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Abstrakt 

Under 2010 avled cirka 90 000 personer i Sverige, varav 80 procent bedömdes ha behov av 

palliativ vård. Palliativ vård ges oberoende av diagnos och ålder under personers sista tid i 

livet. Den palliativa perioden varierar, beroende från person till person. Syftet med studien 

är att undersöka hur både sjuksköterskan och patienten ser på autonomi och värdighet vid 

palliativ vård. Metoden som valts är litteraturöversikt med kvalitativa artiklar som 

kvalitetsgranskats. Resultatet visade att inom den palliativa vården förekommer det att 

patienter inte har vetskap om sin diagnos. Det gäller att veta vilken information patienten 

behöver för att uppleva kontroll över situationen. Dessutom visas att autonomin ligger till 

grund för patientens identitet och som ett skydd för att bevara den mänskliga värdigheten. 

Diskussionen visar på brister i kommunikationen och relationen mellan sjusköterskan och 

patienten där brister speglar sig i försämrad autonomi och värdighet. Slutsats Denna 

litteraturöversikt bidrar med en reflektion över sitt tankesätt och handlande inom 

omvårdanden, för att stärka patientens autonomi och värdighet i det dagliga vårdarbetet.   

Nyckelord: Autonomi, litteraturöversikt, palliativ vård, patient, sjuksköterska, värdighet.  
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Du är betydelsefull för den du är ända tills sista stunden i ditt liv. Vi skall göra allt vi 

kan, inte bara att hjälpa dig att dö lugnt och stilla utan du skall få leva tills du dör. 

Dame Cicely Saunders, grundare av hospicevården i England 1967 (Clark, 1999).   

Bakgrund 
 

World Health Organization [WHO] definierar palliativ vård enligt följande: 

Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för 

patienter och de närstående, genom att förebygga och lindra lidandet genom tidig 

upptäckt, bedömning och behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och 

andliga problem som kan uppkomma i samband med livshotande sjukdom (WHO, 2013). 

Den palliativa vården ser döendet som en normal process och syftar till att hjälpa patienten 

att uppnå bästa möjliga livskvalitet vid livets slut och varken påskynda eller uppskjuta 

döden (Axelsson et al. 2012-2014, s. 19). Palliativ vård ges oberoende av diagnos och ålder 

under personers sista tid i livet. Hur länge den palliativa perioden varar är beroende från 

person till person, men det kan röra sig om allt från dagar, veckor upp till månader 

(Socialstyrelsen, 2013, s. 43). En stor patientkategori som behöver palliativ vård är äldre som 

bor och vårdas på kommunens äldreboenden. I Sverige så ser man att befolkningens 

medellivslängd kommer att öka från 78,1 år till 83,6 år för män och från 82,5 år till 86,2 år för 

kvinnor, vilket kommer att resultera i att befolkningen kommer att få fler äldre-äldre med 

multisjukdomsproblematik. Detta ställer stora krav på vården. Det är svårt att beräkna 

behovet av palliativ vård samt att se hur många människor som i dagsläget vårdas palliativt 

(Axelsson et al. 2012-2014, s. 38-39). Man såg dock att under år 2010 avled drygt 90 000 

personer i Sverige. Av dessa bedöms cirka 80 procent ha varit i behov av palliativ vård 

(Socialstyrelsen, 2013, s. 14). 

För att kunna tillgodose en god palliativ vård är det viktigt med olika kompetenser i teamet 

runt patienten, där alla i teamet jobbar för samma mål. Målet ska vara identifierat, förstått 

och accepterat (Axelsson et al. 2012-2014, s. 43; Socialstyrelsen, 2013, s. 32). Det har visats i 

studier att sjuksköterskor har en viktig roll i det palliativa teamet då det gäller att se alla 

delar som blir till en helhet kring patienten (Prem, Karvannan, Kumar, Karthikbabu, Syed, 

Sisodia & Jaykumar, 2012). Grunden i sjuksköterskans kompetensbeskrivning utgörs av en 

helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt. Detta innefattar bland annat att sjuksköterskan 

visar omsorg och respekt för patientens värdighet, autonomi och integritet samt tar tillvara 
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på erfarenhet och kunskap som patienten och dess närstående besitter (Socialstyrelsen, 2005). 

Det finns fyra principer som är centrala för de som arbetar inom sjukvård. Dessa innebär att 

inte skada, göra gott, respekt för autonomi och rättvisa. Alla principer blir tillsammans en 

ram som främjar ett klart tänkande vid etiska dilemman (Wheatley & Idris-Baker, 2007). 

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) visar på att hälso- och sjukvården skall bedrivas så att 

den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär att den särskilt skall bygga på respekt 

för patientens självbestämmande och integritet, främja goda kontakter mellan patienten och 

hälso- och sjukvårdspersonalen samt tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet 

i vården. Även i Patientsäkerhetslagen (2010:659) 6 kapitlet, 1 § styrks ovanstående då 

patienten ska visas omtanke och respekt. Vidare tar lagen upp vikten av att ge sakkunnig 

och omsorgsfull hälso- och sjukvård samt att vården så långt som möjligt ska utformas och 

genomföras i samråd med patienten.   

En personlig värdighet är oumbärlig och betyder att den inte varierar med kön, ålder, 

hudfärg eller social position. Oavsett handikapp, psykisksjukdom eller annat som avviker 

från det som anses normalt, så är varje enskild människa ovärderlig och därmed har rätt till 

ett värdigt liv (Birkler, 2003, s. 123). Det etiska begreppet integritet betyder hel och 

okränkbar. Det som utmärker integriteten är att den inte upphör för att man själv inte förmår 

att visa den. Hand i hand med integritet kommer autonomi som innebär självbestämmande 

och frihet genom oberoende. Under senare tid har dessa begrepp fått allt större betydelser 

inom vården eftersom de används för att beskriva patientens rätt till och möjlighet att fatta 

beslut om den egna livssituationen. En autonom handling förutsätter att patienten upplever 

friheten att kunna välja själv, att patienten har full självkontroll, ork att utveckla tankegångar 

och vetskap om sina egna behov (Svensk sjuksköterskeförening, 2010, s. 9). I livets slutskede 

handlar det om att stärka patientens förmåga att bemästra svåra situationer (Beck-Friis & 

Strang 2005, s. 94). Begreppet empowerment definieras som jämlikhet mellan patienten och 

sjukvårdspersonal, där patienten blir delaktig i vårdteamet. En patient som är väl 

informerad, skapar en god förutsättning för att uppnå jämlikhet i vården (Fossum, 2007, s. 

190).  

I de flesta europeiska och utvecklade länder strävar man efter att vårdpersonal och 

allmänhet blir mer medvetna om alternativen för palliativ och stödjande vård. Sjukvården 
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skall tillgodose detta växande behov av palliativ vård men den har svårt att svara upp mot 

behovet, gällande både kunskap och forskning (Ahmedzai, Costa, Blengini, Bosch, Sanz-

Ortiz, Ventafridda & Verhagen, 2004). I studier ses att sjuksköterskor ofta är dåligt 

förberedda inför uppgifterna som ingår i den palliativa vården. Det kan handla om 

förmågan att kommunicera med patienten och dess närstående samt att hantera 

symtomlindring (Prem et al. 2012). För att skapa en god relation till patient och dess 

närstående, i syfte att främja patientens livskvalitet, krävs en god inbördes kommunikation 

inom arbetslaget och teamet (Socialstyrelsen, 2013, s. 17). Vid vård av döende och svårt sjuka 

människor är de absolut viktigaste uppgifterna för sjukvårdspersonal att främja god 

symtomlindring och välbefinnande (Axelsson et al. 2012-2014, s. 60).  

  

Det visar sig att det finns brister i övergången från botande vård till palliativ vård (Kirk, 

Kirk, Kuziemski & Wagar, 2010). Watts (2012) studie belyser att patienterna ibland är 

omedvetna om att de övergått till palliativ vård. I det nationella vårdprogrammet för 

palliativ vård (Axelsson et al. 2012–2014, s. 19) pratar man om brytpunkt mellan botande och 

lindrande vård. Brytpunkten föregås av en helhetsbedömning av patientens tillstånd som 

skall leda till ett ställningstagande om att ändra vårdens mål och innehåll. Man går därefter 

vidare till ett så kallat brytpunktssamtal tillsammans med patient och eventuellt dess 

närstående.  Även i livets slutskede finns det möjligheter att bejaka livet och få leva livet ut 

samt att främja upplevelse av hälsa. Genom att finna/skapa mening, att göra situationen 

begriplig och hanterbar, kan den döende uppleva känsla av sammanhang (Axelsson et al. 

2012–2014, s. 23).  

Om man verkligen vill lyckas föra en människa till en viss punkt, måste man först och 

främst se till att finna honom där, där han befinner sig och börja där. Den som inte kan 

det lever i en inbillning när han tror sig om att kunna hjälpa en annan människa. Sören 

Kirkegaard (Birkler, 2003, s. 47).  

 

Lynch, Dahlin, Hultman och Coarkley (2011) har påtalat i sin studie att det är av stor vikt att 

man i ett tidigt skede fångar upp patientens situation och tillämpar palliativ omvårdnad för 

att skapa en bra grund för det kommande fortsatta omvårdnadsarbetet.  
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Den palliativa vården kommer att expandera med det växande antal äldre och kroniskt sjuka 

inom olika vårdinrättningar. Vi tror att autonomi och värdighet har stor betydelse för den 

palliativa omvårdnaden och undrar hur man kan hjälpa patienten att behålla den under sin 

sista tid i livet. 

Syfte 

Undersöka hur både sjuksköterskan och patienten ser på autonomi och värdighet vid 

palliativ vård.  

Metod  

Den design som har tillämpats är en litteraturöversikt då denna modell passar för 

problemområden och frågeställningar som är mindre specifika. Genom att göra en bred 

sökning av vetenskapliga artiklar kan man få kunskapsläget kartlagt ur både kvantitativ och 

kvalitativ utgångspunkt (Friberg, 2006, s. 87). 

Manuella sökningar i tidigare kurslitteratur har gjorts. Sökningar har gjorts via MIUN:s 

bibliotek på databaserna Pubmed och Cinahl.  Sökord som brukats har varit Palliative care 

[Mesh] , Palliative*, nurse, nurse-patient, patient, personal autonomy, autonomy, 

communication, promote, symptom management. Under fortlöpande sökning upptäcktes 

nya idéer på sökord genom de artiklar som studerats och tips från handledaren. De 

nytillkommande sökorden var: personal control, independent och dignity. 

Inklusionskriterier för valda artiklar är sjuksköterska, autonomi, värdighet, palliativ vård, 

engelskspråkig litteratur samt kvalitativa och kvantitativa artiklar. Artiklar som har 

exkluderats är de som har handlat om dödshjälp, specifika sjukdomar, studier äldre än 10 år, 

beställningsartiklar, artiklar utan fulltext samt artiklar som saknar etisk diskussion.  

Sökningen av artiklarna är redovisade Tabell 1. Granskningsmallen som brukats för de 

kvalitativa artiklarna var SBU:s granskningsmall (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering [SBU], 2012). Till granskningen för de kvantitativa artiklarna har Carlsson och 

Eiman´s (2003) granskningsmall använts.   
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Tabell 1. Översikt av litteratur sökningar rad 1-5 130905 rad 6-7 130910 

Databas Sökord Avgränsningar Antal  Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 

4 

Pubmed Palliative 

Care"[Mesh] 

AND personal 

autonomy 

Senaste 10 åren  202 58 7 2 1 

Pubmed Palliative 

Care"[Mesh] 

AND 

communication 

AND nurse 

Senaste 5 åren  153 36 4 2 1 

Pubmed Palliative* AND 

autonomy AND 

experience 

Senaste 10 åren  40 23 5 4 4 

Pubmed Palliative* AND 

personal control  

AND self-care 

Senaste 10 åren 31 7 3 2 2 

Cinahl Palliative* AND 

Independent 

AND patient 

Senaste 10 åren 159 9 2 2 1 

Cinahl Palliative* AND 

dignity AND 

patients 

Senaste 10 åren 168 16 5 2 2 

Pubmed  Palliative* AND 

autonomy AND 

symptom 

management 

AND nurse 

Senaste 10 åren 81 15 5 3 2 

Urval 1 – artiklarnas abstrakt lästes. Urval 2 – hela artiklar lästes. Urval 3 – artiklar för 

granskning. Urval 4 – artiklar valda till resultat. *- Asterix 
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Analys  

De ingående artiklarna i denna litteraturöversikt har delats upp mellan författarna och 

kritiskt granskats där endast artiklar med medelhög eller hög kvalitet alternativ grad 1 eller 

grad 2 har används i resultatet. För att de kvalitativa artiklarna ska få Hög kvalitét så 

bedömdes de men max två nej, för att det de skulle bedömmas som Medel-hög så var det 

max fyra nej. Översikt över de 13 ingående artiklar i resultatdelen finns redovisade i Bilaga 1. 

Vid analysen av resultatet så bytte författarna artiklar med varandra för att båda skulle ha 

möjlighet att läsa igenom hela materialet. Med hjälp av stödord i marginalerna har ett 

mönster tydlig gjorts. Utifrån den informationen formades en sammanställning i resultatet 

under arbetsrubrikerna palliativ, patientens behov, misstro till vården. Efter ytterligare 

genomläsning har dessa grova rubriker utkristalliserats till: Förutsättningar för den palliativa 

vården; Behovet av relation, delaktighet och information; Vikten av autonomi och värdighet 

och slutligen Känslan av förlorad kontroll och brist på respekt.  

 

Etiska överväganden 

Palliativa patienter är i grunden en utsatt grupp. Därför är det av största vikt att ha etiskt 

godkända resonemang i de vetenskapliga artiklarna. Studierna skall vara etiskt försvarbara 

där man inte skall utsätta deltagarna för risker och forskningen skall kunna användas 

kliniskt. Deltagarna har fått lämna informerat samtycke och avidentifierats i resultatet.  

Endast de etiskt godtagbara artiklarna har använts i denna litteraturöversikt. Vi har 

behandlat resultaten så sanningsenligt som möjligt där vi har valt att inte vinkla svaren till 

vår fördel. Förförståelsen hos författarna har ventilerats emellan författarna och förts upp till 

ytan.  
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Resultat 

Resultatet har sammanställts av 11 kvalitativa och 2 kvantitativa artiklar som finns 

redovisade i bilaga 1, där de har kvalitetsgranskats utefter SBU´s eller Eiman och Carlssons 

granskningsmodell. Teman som framkom under analysen är följande: Förutsättningar för 

den palliativa vården; Behovet av relation, delaktighet och information; Vikten av autonomi 

och värdighet och slutligen Känslan av förlorad kontroll och brist på respekt.  

 

Förutsättningar för den palliativa vården 

Inom den palliativa vården förekommer det att patienter inte har vetskap om sin diagnos 

och termer som botande vård och överlevnad finns kvar. Grunden för palliativ vård är att 

patienten ska ses ur ett helhetsperspektiv och ha ett multidisciplinellt team runt sig.  

 I en studie utförd i Italien där 232 patienter deltog visades att 45,4 % hade vetskap om sin 

diagnos och 35,3 % hade delvis kunskap om den samt 39,2 % visste sin prognos (Giardini, 

Giorgi, Sguazzin, Callegari, Ferrari, Preti & Miotti, 2011). Vid fokusgruppsintervjuer med 

personal som arbetade inom ett palliativt team, framkom att inom den palliativa vården där 

döende och döden ska vara normala processer, så förekommer ändå termer som överlevnad 

och botande vård (McNamara, 2004). I en fenomenologisk studie där både sjuksköterskor 

och patienter deltog, så visade det sig att patienter hade en botande behandling när de 

egentligen skulle vara under lindrande behandling (Johnston & Smith, 2006).  

Sjukvårdspersonal behöver arbeta aktivt för att stötta patienter som är i livets slut genom att 

uppmärksamma behovet av vård och vidare utföra den (Richardson, MacLeod & Kent, 

2010). Har man ett team som tror på palliativ vård så skulle det göra skillnad för patienten, 

där alla i teamet arbetar mot samma mål. Sjuksköterskorna i den engelska studien tror på 

behovet av att vårdgivaren har en god social och klinisk kompetens (Johnston & Smith, 

2006). I en studie där både patienter och sjuksköterskor deltog uttalade sig patienterna om 

att det är mycket viktigt att få kontroll över sitt fysiska tillstånd och bevara ett klart sinne. 

Om man inte har smärtan under kontroll kan man inte tänka klart. Sjuksköterskorna i 

studien var helt överens gällande vikten av god smärtlindring, för att patienten skall få 

behålla sin egen personliga kontroll (Volker, Kahn & Penticuff, 2004). Vårdpersonalen ägnar 
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inte lika mycket tid till att vårda den andliga och sociala dimensionen jämförelsevis mot den 

fysiska delen i den palliativa vården. Om man skulle lägga lika stor vikt på alla områden så 

skulle man minska det distinkta arbetet av symtomlindring och få en mera fridfull död 

(McNamara, 2004).  

 

Behovet av relation, delaktighet och information  

Sjuksköterskan behöver skapa en stark relation med patienten och vara öppen för att se 

skillnader och behov hos patienter. Brister finns i patientens delaktighet inom sin 

vårdsituation. 

En god sjuksköterska inom palliativ vård bör vara någon att tala med, öppen för att lyssna, 

ha viljan att lära känna patienten och inte undvika henne eller honom (Johnston & Smith, 

2006). Patienten ville att personalen skulle vara så stöttande som möjligt och ha en god 

förmåga att kommunicera (Brown Johnston & Östlund, 2011). Utan god 

kommunikationsförmåga och stark relation mellan sjuksköterskan och patienten är de andra 

komponenterna i en effektiv palliativ vård inte värda något (Johnston & Smith, 2006). Att 

som sjuksköterska ständigt tillämpa självreflektion och vara en positiv deltagare i teamet 

runt den palliativa patienten, främjar upplevelsen av vård i livet slutskede (Richardson et al. 

2010).  

Patienternas ålder visade en signifikant skillnad mellan förekomsten av många specifika 

problem. Yngre patienter (<60 år) stötte på mer problem än äldre patienter. De yngres 

problem riktades speciellt mot sociala, ekonomiska och psykologiska problem. De krävde 

mer professionell hjälp än de äldre. Äldre reagerar inte lika starkt på förlorad funktion och 

att livet inte blir som man tänkt sig i jämförelse med de yngre som har svårare att acceptera 

situationen (Osse, Vernooij-Dassen, Schadé & Grol, 2005).   

 I en studie beskrivs ett test där målet var att sjuksköterskor skulle göra patienten delaktig i 

överrapporteringen mellan dag- och kvällspersonal men detta misslyckades. 

Sjuksköterskorna var inte vana att delge information om hur de skulle sköta sitt arbete med 

patienten (McNamara, 2004). Bland 94 deltagande patienter i en undersökning så önskade 56 

% att få mer information runt sannolikheten för behandling och dess biverkningar samt 53 % 

av de 94 deltagare önskar att få veta förväntade fysiska symtom (Osse et al. 2005).  
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Terry, Olson, Wilss och Boulton-Lewis (2005) beskriver att en del patienter föredrar att få 

informationen ensam utan sina närstående. Detta för att patienten själv skall få bestämma 

vad som skall framkomma till anhörigas kännedom. 

 

Vikten av Autonomi och Värdighet  

Autonomin ligger till grund för patientens identitet och som ett skydd för att den mänskliga 

värdigheten ska bevaras. Patienterna tar i flertalet av studierna upp att de inte ville delge 

information om sin sjukdom och sitt tillstånd med oro för att bli behandlad annorlunda.  De 

belyser även vikten av att kunna skratta tillsammans med någon. Trots mörkret i vardagen 

så försöker man locka in ljuset.    

Lavoie, Blondeau och Picard-Morin (2011)  tar i sin studie upp att den palliativa patienten 

tror att upplevelsen av autonomin hjälper dem att behålla sin identitet, respekterar 

människan som en hel individ och skyddar den mänskliga värdigheten. En deltagare i 

studien säger att: ”Alla behöver sin färg; det är viktigt att ha sin egen personliga färg, det jag 

menar är att autonomin hjälper oss att få en identitet”. Autonomin är grunden inom den 

palliativa vården då den representerar möjligheten att bygga sitt eget liv ända till slutet. 

Patienter påtalar att har man sin autonomi i behåll så känner man inte av så mycket 

begränsning trots att man under tidens gång blir mer och mer beroende av sin familj, sina 

vänner och hälso- och sjukvårdspersonal.  Osse et al. (2005) visar statistiskt att 81 % av 94 

deltagande patienter kände frustration över att man inte kan göra lika mycket som tidigare, 

innan insjuknandet. I studien av Volker et al. (2004) nämner de deltagande sjuksköterskorna 

att deras upplevelse var att sjukdom och värdighet följdes åt. I samma takt som patientens 

sjukdom fortskred så förlorades patientens känsla av värdighet allt eftersom.  

Brown et al. (2011) belyser i sin studie att patienten vill bli behandlad som en frisk människa 

och vissa avstod därmed från att berätta om sin sjukdom med rädsla av att bli behandlad 

annorlunda. Patienter har blivit bemött på olika sätt av vänner och grannar när de berättat 

om sjukdomen. Vissa var ett stöd genom sjukdomsförloppet och en del tog avstånd vilket 

även Duarte-Enes (2003) nämner om känslan av att bli behandlad annorlunda då vänner och 

bekanta undviker den som är sjuk.  
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Patienten ville att personalen skulle vara så stöttande som möjligt och ha en god förmåga att 

kommunicera.  De var viktigt att få fortsätta att vara så aktiv som möjligt och att göra 

vardagliga saker när de kände sig tillräckligt pigga. Förutsättningen var då att personalen 

hade kontroll över patientens sjukdom (Brown et al. 2011).  Karlsson och Berggren (2010) tar 

upp att grunderna för en god palliativ vård är trygghet, autonomi och integritet. Dessa 

begrepp anser författarna vara grundstenarna. Sjuksköterskorna i McNamara (2004) tar upp 

att de strävar efter att identifiera patientens behov och kontroll samt hur personalen skall 

bistå dem för att uppnå detta. Ifall patienten vill lida i tystnad, så är det något som 

sjuksköterskorna måste acceptera.   

I Brown et al. (2011) studie påtalar patienterna att humor var en viktig komponent för att 

behålla livskvaliten, värdigheten och kämparglöden i vardagen. Att få diskutera och skratta 

med personer i liknande situationer var till en hjälp för att kunna hantera verkligheten. 

Lavoie et al. (2011) påtalar att hopp och autonomin tillsammans bildar en stark känsla av 

stolthet och frihet hos patienterna. Sjuksköterskorna i Karlssons och Berggrens (2011) studie 

nämner att om patienten har ett hopp som kan vara att få uppleva en sista vår eller att känna 

välbehag av doften som kommer från en god middag. Även om patienten inte kan äta 

middagen så bevaras autonomin. 

 

Känslan av förlorad kontroll  och brist på respekt 

Patienterna tar upp att de vill välja vad som skall komma till närståendes vetskap. Flertalet 

av deltagarna i studierna kände förlorad kontroll vid beskedet om övergången till palliativ 

vård.  De önskade stödjande insatser för att kunna hålla en så aktiv livsstil som möjligt i 

vardagen. Patienten kände en brist av kontroll när ingen fanns till hjälp när det behövdes 

samt även brist på respekt när personalen förbiser patienten vid arbetsmoment.  

 I studien av Brown et al. (2011) påtalar patienter att de vill få dåliga nyheter bakom stängda 

dörrar, inte bakom ett draperi. Terry et al. (2010) visar i sin studie att vårdpersonal tyckte att 

närstående skulle få ta del av informationen trots att patienter uttryckligen sagt nej. Det 

händer att patienter utelämnar information om sin sjukdom och om sina känslor från sina 

närstående för att inte bli påverkad i sitt beslutsfattande.  Patienter vill känna att de har 

kontroll över sig själv och över beslut rörande behandlingen av deras sjukdom. Även de som 
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kände sig trygga i att dela information med sina nära kände sig oroade att personal inte 

skulle se skillnad mellan patienten och familjens olika viljor. 

När patienter fått veta att de skall dö upplever de en värld full av kaos. Man tappar kontroll 

över sitt liv och plötsligt har man endast lite tid på sig att göra saker. Upplevelser som 

förlorad harmoni, ilska, misstro, kaos och kraftlöshet infinns (Richardson et al. 2010). I 

studien av Osse et al. (2005) där de undersöker upplevelsen kring palliativ vård, upplevde 64 

% av de 95 deltagare förlorad kontroll över sitt liv.  

 I vården vill patienterna i Johnston och Smith´s (2006) studie att personalen ska ha kunskap 

om sjukdomen, främja komfort, vara där, finnas som ett stöd och hjälpa till när det behövs. 

Patienten ska få en chans att berätta om sina problem utan att känna sig besvärade då 

sjuksköterskan utstrålar stress.   

Patienter som inte fått tillfredsställande information från sin doktor och sjuksköterska 

upplevde en känsla av förlorad kontroll. För att finna kontroll kunde patienter som hade 

förmågan till det, söka information på annat sätt via Internet, i böcker eller fråga andra som 

befann sig i liknande situation (Williams, Dawson & Kristiansson, 2007). En kvinnlig patient 

i en studie av Volker et al. (2004) nämner en situation där hon är nära att bli felbehandlad av 

en sjuksköterska men märker detta och stoppar upp behandlingen. Patienten oroar sig för 

andra i liknande situation som inte har förmåga att vara lika uppmärksam på vad som 

händer i vården kring sig. 

Att vara på sjukhus kan vara ett besvär för patienten för att det känner otrygghet i miljön och 

ökat beroende av andra människor. När de frågat om hjälp och inte fått det så ökade känslan 

av osäkerhet och emotionell stress. En patient nämner att han fick en säng som var trasig. 

Han påtalade detta men fick ingen respons och låg då vaken under natten med rädslan av att 

bli skadad. Han kände en bristande kontroll över situationen och utlämnad av andras 

handlande (Williams et al. 2008). En oro fanns över att tappa kontroll över sina kroppsliga 

funktioner, förmågan att kunna vårda sig själv och sin privata sfär (Volker et al. 2004).  

Duarte-Enes (2003) tar upp ett fall gällande en patient som känner sig kränkt då personalen 

uttryckligen sagt till att ringa på larmet om det är något som patienten vill ha hjälp med. 

Även fast patienten inte har ringt eller givit sitt medgivande kom de och ändrade om i hans 
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säng. Patienterna i denna studie upplever brist på respekt när de inte blir lyssnade på. I 

studien av Lavoie et al. (2011) nämns att patienter känner av sitt beroende av andra påtagligt 

under nattetid, när patienten behöver störa personalen för att få hjälp. Känslan av att 

uppleva beroende av andra genererar över tid känslor som hjälplöshet, undergivenhet, 

värdelöshet och ensamhet. En av de deltagande patienterna i Volker et al.´s (2004) studien 

förklarar att i den mån hon kunde, ville hon dölja hjälpmedel som till exempel slangar och 

tuber. Detta för att dels skydda sina närstående från att se men även för att skydda sin egen 

värdighet. Vid ett tillfälle förlorades patientens värdighet totalt. Hon överrumplades då en 

sjuksköterska kom in på rummet under tiden hon hade besök och på ett respektlöst sätt 

kontrollerade hennes urinkateter.  

Förhållandet mellan personlig kontroll och upplevelsen av emotionell tillfredsställelse, blev 

essensen av hur patienten utformade sina dagliga aktiviteter. Detta är något som är mycket 

viktigt för att kunna främja patienters känsla av värdighet. När detta inte var möjligt så blev 

upplevelsen en minskad kontroll över sitt liv (Williams et al. 2008). I Volker´s et al. (2004), 

berättas om en situation där en dotter av ren välvilja börjar betala räkningar åt sin mor. Detta 

fick modern att känna sig helt utan kontroll. Hon kunde inte längre köra bil eller gå en 

promenad men betala räkningarna förmådde hon fortfarande att göra.  Men Lavoie et al. 

(2011) visar även detta ur annan synvinkel där ett bemötande som präglas av att klara allt 

själv, kan få patienten att känna sig negligerad. Det är en smal balansgång mellan att vara 

överbeskyddad och att inte vara det.  Deltagare pratade om att ha sin personliga värdighet 

skyddad och respekterad.  

Diskussion  
 

Metoddiskussion  

Tillvägagångssättet som valts har varit att tillämpa litteraturöversikt och försöka få en 

förståelse för området som valts. I våras påbörjades en projektskiss där ett syfte 

formulerades och en sökstrategi utarbetades. Sökorden har blivit fler och fler under arbetes 

gång. En bred sökning påbörjades eftersom det är ett mindre specifikt område som försökts 

att ringa in. Nackdelen med sökningen är att den har gett stora resultat men med få passande 

artiklar till syftet. Litteratursökningen hade även kunnat belysa ytterligare ett perspektiv om 
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närståendes upplevelser tagits med och sökord som relatives eller carer använts. För att få ett 

flerdimensionellt perspektiv på datainsamlingen så har både kvalitativa och kvantitativa 

studier studerats. Antalet deltagare i studierna varierar mellan 7 till 322 personer. Resultatet 

får därmed en varierad styrka med detta varierande antal deltagare. Studierna med ett 

mindre deltagarantal visar på upplevelserna och de olika behoven och de stora visar på hur 

det ser ut i stora grupper. De studier som inte hade en etisk diskussion, exkluderades.  

Denna studie är tillämpningsbar inom omvårdnad på grund av att huvudresultatet 

genomsyrar vikten av en god relation mellan sjuksköterskan och patienten, ett område som 

inte bara kan tillämpas inom palliativ vård. Vi anser att inom palliativ vård får sjusköterskan 

använda hela sin kompetens inom omvårdnadsområdet, där det gäller att ha ett 

multidimensionellt synsätt. Patientens psykiska, fysiska, sociala och existentiella behov skall 

tillgodoses och närstående skall göras delaktiga. Resultatet går inte till fullo att generalisera 

då det till stor del bygger på patienters upplevelser men essensen, det som sägs mellan 

raderna, kan generaliseras inom olika omvårdnadsituationer.  Styrkor med denna studie är 

analysprocessen där de vetenskapliga artiklarna analyserats av båda parter för att sedan 

tillsammans ha format ett resultat. Svagheten med studien är det varierande patientantalet i 

de vetenskapliga artiklarna samt att dessa är geografiskt snedfördelade. Fyra artiklar 

kommer från Australien, tre artiklar är utformade i England (en studie hade även en svensk 

och en isländsk författare), två från USA, en från Canada, en från Nederländerna, en från 

Italien samt en Svensk studie, vilket inte täcker upp hela eller någon specifik del av världen.  

 

Resultatdiskussion  

Syftet men denna studie var att undersöka hur sjuksköterskan kan främja patientens 

autonomi och värdighet utifrån både sjuksköterskans och patientens upplevelse i den 

palliativa vården.  

När det gäller förutsättningar för palliativ vård framkommer tydliga brister vid övergången 

till palliativ vård samt vård utifrån helhetsperspektiv. Resultatet visar på skrämmande 

siffror i den italienska studien om patienter som inte visste om sin diagnos och prognos, där 

mindre än hälften av 232 personer hade vetskap om sin diagnos och bara 39,2 % visste sin 
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prognos. Vad är det som gör att dessa siffror är så höga? Är det på grund av den del av 

hälso- och sjukvårdspersonal som inte tror på palliativvård, som framkommer i resultatet? 

Eller beror det på egna rädslor för döden eller en känsla av ett misslyckande? Vilket som är 

det rätta svaret är egentligen inte det viktiga men däremot att belysa förekomsten och hur 

man ska komma till rätta med problemet. Om man som patient inte vet sin diagnos, så 

hamnar man på olika nivåer. Konsekvensen av detta måste göra att det blir ytterst svårt att 

skapa en god omvårdnad då alla inte har samma vision. Det krävs ett väl sammansvetsat 

team runt patienten där alla har samma väldefinierade mål, patienten. I Socialstyrelsens 

kunskapsstöd för palliativ vård (2013, s. 34) nämns att patienter med svåra sjukdomstillstånd 

ofta är särskilt beroende av god kontinuitet i vården. För att underlätta för patienten att 

känna trygghet krävs det att man som sjuksköterska har en övergripande kontroll över 

vårdsituationen. Detta underlättar även den ömsesidiga kommunikation mellan patient och 

hälso- och sjukvårdens personal som är nödvändig för god vård. Vi tror på detta både för 

personalen och för patientens skull.  Rutledge och Kuebler (2005) tar upp i sin review-studie 

om att kunskapen kring palliativ vård bör byggas på evidens och sjuksköterskor behöver ett 

stöd för att kunna uppnå detta.  

Denna litteraturöversikt visar att behovet av relation, delaktighet och information, där 

resultatet visar att om man inte har en god kommunikation med patienten så kommer man 

inte vidare i omvårdnaden. Det är patienten som vet vilka problem den behöver stödjande 

insatser för. Chochonov (2006) lyfter i sin studie att det som hälso- och sjukvårdspersonal 

tror att patienten behöver veta, behöver rimligtvis inte stämma överens med det som 

patienten verkligen vill veta. Det är en utmaning för personalen att finna patientens verkliga 

behov av information och svara upp mot detta adekvat och inte basera på sina egna 

personliga föreställningar. Vi instämmer med resultatet att informationsbehovet är olika 

beroende på vad personalen och vad patienten anser vara viktigt. 

För att i sanning kunna hjälpa en annan människa måste jag förstå mer än honom-men 

ändå först och främst förstå det han förstår. Om jag inte gör det så är mig min 

merförståelse inte till någon hjälp. Någon måste jag visserligen förstå mer än vad han 

gör, men först och främst förstå det han förstår. Om jag inte kan det så hjälper det inte att 

jag kan och vet mera. Sören Kirkegaard (Birkler, 2003, s. 47). 

Får inte patienten tillräcklig information upplevs en känsla av osäkerhet som leder till att 

patienter söker information på annat håll för att känna kontroll i vardagen. Vi tror att det är 
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viktigt med en god trygghet till personalen så att de vågar ventilera sina tankar, det är ju inte 

säkert att kunskapen som patienten sökt är från evidensbaserade sidor. Det visar sig även i 

resultatet att informationen som patienten har om sin sjukdom kan vara ett känsligt ämne att 

dela med sig av till familj och vänner. Vissa sjukdomsdrabbade avstod från att delge 

information om sitt tillstånd till närstående och vänner med rädsla av att bli behandlad 

annorlunda eller påverkad i sitt beslutsfattande. I lagen så står det att om hälso- och 

sjukvården inte kan lämna informationen till patienten ska en närstående till patienten få 

informationen i stället. Hälso- och sjukvården får dock inte lämna information till en 

närstående om det finns hinder för detta i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller i 

Patientsäkerhetslagen (2010:659).  

Resultatet visar att autonomi och värdighet går hand i hand. Detta upplevs hos den döende 

patienten som en förlust av båda begreppen då man tappar självständighet på grund av sin 

situation i sjukdomen (Chochonov, 2006).  Utifrån resultatet tas det upp att det är viktigt att 

se patientens nyanser vilket även Wheatley och Idris Baker (2007) beskriver. Författarna 

förklarar vikten av att respektera patientens nyanser utifrån den personlighet som patienten 

har och deras val de gör i sina liv och för sina kroppar. Detta är inte för att människors val 

ofta inte är bra utan vikten ligger i människors upplevelse av frihet att göra sina bra eller 

dåliga val men det betyder inte att vi alltid ska göra precis som patienten vill. Vi som hälso- 

och sjukvårdspersonal arbetar under regelverk som säger att arbetet skall ske utifrån 

evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet.  I vårt resultat tas det upp att grunden i 

autonomi är att få leva tills man dör, där det i slutet kan vara de små sakerna som blir av stor 

betydelse för att känna oberoende. Wheatley och Idris- Baker (2007) tar upp svårigheterna 

med att respektera autonomin då autonomi är olika för olika personer, speciellt de som 

vårdas i livets slut. Detta syns i resultatet då det nämns att det är en smal balansgång med att 

finna individen. Patienter tar upp att de ville bli behandlade som en enskild individ, så 

normalt som möjligt och få skratta och bevara hoppet.  Cochonov (2006) tar upp att hälso- 

och sjukvårdspersonal som försöker att bevara värdigheten, måste finna sätt att svara upp 

för hela personen och inte bara till sjukdomen.  

Av resultatet framkom att patienter önskar att få dåliga nyheter bakom stängda dörrar. 

Varför ska patienter ens behöva önska en sådan sak, är inte det självklart? Av erfarenhet så 
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förekommer det inom vården att patienter får tunga besked på flersalar med i bästa fall ett 

draperi som skiljer andra patienter ifrån. När läkaren lämnat rummet ligger patienten kvar i 

salen med raserad livsvärld. Resultatet tar sedan upp att dessa nyheter skapar en värld av 

kaos för patienten och kontrollen över livet går förlorad. Sjuksköterskans stöttande roll fyller 

här ett stort behov hos patienten. 

När den nya situationen råder så beskriver patienterna att det är viktigt att få vara så aktiv i 

vardagen som möjligt när ork finns samt att få hjälp när orken tar slut. Brist på kontroll i 

situationer uppstår bland annat när patienten ber om hjälp men inte får någon respons från 

personalen. Följden bli att värdigheten går förlorad. Kollisioner mellan vårdarbetet och 

patientens integritet förstör också känslan av värdighet och kontroll över situationer. 

All sann hjälp begynner med ödmjukhet; Hjälparen måste först ödmjuka sig under den 

behöver hjälpa, och därvid förstå att det att hjälpa inte är detsamma som att utöva makt 

utan att tjäna. Sören Kirkegaard (Birkler, 2003, s. 47). 

Som resultatet tar upp så är det en smal balansgång mellan att vara delaktig och förbisedd. 

Därför tror vi att det är viktigt att sjuksköterskan är vaksam och aldrig tappar fokus kring 

patienten men dock utan att ta över. Under studiens gång har funderingar dykt upp 

angående sitt eget samvete som vårdpersonal. Man vill ligga steget före och observerar hellre 

en patient en gång för mycket än en gång för lite. Detta på grund av rädslan av att missa 

något. Om man ser detta till resultatdelen, angående patienten som känner sig kränkt då han 

inte på kallat hjälp och ändå kommer personalen och ändrar om i hans säng. Ytterligheten 

till detta fall är mannen med den trasiga sängen. Båda blir förbisedda men på olika vis. Man 

kan ju fundera varför det uppstår sådana situationer som låter så enkla och självklara att 

lösa. Vi upplever utifrån vår verksamhetsförlagda utbildning att den extra tid som 

sjuksköterskan ger till en patient tas från en annan. Socialstyrelen (2013, s. 39) tar upp att en 

stödjande vårdmiljö innebär en personcentrerad miljö där patienter och närstående kan 

känna sig välkomna, delaktiga och sedda. I Stajduhar, Thorne, McGuinness och Kim-Sing´s 

(2010) studie upplevde patienterna att vårdpersonalen hade lite tid att spendera på deras 

besök. Det var mycket uppskattat då personen hade tid att diskutera sina problem och då var 

det inte tiden i minuter som var det viktiga utan kvalitén på tiden med personalen. Med en 

direkt ögonkontakt från vårdpersonen, ett aktivt lyssnande, en person som satte sig ner 

istället för att stå och att inte på något vis verka jäktad i sitt kroppsspråk, upplevdes värdigt. 
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När det gäller brister i att göra patienten delaktig, funderar vi kring tiden. Är det den som 

sätter käppar i hjulet?   
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Slutsats 

 

Denna litteraturöversikt belyser ett flertal faktorer och områden som ingår i den palliativa 

vården för att den sjuke skall känna välbefinnande i sin situation. Autonomi ligger till grund 

för patientens identitet och som ett skydd för att få bevara sin mänskliga värdighet. På det 

sättet blir autonomi grunden i omvårdnaden då den representerar möjligheten att bygga sitt 

eget liv ända till slutet. I omvårdnadsarbetet bör man hela tiden reflektera över sitt tankesätt.  

Alla har vi en förförståelse, skillnaden är de som sätter den i rullning eller de som låter den 

ligga statisk. Detta vetenskapliga arbete belyser behovet av reflektion inom omvårdnaden för 

att stärka patientens autonomi och värdighet. Reflektioner som ständigt bör göras inom 

omvårdnadsarbetet är: Görs detta för min, verksamheten eller för patientens skull?  

 

    

 



 

Referenslista 

Referenser med* förekommer i resultatet. 

Ahmedzai, S. H., Costa, A., Blengini, C., Bosch, A., Sanz-Ortiz, J., Ventafridda, V., &  

Verhagen,S. C. (2004). A new international framework for palliative care. European Journal of 

cancer, 40, 2192-2200. doi:10.1016/j.ejca.2004.06.009 

Axelsson et al. (2012).  Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012–2014.  Hämtad den 13-05-

23 från http://www.cancercentrum.se/PageFiles/1722/Nat_vp_pall_2012.pdf 

Beck-Friis, B., & Strang, P. (2005). Palliativ medicin. (3. uppl.). Stockholm: Liber.  

Birkler, J. (2003). Filosofi och omvårdnad. (1. uppl.). Stockholm: Liber AB. 

*Brown, H., Johnston, B., & Östlund, U. (2011). Identifying care actions to conserve dignity in 

end-of-life care. British journal of community nursing, 16(5), 238-245. 

Carlsson, S., & Eiman, M. (2003). Evidensbaserad omvårdnad. Studiematerial för undervisning 

inom projektet ”Evidensbaserad omvårdnad – ett samarbete mellan Universitetssjukhuset 

MAS och Malmö högskola”. 

Chochinov, H. M. (2006). Dying, Dignity, and New Horizons in Palliative End-of-life care.  A 

cancer journal for clinicans, 56(2), 84-103.  

Clark, D.  (1999). Total pain’, disciplinary power and the body in the work of Cicely 

Saunders, 1958-1967. Social Science & Medicine, 49(6), 727-736. 

*Duarte-Enes, P. S. (2003). An exploration of dignity in palliative care. Palliative Medicine, 17, 

263-269. doi: 10.1191/0269216303pm699oa 

Fossum, B. (2007). Kommunikation: Samtal och bemötande i vården. (1:5 uppl.). Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Friberg, F. (2006). Dags för uppsats. (1:7 uppl.). Lund: Studentlitteratur AB. 



 

*Giardini, A., Giorgi, I., Sguazzin, C., Callegari, S., Ferrari, P., Preti, P., & Miotti, D. (2011). 

Knowledge and expectations of patients in palliative care: issues regarding communications 

with people affected by life-threatening diseases.  Giornale italiano di medicina del lavoro ed 

ergonomia, 33(1), A41-A46.  

HSL 1982:763. Hälso- och sjukvårdslagen. Hämtad den 13-09-20 från 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--och-

sjukvardslag-1982_sfs-1982-763/ 

*Johnston, B., & Smith, L. N. (2006). Nurses´ and patients´ perceptions of expert palliative 

nursing care.  Issues and innovations in nursing practice, 54(6), 700-709.   

*Karlsson, C., & Berggren, I. (2011). Dignified end-of-life care in the patients’ own homes. 

Nursing Ethics, 18(3), 374-385. doi: 10.1177/0969733011398100 

Kirk, I., Kirk, P., Kuziemski, C., & Wagar, L. (2010). Perspectives of Vancouver Island 

Hospice Palliative Care Team Members on Barriers to Communication at the End of Life: A 

Preliminary Study. Journal of Hospice & Palliative Nursing, 12(1), 59-68. 

*Lavoie, M., Blondeau, D., & Picard-Morin, J. (2011). The autonomy experience of patients in 

palliative care. Journal of hospice & palliative nursing, 13(1), 47-53. doi: 

10.1097/NJH.0b013e318202425c 

Lynch, M., Dahlin, C., Hultman, T., & Coarkley, E. (2011). Palliative Care Nursing: Defining 

the Discipline?. Journal of Hospice & Palliative Nursing, 13(2), 106-111. 

*McNamara, B. (2004). Good enough death: autonomy and choice in Australian palliative 

care. Social Science & Medicine, 58(2004), 929-938. doi: 10.1016/j.socscimed.2003.10.042 

OSL 2009:400. Offentlighets- och sekretesslag. Hämtad den 13-10-14 från 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Offentlighets--och-sekretessla_sfs-2009-400/ 



 

*Osse, P. H. B., Vernooij-Dassen, J. F. J. M., Schadé, E., & Grol, M. T. P. R. (2005). The 

problems experienced by patients with cancer and their needs for palliative care.  Support 

care cancer, 13, 722-732. doi: 10.1007/s00520-004-0771-6 

 PSL 2010:659. Patientsäkerhetslagen. Hämtad den 13-10-12 från 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659/ 

Prem, V., Karvannan, H., Kumar, P. S., Karthikbabu, Surulirajan, Syed, N., Sisodia, V., & 

Jaykumar, S. (2012). Study of Nurses' Knowledge about Palliative Care: A Quantitative 

Cross-sectional Survey. Indian Journal Of Palliative Care, 18(2), 123-126.  

*Richardson, K., MacLeod, R., & Kent, B. (2010). Ever decreasing circles: terminal illness, 

empowerment and decision-making. Journal of primary health care, 2(2), 130-135.    

Rutledge, N. D., & Kuebler, K. K. (2005). Applying Evidence To Palliative Care. Seminars in 

oncology nursing, 21(1), 36-43. doi: 10.1053/j.soncn.2004.10.006 

Statens beredning för medicinsk utvärdering. (2012). Mall för kvalitetsgranskning avstudier med 

kvalitativ forskningsmetodik– patientupplevelser. Hämtad den 13-05-23 från 

http://www.sbu.se/upload/ebm/metodbok/Mall_kvalitativ_forskningsmetodik.pdf  

Socialstyrelsen. (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Hämtad den 13-05-23 

från  http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/9879/2005-105-

1_20051052.pdf  

Socialstyrelsen. (2013). Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, 

rekommendationer och indikatorer. Stöd för styrning och ledning. Hämtad den 13-09-23 från 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19107/2013-6-4.pdf    

Stajduhar, K., Thorne, S., McGuinness L., & Kim-Sing, C. (2010). Patient perceptions of 

helpful communication in the context of advanced cancer. Journal of clinical Nursing, 19, 2041-

2043. doi: 10.1111/j.1365-2702.2009.03158.x 

http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/9879/2005-105-1_20051052.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/9879/2005-105-1_20051052.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19107/2013-6-4.pdf


 

Strohbuecker, B., Gaertner, J., & Stock, S. (2011). Informing Severely Ill Patients: Needs, 

Shortcomings and Strategies for Improvement. Breast Care, 6(1), 9-11.  

Svensk Sjuksköterskeförening. (2010). Värdegrund för omvårdnad. Stockholm: Åtta45. 

*Terry, W., Olson, L. G., Wilss, L., & Boulton-Lewis, G. (2005). Experience of dying: concerns 

of dying patients and of carers. Internal medicine journal, 36, 338-346. doi: 10.1111/j.1445-

5994.2006.01063.x 

*Volker, D. L., Kahn, D., & Penticuff, H. J. (2004). Patient Control and End-of life care part I: 

the patients perspective. Oncology nursing forum, 31(5), 945-953. DOI: 10.1188/04.ONF.945-953 

*Volker, D. L., Kahn, D., & Penticuff, H. J. (2004). Patient Control and End-of life care part II: 

the patients perspective. Oncology nursing forum, 31(5), 954-960. doi: 10.1188/04.ONF.954-960 

Watts, T. (2012). End-of-life care pathways as tools to promote and support a good death: a 

critical commentary. European Journal Of Cancer Care, 21(1), 21-25. 

*Wiliams, M. A., Dawson, S., & Kristjanson, J, L. (2008). Exploring the relationship between 

personal control and the hospital environment. Journal of clinical nursing, 17, 1601-1609. doi: 

10.1111/j.1365-2702.2007.02188.x 

Wheatley, J. V., & Idris-Baker, J. (2007).”Please, I want to go home”: ethical issues raised 

when considering choice of place of care in palliative care. Postgrad Med J, 83, 643-648. doi: 

10.1136/pgmj.2007.058487 

World Health Organization. (2013). WHO Definition of Palliative Care. Hämtad den 2014-09-05 

från http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/ 

 

 



 
 

Bilaga 1 Översikt över ingående artiklar i resultatet  

Författare 

Årtal  

Land 

Studiens 

syfte 

Design/ 

Intervention/ 

Instrument 

Deltagare/ 

Bortfall 

Huvudresultat Kommentarer 

gällande    

kvalité 

Brown et al.  

(2011) 

Island 

England  

Sverige 

Syftet med 

studien var att 

se om man 

kan stärka 

patientens 

värdighet 

med en grund 

på 

evidensbasera

d vård med 

sjuksköterskor 

som har 

klinisk 

erfarenhet.  

 

 

 

Kvalitativ 

beskrivande 

studie men 

Kvalitativ 

Innehållsanalys 

som design.  

Fokus 

strukturerade 

intervjuer.   

17 Sjuksköterskor, 

8 patienter som 

vårdas palliativt 

och 5 vårdare  

Kategorier som 

utskakades var 

Sjukdomsrelaterad 

oro, 

värdighetsbevaran

de plan och sociala 

värdighets 

tillgångar. Det 

visas att alla ovan 

nämnda områden 

är viktiga för att 

bibehålla och 

stärka patientens 

värdighet.  

 

Hög 

Enes-Duarte 

(2003) 

England  

Utforska 

djupet 

meningen och 

upplevelsen 

av värdighet 

för patienter 

och personal 

inom palliativ 

vård.  

Kvalitativ 

beskrivande 

studie med 

Fenomenologisk 

design.  

Djupintervjuer 

8 patienter, 6 

närstående, 3 

sjuksköterskor, 1 

doktor, 1 

socialarbetare och 

1 sjukgymnast 

Värdigheten visar 

sig vara ett 

komplext fenomen. 

Att vårda 

värdigheten är 

mångdimensionellt 

där flera olika 

behov som 

patienten har ska 

balanseras 

samtidigt som man 

ska ha i åtanke att 

vi uppfattar saker 

och ting olika.  

 

 

Medel-hög.  

Giardini et 

al. 

(2011) 

Italien 

Bedöma 

palliativa 

patienters 

kunskap om 

sin diagnos, 

prognos och 

förväntningar 

samt att 

sekundärt 

utvärdera 

eventuella 

skillnader 

mellan 

palliativa 

patienter med 

eller utan 

cancer. 

 

 

Kvantitativ studie 

Strukturerade 

intervjuer.  

322 med ett 

bortfall på 90 

deltagare.  

232 patienter 

tillhörande 

palliativ 

vårdavdelning, var 

av 215 hade en 

cancer diagnos och 

17 hade andra 

livshotande 

diagnoser. 

Huvudresultatet 

blev att 45,4 % av 

232 patienter viste 

deras diagnos och 

35,3 % hade delvis 

kunskap om den. 

39,2 % visste deras 

prognos. Patienter 

med cancer visste 

mindre om sin 

diagnos och 

prognos än med de 

som ej hade cancer. 

 

 

Grad 2 

Nivån av 

bevis är för 

liten , ojämn 

fördelning av 

diagnoser hos 

patienterna.  



 

Johnston et 

al. 

(2006) 

England 

Studerar 

patienters och 

sjuksköterskor

s 

uppfattningar 

om palliativ 

vård. 

Kvalitativ 

deskriptiv studie 

med 

Fenomenologisk 

design. 

Djupintervjuer.  

22 sjuksköterskor 

och 22 patienter 

som var i livet slut. 

Huvudresultatet 

visar att patienten 

längtar efter att få 

känna oberoende 

och fortsätta ha 

kontroll. 

Sjuksköterskan och 

patienten 

samstämmer på att 

de som skall 

karaktärisera en 

palliativ 

sjuksköterska är 

mänsklighet, 

vänlighet, har 

värme, medkänsla 

och äkthet. 

 

 

Medel-hög 

Karlsson 

(2011) 

Sverige 

Undersöka 

sjuksköterskor

s upplevelse 

av 

signifikanta 

faktorer som 

uppfyller en 

god vård i 

livets slut i 

patientens 

egna hem. 

 

Kvalitativ 

deskriptiv studie 

med 

Fenomenologisk 

hermeneutisk 

design med 

djupintervjuer.  

10 sjuksköterskor 

med erfarenhet av 

palliativ vård i 

hemmiljö. 

Huvudresultatet 

visar att god vård i 

livets slut 

förutsätter att 

syftet med vården 

är att främja 

säkerhet, autonomi 

och integritet för 

patienten och dess 

familj.  

Hög 

Artikeln är 

väldigt tydlig 

och den har en 

mycket 

välgjord etisk 

diskussion.  

Lavoie et al.  

(2011) 

Canada 

Beskriva 

upplevelsen 

av autonomi 

från 

utgångspunkt 

av en person i 

palliativt 

skede. 

Kvalitativ 

deskriptiv studie 

med 

fenomenologisk 

design. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 

öppna frågor. 

10 personer som 

har en oåterkallelig 

sjukdom och vistas 

på ett palliativt 

dagcenter.   

Huvudresultatet 

visar att då 

autonomi är 

associerat med 

personlig integritet 

och att vara 

oberoende, så 

indikerar det på att 

det upplevs 

paradoxalt med 

andra och att 

autonomi upplevs i 

nuet. 

 

Medel-hög.  

McNamara 

(2004) 

Australien 

Utforska 

osäkerheten 

som finns när 

ideologin om 

patientens 

anatomi ej kan 

bli 

tillgodosedd i 

den dagliga 

verksamheten 

Kvalitativ 

deskriptiv studie 

med 

Antropologisk 

vinkel på 

etnografisk 

design. 

Fokusstrukturera

de intervjuer och 

observationer..   

32 hälso-

sjukvårdspersonal 

i ett palliativt team  

Strävan hos 

personalen mot en 

god död skiljer sig 

från vad patienten 

uppfattar som en 

god död. Focus 

inom det palliativa 

arbetet tenderar att 

hamna på distinkt 

symtomlindring.  

 

Medel-hög  

Författaren är 

en Antropolog 

vilket kanske 

är 

förklaringen 

till den långa 

bakgrunden 

och 

avsaknaden 

av limits.   

 



 

Osse et al.  

(2005) 

Nedeländer

na 

Identifiera hur 

patientens 

ålder, kön och 

cancerart gör 

verkan på 

bestämmande 

faktorer av 

problem och 

identifiera 

brister i 

vården. 

Kvantitativ studie 

Tvärsnittsdesign. 

Frågeformulär. 

Strukturerad 

kommunikation. 

94 patienter med 

cancer  

Huvudresultatet 

visar att 

cancerpatienter i 

hemmet i palliativ 

fas upplever en 

stor variation av 

problem. De mest 

upplevda 

problemen var 

fatigue, tungt 

hushållsarbete, 

frustration över att 

ej kunna göra så 

mycket som förut. 

Yngre patienter 

upplevde mera 

sociala, 

psykologiska och 

ekonomiska 

problem. 

Grad 2 

Richardson 

et al. 

(2010) 

Australien   

Uforska 

problem med 

empowerment 

och det 

dagliga 

beslutsfattand

et utifrån 

patienters 

perspektiv 

som vårdas 

palliativt.  

Kvalitativ 

beskrivande 

studie med 

Fenomenologisk- 

Hermeneutisk 

design. 

Djupintervjuer.  

40 patienter som 

vårdas palliativt.  

Data har hanterat 

ytterst varsamt 

efter som man inte 

kan låta deltagarna 

godkänna sina 

svar pga. av att 

flertalet avled 

innan studien var 

klar.  

Resultatets delas 

upp under temana: 

livskaos, förändrad 

kroppsuppfattning 

och den upplevda 

tiden mot slutet. 

Resultatet utvisas 

inte bara i teman 

utan visar även att 

hälso- och 

sjukvårdspersonal 

bör vara 

uppmärksam på 

den nivå av 

kontroll som de 

utövar.  

 

Hög 

 

Terry et al. 

(2005) 

Australien 

Beskriva 

bekymret för 

döende 

patienters 

problem som 

de kan se när 

döden närmar 

sig. 

Kvalitativ 

deskriptiv studie 

med 

Innehållsanalys 

som design.  

Intervjustudie 

med 

fokusgrupper. 

36 patienter på 

hospice samt 18 

anhörigvårdare 

som hade anhörig 

som avlidit. 

Bekymmer som 

upplevdes av 

patienterna var 

otillräcklig 

autonomi, lite 

information om 

fysiska 

förändringar och 

medicinanvändnin

g, önskemål om 

dödshjälp. 

Närstående ville ha 

mera service och 

support.  De tyckte 

inte att de fått 

tillräcklig 

information om sin 

anhöriges 

sjukdom. 

 

Medel-hög. 

Anhörigvårda

re är inte 

nämnda i 

syftet. 



 

Volker et al.  

Del 1  

(2004) 

Texas 

Denna studie 

vill utforska 

hur patienter 

med cancer 

kan få kontroll 

i livet 

slutskede och 

att förklara 

strategier som 

sjuksköterska

n kan 

använda för 

att hjälpa 

patienten till 

att få kontroll.  

Kvalitativ 

beskrivande 

studie med 

Hermeneutisk 

design. Semi-

strukturerade 

intervjuer.  

9 kvinnliga 

onkologsjuksköter

or var av en hade 

doktorerat i 

palliativ vård.  

Resultatet visar på 

att patienter med 

avancerad cancer 

har ett stort behov 

att känna kontroll i 

sin vardag. 

Sjuksköterskan har 

en stor roll när det 

gäller att främja 

patientens 

bibehållande av 

kontroll.   

Medelhög. 

Undrar om 

resultatet 

skulle blivit 

annorlunda 

om det hade 

varit manliga 

deltagare i 

studien.  

Volker et al.  

(2004) 

Texas 

Syftet med 

studien är att 

förklara vad 

människor 

med 

avancerad 

cancer 

behöver för 

att uppnå 

kontroll och 

komfort i livet 

slut.  

Kvalitativ 

beskrivande 

studie med 

Hermeneutisk 

design.  Semi-

strukturerade 

intervjuer. 

7 patienter med 

avancerad 

cancerdiagnos.  

Deltagarna 

uttryckte en stor 

variation för 

främjandet av 

personlig kontroll 

och komfort. Deras 

önskan var att få 

vara delaktig i 

vården för att öka 

känslan av kontroll 

i situationen. 

Hög. 

Williams et 

al.  

(2007) 

Australien  

Denna studie 

är en del av 

studien 

Optimerad 

personkontrol

l för det ökade 

emotionella 

välbefinnande

t, vilken 

terapeutisk 

och icke- 

terapeutisk 

inverkan har 

sjukhusmiljön. 

Kvalitativ 

deskriptiv studie 

med Grounded 

theory design.  

Semi 

strukturerade 

intervjuer och 

observationsstudi

er.  

56 palliativa 

patienter på ett 

sjukhus.  

78 h 

observationstillfäll

en  

Studien bekräftar 

de tidigare 

resultaten, där 

patienten upplever 

en känsla av 

förminskad 

kontroll inom 

sjukhusets väggar. 

Det finns stora 

behov av att 

utforma miljön för 

att främja 

patientens känsla 

av kontroll och 

trygghet. 

Medel-hög. 

 


