitativ och kvalitativ forskning 

användes. Metoden användes för att sammanställa aktuell data från tidigare gjord forskning.  

Litteratursökning 

Artikelsökning i PubMed och CINAHL gjordes med för syftet relevanta sökord som 

kombinerades med varandra för relevant söknings resultat. Tabellen nedan (tabell 1.1) visar 

söknings kombinationer och begränsningar samt antal utvalda artiklar. Artiklarna som 

används har fastställts som vetenskapliga eftersom de följer den vetenskapliga strukturen, 

samt att tidsskriften är granskad. AND har använts vid sökningar för att få träffar på alla de 

sökord som använts för att kombinera sökorden för att få relevanta sökningsresultat. I vissa 

sökningar har * använts då detta tecken ger möjlighet att få träffar på böjelser av ordet före 

tecknet.  De sökord som använts är: Home Care Services, Palliative Care/psychology*, 

Terminal Care/psychology*, patient experience, Palliative Care*, Incurable cancer, patient, 

Palliative Care/methods*, Terminally Ill, End of life, Home Care och Palliative Care. Manuell 

sökning gjordes efter för syftet relevanta tidigare utgivna uppsatser, där ytterligare tre artiklar 

valdes ut. 

Inklusionskriterier 

De inklusionskriterier som används är att artiklarna skall vara publicerade inom fem år, vara 

original artiklar, innehålla patientens egna erfarenheter, palliativa vård hemma, vara etiskt 

granskade eller att ett etiskt resonemang har förts, handla om personer mellan 18-79 år, 

besvara syftet, samt granskade och godkända enligt mall (Bilaga 2).  

Exklusionskriterier 

Exklusionskriterier som används är att artiklarna inte skall vara äldre än fem år, inte vara 

rewiev eller litteraturöversikter, där inte patientens egna upplevelser redovisades, inte handla 
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om enbart vård på andra inrättningar än hemma, att studien inte blivit etiskt granskad eller att 

ett etiskt resonemang har förts, inte handla om personer mellan 18-79 år, inte besvarade syftet 

eller inte godkändes enligt mall (Bilaga 2). 

Urval 

Efter att läst titlar och abstrakt i sökresultatet valdes 27 artiklar ut för vidare granskning. 

Artiklarna ansågs vara för syftet relevanta efter noggrann läsning av abstraktet. Därefter 

sorterades de 27 återstående artiklarna efter kvalité och relevans, där 12 artiklar valdes bort. 

De 12 som valdes bort innehöll inte patientens upplevelse, ansågs inte vetenskapliga eller 

handlade inte om personer mellan 18-79 år. De återstående 15 artiklarna från 

databassökningarna och den manuella sökningen valdes ut för vidare analys. 

Analys 

De återstående 15 artiklarna sorterades för att hitta gemensamma huvudrubriker och 

underrubriker för syftet relevanta. Huvudrubriker och underrubriker arbetades fram där 

författarna granskade samtliga artiklar. Båda författarna läste alla artiklar var och en för sig 

för att förutsättningslöst få en helhetsbild av innehållet (Polit & Beck, 2008, ss. 546-547). 

Syftet med att göra på detta sätt var att författarna inte skulle påverka varandra, samt att se om 

resultaten i artiklarna uppfattades lika av båda författarna. Artiklarna bearbetades ytterligare 

genom att de lästes flera gånger och sedan spaltades upp i en artikelmatris (Bilaga 1). 

Artikelmatrisen innehåller sammanställning av artiklarnas syfte, metod och resultat samt 

kvalitetsbedömning.  

Artiklarnas resultat sammanfattades artikel för artikel, samtidigt som huvudrubriker och 

underrubriker trädde fram. Huvudrubrikerna och underrubrikerna blev: Huvudrubrik: Att 

bemästra svår sjukdom och död med underrubrikerna; Coping, Välbefinnande och Trygghet 

samt Illabefinnande och Begränsningar. Nästa huvudrubrik blev: Relationer med 

underrubrikerna: Kommunikation, Ändrade roller och framtiden. Den sista huvudrubriken 

blev Omvårdnad med underrubrikerna: Personlig integritet, Personalens stöd och kunskap 

samt Att vara hemma.    

Tabell 1.1 Redovisning av databassökning  

Datum Databas MeSH Sökord Limits Antal träffar Antal valda artiklar 

2012-01-19 Pubmed Home Care Services AND 

Palliative 

Care/psychology* 

published in the last 5 

years 

84 3 
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2012-01-19 Pubmed Palliative Care/psychology 

AND Terminal 

Care/psychology* 

published in the last 5 

years 

177 1 

2012-01-19 Pubmed Home care services AND 

patient experience 

published in the last 5 

years AND Free full 

text 

106 1 

2012-01-19 Pubmed Home Care Services* 

AND Palliative Care* 

AND patient 

published in the last 5 

years AND Free full 

text 

67 2 

2012-01-19 Pubmed Palliative Care/methods* 

AND Terminally Ill 

published in the last 5 

years AND Free full 

text 

128 1 

2012-01-19 Pubmed patient experience AND 

End of life 

published in the last 5 

years AND Free full 

text 

158 2 

2012-01-19 Pubmed Home Care AND Palliative 

Care AND patient 

experience 

published in the last 5 

years AND Free full 

text 

45 1 

2012-01-22 CHINAHL patient experience AND 

Palliative care 

published in the last 5 

years AND Free full 

text 

103 1 

 

Etiska överväganden 

Enbart artiklar som godkänts av en etisk kommitté har använts i denna litteraturöversikt. 

Innehållet i artiklarna har inte ändrats eller förvanskats. Författarna har återgett såväl positiva 

som negativa resultat, utan att egna värderingar har gjorts. 

Resultat 

Resultatet presenteras i huvudrubriker och underrubriker (Tabell 1:2) som sammanfattar 

huvudresultaten i litteraturöversikten. 13 kvalitativa studier, en kvantitativ samt en studie som 

innehåller båda metoderna ingår i litteraturöversikten. Studierna var gjorda i Sverige (n=5), 

Kanada (n=2), Norge (n=2), Storbritannien (n= 2), USA (n= 1), samt Australien och Canada 

(n= 1). En sammanställning av dessa har gjorts i en artikelmatris (bilaga 1).   

Tabell 1:2 Översikt av Huvudrubriker och Underrubriker 

Huvudrubriker Underrubriker 

Att bemästra svår sjukdom och död  Coping Välbefinnande och Trygghet Illabefinnande och Begränsningar 

Relationer Kommunikation Ändrade roller Framtiden 
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Omvårdnad Personlig integritet Personalens stöd och kunskap Att vara hemma 

Att bemästra svår sjukdom och död 

Coping  

Med hjälp av olika copingstrategier klarar människan av att hantera känslor av börda. Att 

hantera andras behov och diskutera inom familjen är en viktig del där känslor, värderingar och 

känslomässigt stöd delas (McPherson, Wilson & Murray, 2007). Gemenskap kan vara en 

viktig copingstrategi för att hålla undan döden, detta på både det mänskliga planet men också 

i relation med djur, natur och något större. Att underhålla ansvarstaganden och även 

kunnande, om än i en begränsad skala kan vara en viktig del i den sjukes coping. Viktiga delar 

för lyckade copingstrategier är personliga faktorer, stöd från andra och en grundläggande 

kunskap om sig själv (Sand, Olsson & Strang, 2009).  

Hopp kan höja copingen och minska den existentiella stressen hos människor som ställs inför 

svår sjukdom eller död. Hopp består av tre ting som jobbar tillsammans. Det första är att 

omvända synen på döden från överväldigande skräck till fridfull acceptans. Det andra är att ta 

till vara på försoning istället för osäkerhet, medan människan anpassar sig till nya faser i livet. 

Det sista är att skapa kämparglöd istället för att avsäga sig sin identitet. Detta hopp kan 

stärkas av familjen, vänner eller vårdpersonal. Vilken typ av sjukdom som människan lider av 

kan spela roll då vissa sjukdomar skapar ett intensivare möte med döden än andra, så som till 

exempel cancer. Det som dock är gemensamt mellan olika svåra sjukdomar är att människan 

fokuserar på positiva saker i deras liv, deras förmågor och meningsfulla relationer i arbetet 

med att skapa hopp. Den svårt sjuke kanske inte har något hopp för framtiden då de vet att de 

inte har någon framtid. Deras hopp kan dock vara sammankopplat med nuet, att det är viktigt 

att ha det bra just nu (Schaufel, Nordrehaug & Malterud, 2011). Hopp är ens eget ansvar, 

andra kan känna hopp för en men att arbeta med hoppet kan bara den sjuke göra själv. Två 

processer används för att bevara hoppet när döden närmar sig, underhålla livet och 

förberedelser inför döden (Olsson, Östlund, Strang, Jeppsson Grassman & Friedrichsen, 

2010). Hoppet finns där i tankarna under prövande perioder av stress, symtom, oro och 

kraftlöshet. Hoppet handlar om mycket mer än att bli botad. Det handlar om att slippa lida av 

symtom, att kunna stanna hemma eller att i alla fall slippa vara ensam (Sand et al., 2009). En 

del svårt sjuka väljer att ändra fokus då de till exempel får ta emot dåliga nyheter eller när nya 

symtom uppkommer, detta för att inte förlora för mycket hopp. Dessa svårt sjuka börjar aktivt 

söka efter något annat som kan ge dem hopp. När medicin inte längre kan bota till exempel 
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deras cancer händer det att den svårt sjuke börjar söka hjälp på andra håll (Olsson et al., 

2010). Den glimrande glöden av hopp betyder närvaron av ett inre rum i varje persons liv. För 

att uppnå den glimrande glöden av hopp behövs att den sjuke skapar ett övertygat hopp. Detta 

innebär att fokus ligger på positiv optimism och den svårt sjuke strävar efter att ha något att se 

fram emot. Också simulerat hopp, när den svårt sjuke vill tro på hoppet fastän de vet att det är 

orealistiskt kan behövas. Den sjuke behöver underhålla och samla stunder av hopp samt hålla 

fast stunder av glädje och lust. Hoppet är något personligt som ingen kan ta ifrån en, alla 

människor borde ha rätten till hopp, utan hopp inget liv. Tillslut kan hoppet vara döende och 

sakta suddas ut. När hoppet suddas ut vet den som är svårt sjuk att det inte finns något mer att 

bygga hoppet av, samtidigt som hoppet suddas ut försvinner också energin (Olsson, Östlund, 

Strang, Jeppsson Grassman & Friedrichsen, 2011). 

Välbefinnande och Trygghet 

Då den svårt sjuke har genomgått behandlingar med god effekt ger detta stunder av andrum 

från ångest och ökar känslan av hopp. Dessa stunder höjer den svårt sjukes livskvalité, lugnar 

dem och ger dem tid för existentiella funderingar. Perioder av god symtomkontroll ger goda 

dagar då de får vara smärtfria, är pigga och har god aptit. Detta leder till en inre frid och ökar 

livskvalitén samt att de får mer kraft att delta i det vardagliga livet (Melin-Johansson, Ödling, 

Axelsson & Danielson, 2008). Den intellektuella kapaciteten är betydande så också att vara 

involverad i sin egen behandling och känslan av ansvar. Att fortfarande ha möjlighet att göra 

meningsfulla val behövs, detta även när döden kommer närmare och den svårt sjuke behöver 

mer och mer hjälp. Detta ger hopp för framtiden och styrka att gå in i nästa fas (Olsson et al., 

2011). Att skapa en fungerande vardag i skuggan av döden kan beskrivas som en pendel som 

pendlar från ytterligheterna av liv till död. Varje indikation på att kroppen fungerar fysiskt, 

emotionellt eller spirituellt ses som bevis på liv. Så länge som kroppen är symtomfri finns 

möjlighet att delta i vardagen och njuta av att vara vid liv. På detta sätt hjälper 

symtomkontroll den sjuke att hålla döden på behörigt avstånd (Sand et al., 2009).  

Illabefinnande och Begränsningar 

När sjukdomen förvärras kan akuta komplikationer uppstå eller så kan hälsan försämras vilket 

också kan leda till en försämrad livskvalité för den sjuke. Ena stunden kan de ligga i sängen 

och göra upp planer för dagen för att i nästa stund inse att kraften inte räcker till för att utföra 

dem. Det är som att leva i en nödställd kropp och detta kan liknas med att leva med en känsla 

av död som kontrollerar hela ens liv. Själva sjukdomen eller faser av intensiva plågor kan leda 

till ofrivillig isolering (Melin-Johansson et al., 2008). När sjukdomen har skadat kroppen 
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kommer allvaret i sjukdomen fram. Men den svårt sjuke kan fortfarande fokusera på de delar 

som fortfarande fungerar. Detta skydd fungerar dock dåligt mot bestående symtom så som 

smärta, illamående och koordinationssvårigheter. För att möta dessa symtom är det viktigt 

med styrka, mod, uthållighet och humor (Sand et al., 2009). 

Uppfattning om det existentiella varierar. Grundlöshet är tid och plats där man kan trycka på 

ömma punkter och att känna känslor. Grundlöshet kan beskrivas med ord som rädsla, oro, 

smärta, frustration och ilska. När den sjuke börjar känna att livets slut kommer allt närmre kan 

det vara svårare att känna någon form av hopp. Den sjuke har då svårt att använda sig av sin 

spirituella tro, och kan kanske inte förstå varför Gud gör så här. Känslan av grundlöshet är 

inte lik någon annan känsla. Det spelar ingen roll vilka ord eller meningar som sägs eller 

används för att lindra. Att uppleva grundlöshet är plågsamt när ens tro ifrågasätts. Att känna 

grundlöshet är ett lidande i sig, lidande för själen. Att arbeta mot grundlösheten kan vara att få 

bort känslan av obehag kring grundlösheten och jobba med det som är instabilt. Att ingripa är 

snarare en process än en kontinuerlig känsla av välmående. Ett sätt att fly grundlösheten kan 

vara att vända sig bort från det instabila i grundlösheten och söka tryggheten hos familjen 

istället (Bruce, Schreiber, Petrovskaya & Boston, 2011). 

Under den sista tiden innan döden upplever den som är svårt sjuk drygt fem olika problem. De 

vanligaste problemen är: Att inte kunna fortsätta med de vardagliga rutinerna, fysiskt 

plågsamma symtom, att inte kunna fortsätta viktiga roller, att inte känna sig som den man en 

gång var samt att inte kunna utföra vardagliga sysslor (Chochinov et al., 2009). Att vara 

vårdberoende inkluderar oro över vårdgivarnas känslor samt känslan att de behöver utföra ett 

svårt och obehagligt arbete. Oron över att de anhöriga inte klarar av att utföra detta arbete 

hemma finns också. Den som är svårt sjuk vill inte ses som lat eller bortskämd, de kan vara 

oroliga att vårdarna inte tror att den som är svårt sjuk behöver hjälp (Eriksson & Andershed, 

2008). 

Nätterna kan anses som en prövning då tankarna på döden kan vara svåra att kontrollera. Att 

vara involverad, att fortfarande kunna ansluta sig, bli räknad med, uppfylla ett syfte och att 

dela känslor med andra, glädje och allvar är en viktig erfarenhet, som kan lätta dessa svåra 

tankar (Sand et al., 2009). Yngre som är svårt sjuk känner oftare problem med att inte ha 

kontroll jämfört med äldre. De som har högre utbildning kan ha större problem med att inte ha 

kontroll, känslan av att ha ouppklarade affärer och att inte kunna utföra vardagliga uppgifter 

(Chochinov et al., 2009). 
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Relationer 

Kommunikation 

Genom kommunikation och distraktion eller genom att genomföra aktiviteter kan kanske 

känslorna av ensamhet lindras. Kontinuitet i vården och att läkarbesök planeras till den tid på 

dygnet då den svårt sjuke är alert anses viktigt. Det kan kännas bra att ha mänskligkontakt 

samt att för en del ha bra och nära kontakt med sin familj för att kunna få stöd genom krisen 

(Brown, Johnston & Östlund, 2011).  

Att underhålla livet innebär att behålla meningen, genom kommunikation med andra om liv 

och död, involvera ”medresenärer” och genom att ändra fokus. Att sträva efter normalitet 

genom att behålla sina intressen, att försöka hänga med i de vardagliga uppgifter och roller 

som finns kan vara viktigt. Att sätta ord på nya upplevelser och känslor kan ge den som är 

svårt sjuk nya perspektiv på livet, dem själva och deras situation. Detta leder till ökad känsla 

av hopp. En del söker efter diagnos av svår sjukdom upp personer i liknande situationer, för 

att de ska bli deras ”resesällskap”. Dessa personer kan hjälpa till i processen av att skapa 

hopp. Den största fördelen med att ha ”resesällskap” är möjlighet till kommunikation och att 

kunna ge stöd till andra (Olsson et al., 2010). 

Andrum av god symtomlindring ger den sjuke tiden att inte bara förbereda sig själv utan 

också de närstående, på den kommande döden. Detta ger en känsla av säkerhet och mod att 

omvärdera livet. Detta kan hjälpa till att ge insikt och öppna upp för kommunikation omkring 

de jobbiga känslorna och saker som till exempel begravningsförberedelser (Melin-Johansson 

et al., 2008). En del vill prata om döden då sjukdomen avancerar medan deras nära inte alls 

vill detsamma. Detta kan leda till att den svårt sjuke känner sig ensam i sin situation. Dock 

måste det finnas tid för förberedelse innan ett samtal om döden äger rum. Att bli tvingad att 

tala om döden kan leda till att hopp, tro och förtroende försvinner. Det kan vara riskabelt att 

tala om döden med vårdpersonal. Vårdpersonal kan ibland kommunicera om döden på ett sätt 

som känns oprofessionellt. Den som är svårt sjuk vill inte tala om döden utan inslag av hopp. 

All kommunikation kring döden måste ske på den svårt sjukes initiativ (Olsson et al., 2011). 

Att komma ihåg de bra stunderna tillsammans ger glädje och trygghet. I en avslappnande 

miljö kan det vara enklare att berätta om sina upplevelser, även om det aldrig är lätt att prata 

om döden. En familjegrupp kan kanske skapa denna typ av avslappnande miljö. Vid 

familjemöten kan den sjuke få större förståelse både för sig själv och för sin familj. Den nya 

förståelsen kan innehålla bland annat meningar som ”Jag visste inte att de brydde sig”. Till 
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exempel kan en svårtsjuk yngre mamma ändra åsikt om att prata med sina barn om döden och 

begravningen. Eller så kan en annan svårtsjuk känna att det efter ett familjemöte blir lättare att 

prata om saker de inte kunnat prata om tidigare med sin familj. De psykosociala känslorna 

som de svårt sjuka kan se hos varandra under ett möte är för det mesta positiva, så som 

stöttande och lugnande. En del kan dock uppleva att det finns ledsamhet och stress hos andra 

svårt sjuka. Svårt sjuka som deltagit i familjemöten upplever att vissa områden påverkat deras 

familjeliv. Flera av dem tror att deras band till familjen har blivit starkare och att det har blivit 

öppnare för att prata om det svåra. Samt att de fick upptäcka att de inte var ensamma om att 

vara i den situation de befinner sig i. De svårt sjuka som deltagit i familjemöten anser att de 

borde vara tillgängliga för alla som har någon nära i den palliativa vården (Tan, Wilson, Olver 

& Barton, 2011).  

Ändrade roller  

Värdefulla relationer blir viktigare. Relationer som tidigare tagits för givet, ofta med föräldrar, 

partner eller barn kan bli mer omhändertagna. En del svårt sjuka kan se fram emot att efter sin 

egen död möta någon som denne tidigare förlorat. I svåra situationer blir relationer 

oförutsägbara, en del försvinner medan andra som man inte trodde på blir djupare (Sand et al., 

2009). På grund av sjukdomen kanske den sjuke inte är lika mobil som tidigare. Den 

begränsade fysiska kontakten med nära och kära kan leda till känslan av att inte vara älskad. 

Ibland orkar kanske inte den svårt sjuke lyfta armarna för att kramas, eller att man inte längre 

orkar ta del av framtida planering. För att inte bli fullständigt isolerad trots att de är 

sängbundna, kan det vara viktigt att kunna ta del av det vardagliga livet och kanske inte tala 

om sjukdomen (Melin-Johansson et al., 2008). Vanligt är att vänner håller sig borta för att de 

tror att den sjukes sinne försämras i takt med kroppen (Olsson et al., 2011). De svårt sjuka 

som lever tillsammans med en partner upplever oftare att förlorad kontroll är ett problem, än 

de som inte har någon partner. De kan också känna mer oro inför framtiden, samt att inte ha 

fortsatt kroppslig funktion (Chochinov et al., 2009). 

Erfarenhet av sin egen börda återspeglas i tre kategorier, omtanke för andra och konsekvenser 

för sig själv samt att minska bördan. För svårt sjuka eller döende som har barn finns det ofta 

en känsla av att inte kunna uppfylla föräldrarollen, eftersom de lämnar den andre föräldern 

med den uppgiften. Detta gör den sjuke orolig för hur den förändrade livsstilen kan påverka 

deras makar. Eller hur den äktenskapliga relationen kan komma att förändras. Empati för 

vårdgivaren gör att känslan av att vara en känslomässig börda för vårdgivaren kan finnas. 

Känslomässig börda omfattar även oro och nöd som skapas för familjen. Många svårt sjuka 
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kämpar med en inre och yttre konflikt, om vad de har gjort för att till exempel få cancer och 

för att bli begränsad i sin funktion. Även om de yttre omständigheterna är utanför deras 

kontroll så känner de ändå en börda över det. Till exempel tidigare rökning höjer känslan av 

att själv har orsakat cancern. Det kan då hända att den sjuke vill be om ursäkt till barnen, detta 

kan vara väldigt svårt. Många kämpar med att acceptera att de behöver hjälp från andra, vilket 

gör att de tappar mycket kontroll. Problemet förvärrades om de tidigare såg sig själv 

som starka och självständiga individer. Övergången från att alltid ha klarat sig själv, till att nu 

bli beroende av andra, har varit en svår anpassning och ger dålig självkänsla. Upplevelsen av 

att ha en dödligsjukdom innebär även en förändring i det sociala, bland annat genom att 

balansen och rollerna inom ett äktenskap förändras. Den friska får ta ett större ansvar och att 

låta den göra detta kan för en del sjuka ta tid att släppa. Känsla av misslyckande över att inte 

kunna slutföra viktiga sociala roller skapas. Speciellt för de yngre kan detta innebära att 

ibland inte kunna delta i barnuppfostran fullt ut. Vilket delvis kan kännas som ett 

misslyckande. Så också att barnen kan komma att växa upp utan den ena föräldern, samt 

problemen deras partner kan komma att behöva brottas med som ensam förälder. Att vara 

yngre och döende kan innebära att som son eller dotter dö innan sina föräldrar, det är inte 

meningen att en förälder skall överleva sitt barn (McPherson et al., 2007). 

Att vara vårdberoende i livets slutskede involverar stora förändringar, vilket påverkar 

relationen både med sig själv och med andra. Då kroppen inte längre går att lita på ökar 

känslan av skam och skuld, detta kan leda till att dessa tillkortakommanden göms. I denna 

situation kan den sjuke kanske skämmas då detta inte sågs som något som ingick i den 

äktenskapliga relationen. Ibland är familjens vilja att hjälpa till för mycket, vilket kan stärkta 

den sjukes känsla av hopplöshet. Den döende människan kan behöva ta av sin styrka och 

energireserv för att klara av spänningar som kan uppstå i dessa relationer (Eriksson & 

Andershed, 2008). 

Framtiden 

Att vara en del av något som är förankrat i det förflutna men med en fortsättning i framtiden 

är viktigt. Barn och barnbarn kan bli centrala delar. Viktiga skapelser, kunnande eller delade 

erfarenheter kan också vara sådant som den sjuke vill lämna efter sig. Det kan vara viktigt att 

sjukdomssymtom inte får ta över den svårt sjukes hela existens (Sand et al., 2009). Många 

känner att det är viktigt att förbereda inför döden, men att de också finner detta svårt. Inte alla 

pratar om kontinuerliga förberedelser, utan de kanske pratar om hur de planerar inför 

framtiden, samt förbereder för personer runt omkring dem. Att ta ansvar inför framtiden samt 
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att se möjligheterna även efter döden kan anses som viktigt. En del ordnar med fotografier 

eller skriver ner tankar och känslor för att kunna lämna efter sig som minne till sina kära 

(Olsson et al., 2011). Föräldrar fann det värdefullt att hitta tillvägagångssätt som kunde stärka 

deras relation och skapa fina minnen med sina barn. Att inom familjen skriva snälla lappar till 

varandra eller göra en CD skiva tillsammans hjälpte till att skapa goda och hjälpfulla minnen 

(Brugge, Helseth & Darbyshire, 2009). 

Att ge familjemedlemmarna tillåtelse att gå vidare efter döden var ett sätt att hjälpa familjen 

att förbereda sig för att släppa taget om den sjuke. Det är viktigt att veta att de andra kommer 

klara sig efter att den sjuke dött. De som är föräldrar kan vilja hålla allt på en normalnivå för 

att minska en emotionell störning hos mindre barn (McPherson et al., 2007). 

Omvårdnad 

Personlig integritet  

Det finns problem som är relaterade till sjukdomen som inkräktar på den sjukes känsla av 

värdighet. Känslor av ensamhet och en tendens att dra sig undan från folk kan finnas, 

eftersom livet är tufft när man har till exempel cancer (Brown et al., 2011).  

En del svårt sjuka beskriver sin hjälp och utrustning som ett stöd i känslan av oberoende. 

Medan andra pratar om svårigheter eller förseningar i att få hjälp (Conner, Allport, Dixon & 

Somerville, 2008). Att behöva ta hjälp med intimhygien kan vara svårare hemma. På 

sjukhuset kan den svårt sjuke kanske se sig själva som ett objekt vilket kan vara svårare 

hemma. Medan för en del kan det vara lättare att acceptera att någon ur familjen hjälper till 

med intimhygienen istället för vårdpersonal. I samband med att den svårt sjuke blir 

vårdberoende kan känslan av tacksamhet väckas till vårdgivarna. Släktingar som hjälper till 

hjälper man kanske ibland ekonomiskt, medan de som är svårt sjuka ofta kände att de stod i 

skuld till vårdpersonal då de inte kunnat betala tillbaka på samma sätt. Att själv få ha kontroll 

på hur och när hjälp behövs kan vara viktigt för den svårt sjuke. De svårt sjuka kan ibland 

känna sig förnärmade. Döende personer vill bevara sin integritet och bli bemötta med respekt. 

Under vården av den döende kan attityden förändras emot att vara vårdberoende. Från att 

känna sig beroende av någon till att känna att hjälpen är nödvändig. Att känna samhörighet 

gör att vårdberoendet kan bli lättare. Det kan finnas stunder av andrum trots vårdberoendet. 

Både på hospice och i hemmet kan både vårdpersonal och familjen utföra vården. Det är 

skillnad i att vara vårdberoende av en familjemedlem än av vårdpersonal. Att vara 

vårdberoende kan leda till känslor av skam då ens kropp inte fungerar som tidigare. Att 
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behöva hjälp från andra kan öka känslan av tacksamhet men också rädslan av att vara en 

börda (Eriksson & Andershed, 2008). För de allra flesta som är svårt sjuk är det viktigt att bli 

bemött och värderad samt kännas igen för den man är. Det kan vara viktigt att som svårt sjuk 

veta vart man kan vända sig och att tydligt få veta vem eller vilka som har hand om vården 

omkring dem (Conner et al., 2008). Tillit och förtroende är grunden och utan detta söker den 

som är svårt sjuk hjälp någon annanstans (Eriksson & Andershed, 2008). 

Personalens stöd och kunskap 

På sjukhuset händer det att sjukdomsprognosen är för optimistisk och att vårdpersonalen inte 

vet hur de skall hantera den väntande situationen. Ofta saknas kunskapen som behövs för att 

känna igen och hantera symtom. I vissa fall är palliativ vård inte beskriven för den svårt sjuke 

alls då denna typ av vård blir aktuell. De som är svårt sjuk vet kanske inte vart de ska vända 

sig om de har frågor eller funderingar. De flesta svårt sjuka och kanske döende har bara ett 

samtal om palliativ vård under sin vistelse på sjukhuset. Ibland kommer inte den sjuke eller 

deras familj ihåg att de varit i kontakt med ett palliativt team. Eller så kommer de ihåg men 

man kan inte skilja på åtgärder gjorda av det palliativa teamet från andra delar av vården 

(Benzar, Hansen, Kneitel & Fromme, 2011). Många olika typer av vårdpersonal finns under 

olika delar av sjukdomen. Nästan alla historier om vårdgivare som de svårt sjuka har är 

positiva. Många svårt sjuka uppskattar vårdpersonal med speciella kunskaper, detta höjer 

nivån på behandlingarna och tillgängligheten till vården (Conner et al., 2008). Att som svårt 

sjuk försöka anpassa sig till situationen är viktigt, samtidigt som det är viktigt att få utföra 

saker på egen hand och på sitt eget sätt. Detta kan leda till konflikter med vårdare som inte 

förstår detta. Att vara vårdberoende kan göras lättare då vårdaren är kunnig och hjälper till på 

ett villigt och trevligt sätt, samt upprättar en trevlig stämning med till exempel småprat 

(Eriksson & Andershed, 2008). 

Föräldrar vet att det är en traumatisk tid för deras barn när en av föräldrarna blir svårt sjuk 

eller till och med döende. Föräldrar vill därför förbereda och stötta barnen så gott de kan. Men 

deras brist på erfarenhet gör dem osäkra på vad som är bäst för barnen, både nu och i 

framtiden. Föräldrarna kan vara rädda att de skadar sina barn om de berättar om den obotliga 

sjukdomen på fel sätt eller vid fel tillfälle, rätt tillfälle kan dock vara svårt att hitta. Föräldrars 

upplevelse av barns reaktioner är att den kan vara svårt att hantera. Därför kanske föräldrar 

vill få professionell hjälp att berätta för barnet. Barn frågar och tittar efter tecken på när döden 

ska komma, men detta kan vara svårt för föräldern att svara på då de inte vet själva. Att få 
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sitta ner och prata om situationer som kan uppstå kan ge föräldern en bättre bild på hur de ska 

kunna hjälpa sina barn och hur de ska planera inför framtiden (Brugge et al., 2009). 

Att vara hemma 

Att vårdas hemma ger den svårt sjuke lägre känsla av ensamhet, de tror att varje dag har 

potential att bli en bra dag med höga nivåer av hopp (Olsson et al., 2011). Den svårt sjuke 

beskriver att det är skönt att kunna vara hemma då det ger en känsla av oberoende. Detta 

tillsammans med att känna trygghet genom att ha familjen och ett hemsjukvårdsteam runt 

omkring sig som ger den nödvändiga hjälpen, ges den bästa förutsättningen för livskvalité för 

den sjuke och dennes närstående (Melin-Johansson et al., 2008). Svårt sjuka som är inlagda på 

sjukhus visar kraftigare symtom och ångest än de svårt sjuka som vårdas i hemmet. Svårt 

sjuka som vårdas hemma visar högre fysisk hälsa och mindre tecken på depression. Mätningar 

visar också att skillnaden i personlig kontroll (kontroll över dagliga symtom, över hur 

sjukdomens bana och över medicinsk vård och behandling) skiljer dessa två grupper åt och 

där återigen de sjuka som vårdas hemma ges högsta poängen. Livskvalitén är också högre hos 

de svårt sjuka som vill vårdas hemma (Peters & Sellick, 2006). Dock innebär att vara 

vårdberoende hemma, livet och de dagliga aktiviteterna svårare och mer tidskrävande. 

Vardagen behöver planeras utefter vårdgivarnas tillgänglighet då dessa inte finns tillgängliga 

hela tiden. Detta kan göra livet svårare både på ett praktiskt samt känslomässigt plan 

(Eriksson & Andershed, 2008). 

En ljuspunkt för den svårt sjuke är att kunna be sina barn eller barnbarn om hjälp när de 

behöver det. När de är hemma så kan de också välja när de vill ta emot besök eller inte. Att ha 

ett hemsjukvårdsteam omkring sig ger en känsla av säkerhet och stöd. Att kunna få effektiv 

smärtlindring och information stärker känslan av oberoende. Det är skönt när det är lätt att få 

tag på hemsjukvårdsteamet. Den svårt sjuke känner att de kan ha en öppen och ärlig relation 

med sjuksköterskor och läkare inom teamet. Den svårt sjukes erfarenhet är att teamet har tid 

att lyssna och stöttar till exempel då den svårt sjuke behöver ta upp jobbiga samtal eller frågor 

med familjen. Hemsjukvårdsteamen är värda sin vikt i guld då de är engagerade och ger god 

vård som lindrar smärta och lidande. Detta leder till en känsla av säkerhet och höjer 

livskvalitén hos den sjuke och dennes anhöriga (Melin-Johansson et al., 2008). 
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Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa den svårt sjuke eller döende patientens 

upplevelse av vård och omvårdnad i livets slutskede. Resultatet har visat att en del av den 

sjukes upplevelse handlar om hur den svåra situation de hamnat i hanteras, hoppet är oftast 

viktigt. God symtomkontroll ökar chanserna för den sjuke att få vara smärtfri, och ger tid att 

samla kraft. Svåra känslor så som oro, rädsla och grundlöshet kan ofta förekomma hos den 

sjuke och dessa känslor kan ofta vara svårare hos de yngre. Kommunikation är viktigt genom 

hela processen och det är inte bara med sina anhöriga och sjukvården utan man söker ofta upp 

personer i liknande situationer. Kommunikation är också viktigt för att förbereda inför 

framtiden. Värdefulla relationer är viktigt men relationer blir i svåra situationer oförutsägbara. 

Personlig integritet är viktigt att bevara och den sjuke bör vara så oberoende som möjligt. 

Sjuksköterskan är en viktig del i den sjukes liv som bör hjälpa till och ge god symtomlindring 

och upplysningar kring sjukdomen. Valet av var den sjuke vill dö kan variera, dock faller 

valet på hemmet allt oftare. Detta ställer krav på den sjuke, anhöriga och sjukvården, men 

hemma främjar ofta friden och lugnet för en värdig död. Hur människan hanterar svåra 

situationer varierar, men att en stor del handlar om att bevara hoppet. Något som 

sjuksköterskan inom den palliativa vården bör vara införstådd i för att kunna se helheten i 

människan.  

Det kan vara viktigt för den sjuke att ha en god relation till sig själv för att uppleva bland 

annat hopp. Upplevelsen av hopp handlar om att hitta mening, att föreställa sig något bättre 

eller att göra livet lättare (Benzein, Norberg & Saveman, 2001). Den sjuke behöver något att 

se fram emot även om det kan vara orealistiskt eller hålla fast vid glädje och lust (Olsson et 

al., 2011). Upplevelsen av sig själv blir hårt påfrestad då tanken på döden blir ett faktum. Den 

vanliga miljön så som sina egna kläder, fotografier, anhöriga och egna tillhörigheter kan 

hjälpa till att hålla kvar upplevelsen av sig själv. Den egna döden tvingar den sjuke att skiljas 

från anhöriga, detta kan ses svårare hos den yngre (Cullberg, 2006, s. 111). Den svårt sjukes 

känsla av sammanhang (KASAM) kan vara viktigt och ses som en vaccination mot sjukdom 

så väl mental som fysisk (Medin & Alexandersson, 2000, ss. 64-65). KASAM ger patienten 

möjlighet att flexibelt hantera olika copingstrategier. KASAM kan också användas som en 

pedagogisk modell inom förändringsarbete och lärandeprocesser, detta genom att 

förändringsarbete sker där patienten har känsla av sammanhang och delaktighet (Hanson, 

2004, ss. 116, 128-130). De flesta svårt sjuka delar upplevelsen av att skapa en hanterbar 

existens i skuggan av döden (Sand et al., 2009). En god relation mellan sjuksköterska, den 
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sjuke och dennes familj är av stor betydelse för att kunna skapa säkerhet och en god 

omvårdnad för de inblandade.  

Att ha en god relation med sig själv kan också behövas för att bevara relationer med andra. 

Den sjuke kan inte längre jämföra sig med normala det vill säga friska personer. Därför kan 

relationer med andra sjuka betyda mycket, och ge en känsla av samhörighet (Benzein et al., 

2001). Plötsligt får en tidigare fullt frisk människa veta att de kommer dö i förtid. Detta ställer 

självklart saker på sin spets och beroende på vart i livet människan befinner sig uppstår olika 

typer av existentiella frågor och funderingar. Att vara mitt i livet kan innebära att man precis 

har bildat familj eller kanske inte har hunnit göra det. Cullberg (2006, ss. 112-113) menar att 

döden är något som alla någon gång kommer att behöva gå igenom hamnar människor i kris. 

När framtiden är hotad förändras relationer Sand med flera (2009) beskriver hur relationer 

förändras en del blir djupare medan andra försvinner. Den äktenskapliga relationen eller 

föräldrarollen kan förändras och detta kan för en del vara väldigt svårt att acceptera 

(McPherson et al., 2007). 

Virginia Hendersons omvårdnadsteori beskriver att sjuksköterskan skall hjälpa den sjuke att 

återvinna sitt oberoende. Beroende på kulltur och social bakgrund upplevs och tolkas behov 

och tillfredställelse på olika sätt. Vården bör därför bygga på den sjukes upplevelse av behov 

och hur dessa bäst kan tillgodoses (Kirkevold, 1994, ss. 76-77). Då sjukdomen ständig ändrar 

villkoren för den sjuke kan det vara svårt att anpassa sig till situationen som sjukdomen 

försätter den sjuke i (Eriksson & Andershed, 2008). För att kunna känna tillfredställelse bör 

sjuksköterskan bevara den sjukes värdighet, om sjuksköterskan inte gör detta kommer troligen 

endast känslan av ångest infinna sig. Att vårda i livets slutskede kräver att sjuksköterskan 

respekterar den sjuke och dennes anhöriga. Människans integritet skiljer sig ofta och detta bör 

sjuksköterska kunna känna av för att möta behoven runt den sjuke (Karlsson & Berggren, 

2011). Sjuksköterskan inom den palliativa vården bör vara flexibel och ha ett öppet sinne för 

att kunna se dessa förändringar samt anpassa sig till dem. Här krävs också att sjuksköterskan 

är uppfinningsrik och har ett problemlösande tänk, för att kunna hjälpa den sjuke på bästa 

möjliga sätt.  

Sjuksköteskans speciella kunskaper betyder mycket för den sjuke, till exempel hur och vilken 

information den sjuke och dennes anhöriga får (Benzein et al., 2001). Att få tydlig 

information omkring palliativ vård och vad detta innebär för den sjuke är viktigt. 

Sjuksköterskan inom den palliativa vården behöver inte bara ha den nödvändiga kompetensen 
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utan också mod och viljan att göra sitt yttersta för att ge den optimala vården i livets slutskede 

(Karlsson & Berggren, 2011). Seymour, Ingelton, Payne & Beddow (2003) beskriver att svårt 

sjuka ofta känner förvirring kring begreppet palliativ vård. Många relaterar palliativ vård till 

döden och den terminala fasen. Den sjuke kan ibland bli stressad av att denna typ av vård 

finns tillgängliga för dem, just nu. Mötet med den palliativa vården kräver att den sjuke 

konfronterar verkligheten kring sin diagnos och prognos. Detta kan förklara osäkerheten hos 

den sjuke, att erkänna att dennes sjukdom är allvarlig.  

Omkring 50-90% av personer som lider av cancer uttrycker att de vill dö hemma. Valet att dö 

hemma skänker stor egenmakt både till den sjuke samt dennes anhöriga, att få möjlighet att 

klara av detta. Tidig och kontinuerlig riskbedömning samt bättre träning i palliativ vård inom 

hälso- och sjuvården inkluderat primärvården behövs också. Men dock finns ytterst få studier 

som beskriver hur detta bäst skall göras (Munday, Dale & Murray, 2007). Hemma kan den 

sjuke omge sig med personer som vill och vågar stanna kvar. Dessa personer behöver 

involveras på ett meningsfullt sätt i omvårdnaden som bygger på förtroende och tillit emellan 

sjuksköterskan och de anhöriga (Karlsson & Berggren, 2011). Sverige tillsammans med 

Storbritannien har höga antal av publicerade artiklar kring studier gjorda i ämnet 

hemsjukvård, jämfört med övriga världen. I Sverige är det landstinget som har hand om själva 

vården medan kommunen ansvarar för omvårdnaden. (Genet et al., 2011). Hemsjukvården är 

under stark utveckling då fler och fler vill vara hemma och även teknikens utveckling öppnar 

upp för detta. En svaghet i hur hemsjukvården är uppbyggd idag, kan vara att inte hela vården 

och omvårdnaden ligger under samma organisation. Att i hemsjukvårdsteamet få in fler 

sjuksköteskor och komplettera med undersköteskor som ansvarar för omvårdnaden skulle 

kanske kunna skapa en bättre helhet i vården. Omvårdnadsbehov skulle kanske kunna 

uppfattas lättare och åtgärdas smidigare samt troligen snabbare.  

Metoddiskussion 

Artiklar söktes framförallt i databasen PubMed, dock gjordes en kompletterande sökning i 

CINAHL. Då sökningar i de båda databaserna varit likvärdiga har endast en artikel hämtats 

från CINAHL, även denna artikel fanns att tillgå i Pubmed. Då författarna har gjort 

artikelsökningar delvis var och en för sig, kan en del sökord och kombinationer skilja sig åt i 

konstruktion samt metod. Fel och misstolkningar kan inte uteslutas då samtliga artiklar varit 

skrivna på engelska, på grund av för syftet eventuellt relevanta sökord kan ha missats samt att 
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begränsningen free full text kan ha gjort så att artiklar kan ha förbigåtts i artikelsökningarna. 

Dessa artiklar kan ha haft effekt på studiens resultat. Författarna har översatt delar av 

artiklarna till svenska och översättningsverktyg har använts. De artiklar som använts ansågs 

besvara syftet med studien. Avgränsningar av artiklarnas publicerings år, det vill säga de 

senaste fem åren med undantag för en artikel funnen genom manuell sökning har gjorts. Detta 

sågs av författarna som nödvändigt för att erhålla den senaste forskningen. Den artikel som 

överskred dessa fem år valdes av författarna att ingå i resultatet på grund av sin höga relevans 

för syftet. Denna artikel överskred exklusionskriteriet med ett år. Alla de artiklar som ingår i 

resultatet är etiskt granskade vilket författarna ser som en styrka. Författarna har bedömt 

artiklarnas kvalitet (hög- medel- låg-) efter en mall inspirerad av SBU (Bilaga 2). Alla artiklar 

som använts i studiens resultat har bedömts vara av hög kvalitet. Resultatet innehåller till 

största delen kvalitativa studier och i de flesta av dessa studier är inte bortfallet redovisat eller 

i vissa fall högt. Trots detta har författarna bedömt dessa artiklar att vara av hög kvalitet, på 

grund av att syftet för dessa studier vänder sig emot en utsatt grupp människor och ett känsligt 

ämne. Exklusionskriterierna personer som inte är mellan 18-79 år har författarna valt då dessa 

grupper inte var tänkta att ingå i studien, dock redovisas inte åldern på deltagarna i alla 

studierna. I vissa fall finns det enstaka deltagare som är äldre än 79 år dessa studier har 

författarna valt att ingå i resultatet på grund av sin höga relevans för syftet. Att patientens 

egna erfarenheter finns med som ett inklusionskriterie anser författarna vara en styrka då 

perspektivet med studien var att belysa just detta. Palliativ vård hemma var också det en av 

inklusionskriterierna, då författarna ville undersöka om detta hade någon betydande skillnad 

för patienterna i livets slutskede.  

Relevanta artiklar för syftet har varit svårt att hitta, då det finns få studier gjorda inom det 

aktuella området med studiens perspektiv i fokus. På grund av detta har en del 

artikelsökningar gett många sökträffar, där endast en artikel per sökning valts ut att slutligen 

ingå i studiens resultat. 

Slutsats 

Sjuksköterskan som har erfarenhet inom den palliativa omvårdnaden och har uppnått mognad 

i sin profession har större möjlighet att acceptera och respektera patientens egenbestämmande. 

Sjuksköterskan kan hjälpa patienten att bemästra den svåra sjukdomen, relationen med sig 

själv och andra samt omvårdnad under den palliativa fasen vilket leder till en värdig död. 



20 

 

Vidare forskning behövs för att ge möjlighet till utbildning och utveckling av den palliativa 

vården. Det vore också intressant att i framtiden se studier kring vad undersköteskor kan 

tillföra i hemsjukvårdsteamen.  
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Bilaga 1 

Författare, År, Land Tidskrift, Titel Syfte Metod, deltagare, bortfall Resultat Kvalitet 

Aase Schaufel, M., 

Nordrehaug, J. E. & 

Malterud, K. (2011). 

Norge 

International 

Journal of 

Qualitative 

Studies on 

Health and 

Well-Being, 6: 

5917 DOI 

10.3402. Hope 

in action – 

facing cardiac 

death: A 

qualitative 

study of 

patients with 

life – 

threatening 

disease.  

Var att 

undersöka hur 

hopp kan 

upplevas av 

patienter med 

livshotande 

hjärtsjukdom 

under tiden som 

de hanterar 

döden samt 

andra 

existentiella 

utmaningar. 

Kvalitativ metod 

användes och data 

samlades in genom 

semistrukturerade 

intervjuer. 11 personer 

som led av svår 

hjärtsjukdom (n=8), 

metastaserad bröstcancer 

(n=1), lungcancer (n=1) 

samt KOL (n=1) deltog i 

studien. 

Resultatet visar att hopp kan höja 

copingen minska existentiell 

ångest när de konfronterades med 

döden och andra existentiella 

utmaningar. Hopp observerades 

som tre ting som arbetar 

tillsammans: att ändra inställning 

till döden från ohygglig skräck till 

en frid full acceptans. Att ta till 

vara på försoning istället för 

osäkerhet kring anpassning till nya 

faser i livet. Att utveckla kämpar 

glöd istället för avsägande av 

identitet. Hopp kan anses vara ett 

aktivt och dynamiskt steg i 

existentiell coping hos patienter 

med livshotande sjukdom.   

Hög 

 

Benzar, E., Hansen, 

L., Kneitel, A. W. & 

Fromme, E. K. 

(2011) 

USA. 

 

Journal of 

palliative 

medicine Vol. 

14 No. 1, 65-

69. Discharge 

Planning for 

Palliative Care 

Patients: A 

Qualitative 

Analysis 

Studera och 

identifiera 

utbudet av hjälp 

från hälso och 

sjukvården efter 

att man lämnat 

sjukhuset, samt 

hur förstå hur 

palliativa 

omvårdnadstea

m bäst 

förbereder 

patienter och 

vårdgivare för 

hur det ser ut 

efter 

sjukhusbesöket. 

En retrospektiv kvalitativ 

metod användes. Data 

samlades in genom 

semistrukturerade 

intervjuer. Deltagarna 

var patienter som hade 

varit i kontakt med 

palliativa vårdteamet 

samt deras vårdgivare. 

19 patienter och/eller 

deras vårdgivare 

intervjuades. 4 stycken 

av deltagarna var sjuka 

och 15 stycken var 

vårdgivare.  

Man kom fram till att anhöriga ofta 

tyckte att det var svårt att 

identifiera symtom hos den 

sjuke/döende och ville ha 

information om detta. Vem skulle 

man kontakta om man hade frågor 

och funderingar?  

Hög 

 

Brown, H., Johnston, 

B. & Östlund, U. 

(2011) 

Storbritannien. 

British Journal 

of Community  

Nursing Vol. 

16, No. 5, 238-

245. 

Identifying 

care actions to 

conserve 

dignity in end-

of-life care 

Att föreslå 

vårdåtgärder 

som bevarar 

värdigheten i 

livets slutskede 

baserat på bevis 

från lokala 

upplevelser och 

primvärvården. 

En kvalitativ beskrivande 

metod användes.  Data 

samlades in genom 

semistrukturerade 

intervjuer. Patienter, 

vårdgivare och 

sjuksköterskor deltog i 

studien. 8 patienter, 5 

vårdgivare och 13 

sjuksköterskor deltog i 

studien.   

Att leva i nuet inkluderar i att inte 

oroa sig för framtiden. Det är 

viktigt att hjälpa patienterna att nå 

sina mål och att det därför är 

viktigt för sjuksköterskorna att 

vara flexibla och tillmötesgående. 

Patienterna önskar att bli bemött 

som en vanlig person och inte som 

en sjuk. Empati och meditation kan 

hjälpa till och påverka den mentala 

hälsan positivt.  

Hög 

 

Brugge, K. E., 

Helseth, S. & 

Darbyshire, P. 

(2009)  Norge. 

Journal of 

Clinical 

Nursing 18, 

3480-3488. 

Parents´ 

experiences of 

a Family 

Support 

Program when 

a parent has 

incurable 

cancer 

Var ett 

familjestöds 

program som 

togs fram för att 

hjälpa föräldrar 

och barn, när en 

förälder har en 

obotlig cancer. 

Detta för att 

stödja föräldrar 

och hjälpa till 

att berätta och 

hålla ihop 

familjen och hur 

de söker hjälp. 

Kvantitativ utvärderings 

metod användes. Data 

sammaldes in genom 

intervjuer. Deltagare var 

personer med obotlig 

cancer som hade barn 

mellan 5-18 år. 10 

personer av 11 tillfrågade 

ingick i studien.  

Man kom fram till att döende 

föräldrar behöver mer hjälp och 

stöd om hur de ska informera 

barnen och att familjesupport 

program var ett steg i rätt rikting 

och att det hjälpte föräldrar att 

förstå hur de skulle prata med sina 

barn.  

Hög 



Bruce, A., Schreiber, 

R., Petrovskaya, O., 

Boston, Patricia. 

(2011). Kanada 

BMC Nursing, 

10:2 

Longing for 

ground in a 

ground(less) 

world: a 

qualitative 

inquiry of 

existential 

suffering. 

Att förstå 

processen av 

engagemang i 

det existentiellt 

lidande i livets 

slutskede. 

Kvalitativ Grounded 

theory metod användes. 

Data samlades in genom 

semistrukturerade 

intervjuer. 22 personer 

deltog i studien och 

dessa personer ansågs ha 

erfarenhet & kunskap 

omkring existentiellt 

lidande i livets slutskede. 

Av dessa 22 personer var 

6 personer cancer sjuka, 

6 personer vårdgivare 

och 10 personer 

vårdpersonal.  

Processen av existentiellt lidande 

börjar med erfarenhet av 

bottenlöshet som resulterar i en 

övergripande process av längtan 

efter mark i den botenlösa världen. 

En önskan om att minska 

obekvämligheten eller ångest 

skapande instabiliteten av 

botenlösheten. Längtan efter 

mark/boten indelas i tre 

övergripande delar: Genom att 

vända sig emot ens egna obehag 

och att lära sig att släppa taget. Att 

vända sig bort ifrån obehaget samt 

att rymma in i vanor och familjära 

tankar och att lära sig leva med 

instabilitet och ovishet. 

Hög 

 

Chochinov, H. M. et 

al. (2009) Australien 

& Canada. 

Journal of Pain 

and symptom 

Management 

Vol. 38, No. 5, 

641-649. The 

Landscape of 

Distress in the 

Terminally Ill. 

Var att med 

hjälp av PDI 

beskriva 

bredden av 

ångesten hos 

patienter som är 

döende. 

Kvantitativ metod 

användes. Deltagarna (n 

= 253) fick fylla I ett 

formulär med 25 frågor 

PDI (Patient Dignity 

Inventory), patientens 

spirituella välbefinnande 

samt livskvalitén 

undersöktes. Av 312 

tillfrågade tackade 277 

stycken ja till att delta i 

studien. Ytterligare 24 

stycken av dessa 277 

försvann av olika 

orsaker, så 253 personer 

deltog i studien. 

Deltagarna rapporterade att de 

upplevde 5.74 problem inkluderat 

fysiska, psykologiska, 

existentiella, och spirituella 

utmaningar. Att vara inlagd på 

sjukhus, bli utbildad och att ha en 

partner var förknippat med vissa 

problem i livets slutskede, speciellt 

existentiell ångest. Andlighet, 

särskilt dess existentiella 

dimension eller'' känsla av mening 

och syfte'', var associerat med 

mindre stress för döende patienter. 

En bättre uppskattning 

med hänsyn till förhållandet nöd är 

ett kritiskt steg mot en bättre 

förståelse för utmaningarna 

inför döden. 

Hög 

Conner, A., Allport, 

S., Dixon, J. & 

Somerville, A-M. 

(2008)  

Storbritannien. 

International 

Journal of 

Palliative 

Nursing Vol. 

14, No. 11, 

546-552. 

Patient 

perspective: 

What do 

palliative care 

patients think 

about their 

care?  

Att undersöka 

patienternas syn 

på att bli 

remitterade till 

ett palliativt 

vård team. 

Kvalitativ metod 

användes. Data samlades 

in genom icke-

standardiserade 

intervjuer användes och 

tematisk innehållsanalys 

användes. 10 palliativa 

patienter deltog som var 

slumpmässigt ut valda 

från en grupp på 200 

personer.  

Tio kategorier uppkom: 

Kommunikation, uppmaning till 

självständighet, symtom kontroll, 

”göra ett bra jobb” och vårdare. De 

sista kategorierna: Speciallist 

kunskap, ”bli 

känd/värderad/vårdad”, 

iscensättandet, roll acceptans och 

hopp/aktivering/justering.  

Hög 

Eriksson, M. & 

Andershed, B. 

(2008) Sverige. 

Clinical 

Nursing 

Research, Vol. 

17, No. 3: 220-

236. Care 

Dependence: A 

Struggle 

Toward 

Moments of 

Respite  

Att beskriva 

personers 

erfarenhet av att 

vara beroende 

av andras vård i 

slutskedet av 

deras liv, så väl 

om det de kände 

gjorde känslan 

av att vara 

beroende lättare 

eller svårare. 

Kvalitativ 

fenomenologisk 

hermeneutisk metod 

användes. Data samlades 

in genom intervjuer med 

öppna frågor. 13 döende 

personer tillfrågades att 

delta i studien, 1 person 

ville ej delta, 1 dog och 2 

stycken blev så dåliga att 

de ej kunde delta. 

Slutligen deltog 9 

personer i studien.   

Innebörden av att vara beroende 

beskrevs genom följande teman: 

(1)Förändrade relationer både med 

sig själv och med andra. (2) 

Strävan efter att anpassa sig till 

situationen, hinder och möjligheter 

längs vägen. Resultatet beskrivs 

som en ansträngning, en resa från 

att vara oberoende till stunder där 

det var möjligt att vila och 

återhämta sig medans man kämpar 

med att vara beroende av 

omvårdnad.    

Hög 



McPherson, C. J., 

Wilson, K. G. & 

Murray, M. A. 

(2007) 

Kanada. 

 

Social science 

& medicine 64, 

417-427. 

Felling like a 

burden: 

Exploring the 

perspectives of 

patients at the 

end of life 

Att få bättre 

förståelse för 

själv uppfattad 

belastning 

utifrån 

patientens 

perspektiv  

15 patienter med cancer 

Deltog i studien. 

De kände en skuld och oro till 

andra runt omkring eftersom 

dennes sjukdom påverkade 

omgivningen. De som hade barn 

oroade sig över hur deras 

livssituation skulle se ut samt deras 

maka/make.  

Hög 

Melin-Johansson, C., 

Ödling, G., 

Axelsson, B. & 

Danielson, E. (2008) 

Sverige. 

Palliative and 

Support Care, 

6, 231-238. 

The meaning of 

quality of life: 

Narrations by 

patients with 

incurable 

cancer in 

palliative home 

care. 

Var att 

utvärdera 

meningen av 

livskvalité 

genom 

berättelser från 

patienter som är 

döende i obotlig 

cancer och som 

inväntar döden 

hemma. 

Kvalitative metod 

användes. Data samlades 

in genom berättande 

intervjuer. Kvalitativ 

innehålls analys 

användes. 25 personer 

tillfrågades att delta i 

studien, 5 personer 

tackade nej direkt och 12 

stycken efter att fått 

skriftlig information 

angående studien, de 

återstående 8 deltagarna 

ingick i studien. 

Tre huvud teman hittades: (1) Att 

plågas svårt. (2) Att få ha andrum i 

lidandet. (3) Att vara hemma. Att 

leva med obotlig cancer i livets 

slutskede upplevdes fysiskt 

stressande då kroppen blev 

obrukbar av oförväntade fysiska 

komplikationer. Detta påverkade 

patientens psykologiska, sociala 

och existentiella välbefinnande. 

När patienten anpassat sig till 

denna fas upplevde de återigen 

hopp och de hade tid till 

existentiella frågor.  

Hög 

 

Olsson, L., Östlund, 

G., Strang, P., 

Jeppsson Grassman, 

& Friedrichsen, M. 

(2010) Sverige. 

International 

Journal of 

Palliative 

Nursing, Vol. 

16, No. 

12 607-612. 

Maintaining 

hope when 

close to death: 

insight from 

cancer patients 

in palliative 

home care. 

Att visa den 

sociala och 

psykologiska 

processen som 

11 cancer 

patienter som 

får palliative 

hemsjukvård 

använder för att 

hålla hoppet 

levande 

Kvalitativ Grounded 

theory metod användes. 

Data samlades in genom 

intervjuer (n = 20) och 

dagböcker (n= 7). 11 

cancer sjuka deltog i 

studien.    

De två viktigaste processerna som 

kom fram var: Upprätthållande av 

livet och förberedelsen för döden. 

När det gällde att upprätthålla livet 

gjordes detta genom att de försökte 

bibehålla livets mening och att 

kommunicera med andra om liv 

och död. Deltagarna fann det 

hjälpande att ändra fokus och att 

involvera andra på deras ”resa”. 

Att förbereda för döden var att ta 

ansvar för framtiden och se 

möjligheterna att leva vidare även 

efter sin död.  

Hög 

 

Olsson, L., Östlund, 

G., Strang, P., 

Jeppsson Grassman, 

E. & Friedrichsen, 

M. (2011) Sverige. 

Palliative and 

Supportive 

care 9, 43-54. 

The 

glimmering 

embers: 

Expriences of 

hope among 

cancer patients 

in palliative 

home care. 

Att undersöka 

hur personer 

med cancer och 

som vårdats 

hemma 

upplevde 

betydelsen av 

hopp och hur de 

använde hoppet 

de sista 6 

veckorna i deras 

liv, och att 

utvärdera deras 

symtom och 

hopp status 

under dessa 6 

veckor. 

Kvalitativ Grounded 

theory metod användes. 

Data samlades in genom 

intervjuer (n = 20) och 

dagböcker (n= 7). 11 

cancer sjuka deltog i 

studien.    

Kärnkategorin, den glittrande 

glöden genererades från fyra 

processer: (1) Uppkomsten av det 

”övertygande” hoppet, med fokus 

på positiva händelser för att ha 

något att se fram emot hela tiden. 

(2) Uppkomsten av det 

”simulerande” hoppet, inkluderat 

med vetskapen om saknaden av 

realism, men med innehåll av 

försök att tro på orealistiska 

orsaker till hopp. (3) Samlingen av 

och underhållet av stunder av 

hopp, uttrycker en önskan att 

”fånga dagen” och hålla fast vid 

stunden av glädje och njutning. (4) 

”Successivt döda” hoppet, 

kategoriserat av brist på energi och 

känslan av att tiden håller på att ta 

slut.   

Hög 

 



Peters, L. & Sellick, 

K. (2006) Australien 

Journal of 

Advanced 

Nursing 53(5), 

524-533. 

Quality of life 

of cancer 

patients 

receiving 

inpatient and 

home- based 

palliative care 

Att jämföra 

erfarenheten av 

symtom, 

psykisk- och 

fysisk hälsa, 

bevarad kontroll 

av effekterna av 

cancer och 

livskvalité hos 

cancer patienter 

som får 

terminal/palliati

v vård inom 

sluten- och 

hemsjukvården, 

och faktorer 

som är 

förutsättningen 

för livskvalité.  

Kvantitativ metod med 

kvalitativa inslag 

användes. Data samlades 

in genom strukturerade 

frågeformulär, 

medicinska detaljer och 

standard mätningar av 

symtom, fysisk- och 

psykisk hälsa. 

Personligkontroll och 

livskvalité undersöktes 

genom personliga 

intervjuer. Av 93 

tillfrågade deltog 58 

personer, 32 av dessa 

behandlades på sjukhuset 

medans 26 stycken 

behandlades hemma.  

Patienter som vårdades hemma 

rapporterade symtomen som 

lindrigare och mindre stressande, 

hade lägre depressions poäng, 

bättre fysiskhälsa och livskvalité. 

Dessa patienter rapporterade också 

att de hade mer konroll över 

effekterna av sjukdomen, den 

medicinska vården och behandling.  

Hög 

 

Sand, L., Olsson, M. 

& Strang, P. (2009) 

Sverige 

Journal of Pain 

and symptom 

Management, 

37;13: 13-22. 

Coping 

Strategies in 

the Presence of 

One ś Own 

Impending 

Death from 

Cancer.  

Hur svenskar 

som definierar 

sig som icke 

religiösa, 

verkligen 

reflekterar och 

agerar när det 

försöker skapa 

hjälpfulla 

strategier I 

närvaron av 

deras egna död 

och hur dessa 

strategier fyller 

sitt syfte.  

Kvalitativ hermeneutisk 

tolkande metod 

användes. Data samlades 

in genom 

semistrukturerade 

intervjuer. De som deltog 

i studien var infödda 

svenskar som ansåg sig 

vara ickereligiösa. I 

studien deltog 20 

personer.  

Att utveckla användbara strategier 

för att hålla tillbaka döden kan 

liknas med en kognitiv och 

emotionell pendel som svingar 

mellan ytterligheterna hos liv och 

död. Strategiernas fokus var att 

vidhålla inre balans och att hålla 

döden på avstånd samt bevara 

länkarna till livet. 

Hög 

 

Tan, H., Wilson, A., 

Olver, I. & Barton, 

C. (2011) Australien.  

BMC 

Palliative care 

10:7. The 

experience of 

palliative 

patients and 

their families 

of a family 

meeting 

utilised as an 

instrument for 

spiritual and 

psychosocial 

care: A 

qualitative 

study.  

Att utforska 

erfarenheten 

hos palliativa 

patienter och 

deras 

familjemedlem

mar efter en 

familjemötes 

modell som 

användes som 

instrument för 

tillhandahålland

et av spirituell 

och psykosocial 

vård. 

Hermeneutisk 

fenomenologisk metod 

har används och data 

samlades in genom djupa 

intervjuer. 11 patienter 

av 66 tillfrågade, samt 36 

familjemedlemmar 

deltog i studiens 

familjemöten.  

Flera huvudteman upptäcktes: 

Personlig erfarenhet av mötet, 

personligt resultat, observation av 

andra erfarenheter, observation av 

erfarenhet och resultat för 

familjen. Igenom dessa teman var 

det flera som refererade till nätet 

av relationer som beskrev 

andligheten så som den är 

definierad för syftet av studien.  

Hög 
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