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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Alltfler patienter i Sverige väljer att vårdas hemma i livets slut. Vården ska vara 
av samma kvalitet oavsett vårdform, och denna vård ska ges med värdighet och respekt för 
den enskilda människans integritet, likväl i livets slut som när döden inträffat. För att uppnå 
detta krävs kunskap och lärdom angående patienters upplevelser av vård vid livets slut. 
Syfte: Beskriva patienters, med obotlig cancersjukdom, upplevelser angående vård vid livets 
slut i hemmet. Metod: Kvalitativ innehållsanalys av bloggar skrivna av människor i livets 
slut. Resultat: Två kategorier identifierades. Den första kategorin benämns Psykologiska 
och sociala aspekter av att vårdas hemma med underkategorierna Familjens närvaro och 
Sårbarhet och andra psykiska påfrestningar. Den andra identifierade kategorin benämns 
Hemsjukvården påverkar vardagen och innehåller underkategorierna Fungerande 
hemsjukvård och Negativa aspekter av hemsjukvård. Slutsats: Resultatet av 
innehållsanalysen tyder på att patienter som vårdas hemma är nöjda med vården och har 
tillit till vårdpersonalens kompetens. För patienter är det viktigt att vårdas hemma istället för 
på sjukhus samt är familjens närvaro betydelsefull.  

Nyckelord: Bloggar, kvalitativ innehållsanalys, livets slut, obotlig cancer, palliativ vård, 
patientens upplevelse, vård i hemmet. 

  



ABSTRACT 

Background: More and more patients in Sweden chose to be cared for at home in the end of 
life. The care should be of the same quality regardless of care form, and should be given with 
dignity and respect for integrity of the individual, in the end of life as well as in death. To 
achieve this, knowledge about the patients experiences of end of life care is required. Aim: 
Describe patients’, with uncurable cancer, experiences of end of life care in their own home.  
Method: Qualitative content analysis of blogs written by people in the end of life. Results: 
Two categories were identified. The first Psychological and social aspects of at home care 
with the subcategories Presence of family and Vulnerability and other mental strains. The 
other category identified was named At home care affects everyday life with subcategories 
Functioning home care and Negative aspects of home care. Conclusion: The result of the 
qualitative content analysis shows that patients cared for at home are satisfied with the care 
and trust the competence of the health care staff. To be cared for at home instead of hospital 
is important and the presence of family is valuable.  

Keywords: At home care, blogs, end of life, incurable cancer, palliative care, patient 
experience, qualitative content analysis. 
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1 INLEDNING  

Nuförtiden är det vanligare att patienter i livets slut väljer att få den sista vården i sitt eget 
hem istället för på en vårdinrättning. För sjuksköterskor är kunskap om patienters upplevelse 
av vården en viktig del för att vården och sjuksköterskors arbete ska komma till gagn för 
patienten. Vården bör utgå från patienter och vara för patienters skull. Att patienter vill 
uttrycka sina känslor kring sjukdomen och livet i stort är inget nytt. Det finns många 
patienter som skriver digitala dagböcker, bloggar, om cancersjukdom och hur den påverkar 
livet. Patienters texter ger en unik inblick i hur det är att leva med en dödlig sjukdom och hur 
det känns att mottaga vård i livets slutskede. Som blivande sjuksköterskor väcktes intresset 
för ämnet för att fördjupa kunskapen om hur patienter upplever vård i livets slut, då döden är 
en ständigt närvarande del i sjuksköterskors arbete. Vi har under tidigare arbeten inom 
vården insett hur viktig god vård vid livets slut är, då det är en kort och känslomässig tid i en 
persons liv. Syftet för detta arbete utarbetades efter ett intresseområde gällande upplevelser 
angående vård i livets slut vilket efterfrågades av Mälarsjukhuset landstinget Sörmland.  

2 BAKGRUND 

Nedan kommer en bakgrund kring ämnet att presenteras. I följande text kommer centrala 
begrepp för ämnesområdet att förklaras, vidare redogörs för riktlinjer och lagar och tidigare 
forskning gällande palliativ vård i hemmet. Slutligen presenteras det valda teoretiska 
perspektivet och en problemformulering. 

2.1 Cancer 
Cancer är ett samlingsnamn på olika former av tumörsjukdomar, där hastig, okontrollerad 
celltillväxt orsakar maligna svulster, tumörer (Ericson & Ericson, 2012). Cancer är idag en 
vanlig sjukdom. Det är en sjukdom som kan drabba vem som helst, ingen är skyddad. Män 
och kvinnor drabbas i princip i lika stor utsträckning, under 2015 har cirka 65 000 tumörer 
inrapporterats på sammanlagt drygt 61 000 personer (Socialstyrelsen, 2017). Cancer är inte 
bara en vanlig sjukdom idag, utan även en dödlig sjukdom. Antal tumörer ökar. De senaste 
två decennierna har de ökat med i genomsnitt 2 % för kvinnor och 2.4 % för män. För 
kvinnor är bröstcancer den vanligaste formen av cancer, med 31 % av fallen, och hos män är 
prostatacancer det vanligast förekommande, med 33 % av fallen (Socialstyrelsen, 2015). En 
nutida förändring är fler kvinnor än män idag drabbas av lungcancer, som även är den 
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vanligaste dödsorsaken relaterat till cancer i Sverige bland kvinnor. För män är lungcancer 
den näst vanligaste dödsorsaken efter prostatacancer (Socialstyrelsen, 2017). 

2.2 Palliativ vård 
Palliativ vård är motsatsen till kurativ vård, där målet med behandlingen är att bota 
(Glimelius, 2012). Ordet “palliativ” kommer från latinets pallium, som betyder mantel, och 
ska symbolisera en mantel som skyddar och lindrar, vilket i sin tur är den rollen som 
sjukvården ska anta i förhållande till den sjuke (Beck-Friis & Strang, 2012). Palliativ vård 
innebär att arbeta för att förbättra livskvalitet för patienter och närstående i fall då patienter 
lider av en livshotande sjukdom genom att förebygga och lindra lidande (World Health 
Organization, u.å). Vid palliativ vård handlar det inte längre om att bota patienter, utan om 
att lindra och göra tiden så dräglig som det går för patienter och de närstående. Beck-Friis 
och Strang (2012) tydliggör att vården inte på något sätt får bli passiv då den blir palliativ, att 
ge döende patienter riktig och oklanderlig vård handlar om att använda sig av kvalificerade 
behandlings- och stödinsatser. Vidare kräver palliativ vård inlevelseförmåga, goda 
medicinska kunskaper och fantasirikedom hos vårdpersonalen, då vägen är långt ifrån rak 
och alla patientsituationer är unika (Glimelius, 2012).  

2.3 Palliativ vård i hemmet 
Enligt Beck-Friis och Jakobsson (2012) är hemsjukvård sjukvård som bedrivs i hemmet, med 
eller utan anhörigas medverkan. Den utgår ofta från primärvården eller kommunen via 
distriktsköterska/kommunsjuksköterska och distriktsläkare/husläkare. Den avancerade 
palliativa sjukvården är ofta istället lasarettsansluten (LAH) eller sjukhusansluten (SAH) och 
vården utförs enligt ett team-baserat arbetssätt. Denna vårdform kan benämnas olika 
beroende på region, som exempelvis avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) (Beck-Friis & 
Jakobsson, 2012). Numera avråder Socialstyrelsen (2013) från termen avancerad sjukvård i 
hemmet och menar att begreppet specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH) istället skall 
användas. Vidare menar Beck-Friis och Jakobsson (2012) att vara ansluten till ett sjukhus 
istället för primärvården innebär att sjukhusets resurser kan utnyttjas i alla avseenden. 
Palliativ vård i hemmet innebär bland annat att patienter har omedelbar tillgång till 
slutenvård om behov uppstår samt att vård kan ges dygnet runt, samtliga dagar i veckan. 
Antal patienter som vill vårdas hemma, även i livets slutskede, ökar (Beck-Friis & Jakobsson, 
2012).  

2.4 Hemmets innebörd 
Hilli (2017) menar att det egna hemmet kan definieras som en plats där människan formar 
sin identitet och utgörs av en privat miljö som genomsyras av integritet och 
självbestämmande. Gemenskap, intimitet, kärleksfulla relationer, omtanke och trygghet är 
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begrepp som kan kopplas samman till hemmet (Hilli, 2017). Det egna hemmet uttrycker en 
människas identitet och anses vara en förlängning av personen, vilket innebär att hemmet 
liksom människan kräver varsamhet och respekt. Besökande vårdpersonal måste agera på ett 
respektfullt sätt när den vistas i en patients hem. En annan viktig funktion för hemmet är att 
det utgör den miljö där större delen av livet utspelar sig och där självbestämmande, eller 
autonomi, utövas (Lantz, 2007). Autonomi gäller en persons allmänna förmåga att sköta sitt 
liv och då särskilt förmågan att fatta egna beslut (Nordenfelt, 2007). Lantz (2007) menar att 
skäl till att beakta människors självbestämmande och autonomi kan vara för att individen vet 
vad som är bäst för individen själv, vad som främjar dess livskvalitet. Ett annat att det 
främjar en trygghet. Patienten skall ses som värd i sitt eget hem och vårdprofessionen som 
bjuds in i hemmet, exempelvis en sjuksköterska, skall ses som en gäst. Ibland kan 
vårdprofessionen överta värdskapet och de vanligast förekommande etiska problem inom 
hemsjukvård rör just självbestämmanderätten. Vidare menar Lantz (2007) att livet i hemmet 
karaktäriseras av en vardaglighet som individen själv styr över, vilket kan saknas vid 
sjukhusvistelse, där en professionell ordning råder.  

2.5 Livets slut 
Förr var födelse och död en naturlig del av livet. Människor både föddes och dog i hemmet 
och omhändertogs av nära och kära. Ofta fick den döde ligga kvar i hemmet, kroppen 
iordningsställdes av de närstående enligt vissa rutiner och släkt, vänner och grannar fick 
möjlighet att komma och ta farväl. Även barnen var delaktiga i förberedelser inför 
begravningen (SOU 2000:6). 

Det är inte helt lätt att definiera “livets slut”. Ofta delas betydelsen av att dö upp i tre delar - 
själva döendet, händelsen död och tillståndet död (SOU 2001:6). I livets slut sammanfaller 
alla tre delar och det kan ses som en process. Det kan handla om en kort tid såsom timmar 
eller dagar, eller en längre tid. Att bestämma när själva slutet börjar är inte helt enkelt. Ofta 
talas det om en tidig fas och en sen fas. Vid cancer kan den tidiga fasen handla om flera år 
och innefatta olika behandlingar och uppkomst av potentiella metastaser. Den sena fasen är 
ofta betydligt kortare och handlar om veckor eller månader (SOU 2001:6). 

2.6 Riktlinjer och lagar 
Sjuksköterskor och annan vårdpersonal har vissa dokument att följa och luta sig mot vid vård 
av döende patienter. Enligt Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska bör all vård 
vara personcentrerad och anpassas efter varje patients individuella behov. Sjuksköterskor 
ansvarar för att, i delaktighet med patienter, planera, genomföra och utvärdera omvårdnaden 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Alla patienter har rätt att vara delaktiga i sin vård och 
bestämma över vård och behandling (SFS 2010:659). Socialstyrelsen (2013) beskriver hur all 
god palliativ vård bör utgå från de fyra hörnstenarna symtomlindring, multiprofessionellt 
samarbete, kommunikation och relation och stöd till närstående. Olika aktörer, exempelvis 
hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör samarbeta och ha en gemensam utgångspunkt 
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med målet god palliativ vård. Vare sig vården sker i hemmet eller på sjukhus krävs en god 
kvalitet på vården i livets slutskede (Socialstyrelsen, 2013). En värdig död bör vara en av de 
högst prioriterade rättigheterna inom vården (SOU 2001:6). I Hälso- och sjukvårdslagen 
(SFS 2017:30) står skrivet att ”Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård 
på lika villkor för hela befolkningen” (3 kap, 1§). Vidare fastslår lagen att vården ska ges med 
respekt för människors lika värde och den enskilda människans värdighet. Denna värdighet 
ska även finnas i livets slutskede och när döden inträffat. Detta styrks i Patientsäkerhetslagen 
(SFS 2010:659) där det står skrivet att ”Om en patient har avlidit ska den som tillhör hälso- 
och sjukvårdspersonalen fullgöra sina uppgifter med respekt för den avlidne” (6 kap, 8§). 
Även i International Council of Nurses [ICN] etiska kod för sjuksköterskor poängteras vikten 
av att visa respekt och värdighet för patienter och att på alla vis bevara patienters integritet 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2014).  

2.7 Tidigare forskning 
Nedan presenteras inledningsvis sökförfarandet av de vetenskapliga artiklarna, följt av 
palliativ vård i hemmet ur ett sjuksköterske- samt patientperspektiv. Perspektiven som 
redovisas består av bearbetat material som beskriver fenomenet. Patientperspektivet 
används kompletterande till arbetets dataunderlag bestående av obearbetat material.  

Artiklarna i detta avsnitt söktes fram i databaserna CINAHL Plus och PubMed.  
Begränsningar i sökningarna i CINAHL Plus utgjordes av peer reviewed, abstract available, 
full text available, academic journals, english, all adult och det totala tidsbegränsningen har 
sträckt sig mellan 2005 till 2017, men de flesta sökningarna innefattade endast fem år. I 
PubMed användes begränsningarna nursing journals, abstract available, free full text, english 
och tidsbegränsningan var tio år, se sökmatris bilaga A. Inklusionkriterier för artiklarna med 
sjuksköterskeperspektiv var att informanterna i studierna utgjordes av sjuksköterskor aktiva 
inom hemsjukvård, med erfarenhet av palliativ vård. Inklusionskriterier för artiklarna med 
patientperspektiv var vuxna informanter, att de var diagnostiserade med en obotlig sjukdom, 
att de befann sig i livets slutskede och hade hemsjukvård. Exklusionskriterier har varit 
anhörigperspektiv och informanter som utgjordes av barn. Sökorden som användes för att 
skapa en aktuell förståelse för området var nurses, at home, care, cancer, district, patients, 
palliative, patient, experience, perception, view, satisfaction, home care, palliative home care, 
technology och specialized care i CINAHL Plus. I PubMed användes sökorden palliative, end 
of life care, nurses, patients, end of life care, own home. Samtliga sökord användes i olika 
kombinationer med operatorerna AND och OR för att söka fram artiklar inom berört 
ämnesområde. Två av artiklarna har även hittats genom en sekundär sökning via tidigare 
funna artiklars referenslista, se bilaga A. Efter genomförda sökningar lästes först alla titlar 
och irrelevanta artiklar för detta arbete valdes bort. Därefter lästes abstract och ytterligare ett 
urval gjordes. Slutligen lästes hela artiklarna och det sista urvalet med relevanta artiklar 
gjordes. De vetenskapliga artiklarna är kvalitetsgranskade baserat på Friberg (2012), se 
bilaga E samt bilaga F. För att underlätta redovisning av artiklarnas kvalitetsgranskning 
numrerades samtliga artiklar, se bilaga B. Kvalitetsgranskningen utgjordes av frågor utefter 
Fribergs (2012) förslag på frågor gällande granskning av kvalitativa och kvantitativa artiklar. 
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Frågorna omformulerades för att kunna besvaras med ja eller nej. Ett jakande svar gav ett 
poäng. Beroende på artiklarnas totalpoäng fastställdes en låg, medel eller hög kvalitet. Noll 
upp till fyra poäng ansågs vara låg kvalitet, fem till nio poäng ansågs vara medel kvalitet. Då 
det är olika antal frågor gällande kvalitetsgranskning av kvalitativa och kvantitativa artiklar 
ansågs hög kvalitet vara tio till fjorton poäng gällande kvalitativa artiklar och tio till tretton 
poäng gällande kvantitativa artiklar. 

2.7.1 Palliativ vård i hemmet - sjuksköterskeperspektiv  

Fler och fler patienter i livets slut väljer att få vård, och så småningom dö, i sitt eget hem 
(Beck-Friis & Jakobsson, 2012). För att vårda svårt sjuka patienter i deras hem krävs god 
kunskap om palliativ vård, ett stort mod samt en bra relation till patienter och de närstående 
(Karlsson & Berggren, 2011). Dunne, Sullivan och Kernohan (2005) har genomfört 
fokusgruppsdiskussioner med sjuksköterskor i Storbritannien, där deltagarna vittnar om ett 
tungt uppdrag där de i situationer känner sig otillräckliga och hjälplösa, känslomässigt 
engagerade men även att de har ett tillfredsställande yrke. En av svårigheterna 
sjuksköterskor uppger att de möter i yrket är att kommunicera effektivt med sina döende 
patienter (Dunne et al., 2005). Patienter ställer frågor och vill diskutera kring livet och döden 
och sjuksköterskor vet inte alltid hur de skall svara patienter på ett betryggande sätt. 
Sjuksköterskor beskriver även hur de finner det obekvämt att hantera känslomässiga 
reaktioner från både patienter och de närstående (Dunne et al., 2005).  

Ju tryggare sjuksköterskor är i sin egen syn på döden, ju lättare blir det för hen att ha mod att 
stanna hos patienter i svåra situationer, exempelvis om patienter vill tala om existentiell 
ångest (Karlsson & Berggren, 2011). Att kommunicera med patienter och anhöriga om mer 
praktiska frågor, till exempel kring vad palliativ vård innebär, finner sjuksköterskor lättare. 
Ju längre erfarenhet sjuksköterskor har desto bekvämare blir kommunikationen (Moir, 
Roberts, Martz, Perry & Tivis, 2015).  

Tidigare nämndes hur viktig en god relation till patienter och dess anhöriga är för den 
palliativa vården i hemmet. Det kan vara komplicerat för sjuksköterskor att möta anhöriga 
eller närstående på fler sätt än just den nämnda känslomässiga kommunikationen. I en 
studie om sjuksköterskors syn på informal carers, alltså anhöriga som vårdar sin sjuke 
familjemedlem, av Jack och O’Brien (2010), framgår att sjuksköterskor även ser en svårighet 
med de anhörigas förväntningar på sjukvården när patienter vårdas i hemmet. 
Sjuksköterskor i studien redogör för hur anhöriga har overklig tro på sjuksköterskors 
förmåga och möjlighet, till exempel berättar en sjuksköterska om hur en anhörig trodde att 
sjuksköterskan skulle flytta in i hemmet och ta hand om personens sjuka mamma på heltid 
(Jack & O’Brien, 2010).  

En studie från Storbritannien visar att sjuksköterskor finner en svårighet i att vårda patienter 
ifall patienters familjesituation är komplicerad (Wilson, Griffiths, Ewing, Connally & Grande, 
2013). Sjuksköterskor i studien beskriver att labila familjeförhållanden på grund av interna 
konflikter eller faktorer såsom alkoholmissbruk försvårar sjuksköterskors arbete i patienters 
hem (Wilson et al., 2013). En stor fördel med att vara i just hemmiljön och vara nära 
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patienter är att sjuksköterskor skyndsamt kan erbjuda hjälp med till exempel smärtlindring 
eller agera stöd i svåra samtal (Jack et al., 2013).    

2.7.2 Palliativ vård i hemmet - patientperspektiv  

Det är av stor vikt att patienter kan känna att de kan lita på sjuksköterskor och ha tillit till att 
de gör sitt yttersta för att höja patienters livskvalitet och lindra lidande (Karlsson & Berggren, 
2011; Kastbom, Milberg & Karlsson, 2017). Det är inte ovanligt att oro uppkommer hos 
patienter kring förestående besök av sjuksköterskor, då de inte alltid känner sig trygga med 
sjuksköterskors professionella kunskaper och/eller i vissa fall föredrar en särskild 
sjuksköterska framför en annan (Karlsson & Berggren, 2011). 

Enligt Klarare et al. (2017) upplever patienter en känsla av trygghet och kontinuitet i vården. 
Trygghet uppnås exempelvis då vårdpersonal går att nå dygnet runt, de får hjälp skyndsamt 
och personalen har en känslighet och flexibilitet runt olika situationer som kan uppstå. 
Vidare menar patienter att hjälpmedel i hemmet, såsom att få en vårdsäng och anpassning av 
badrum, möjliggör att de kan bo kvar hemma längre och uppleva trygghet (Klarare et al., 
2017). Cirka 75 procent av patienter inom palliativ hemsjukvård uppger en känsla av trygghet 
ofta, väldigt ofta eller alltid under vårdtiden (Milberg et al., 2014). Kontinuitet i vården 
erhålls då vårdpersonal är återkommande, tar sig tid att faktiskt lära känna patienten och 
dess familj, samt inkluderar patienten i vården och beslut i samband med den (Klarare et al., 
2017).  

Palliativ hemsjukvård kan innebära medicinsk utrustning och olika typer av hjälpmedel i 
hemmet vilket påverkar patienters dagliga liv. Tre sätt för patienter att anpassa sig till denna 
utrustning beskrivs som att själv ta kontrollen över utrustningen, att försöka ta kontroll med 
stöd av vårdpersonal samt att känna sig kontrollerad av utrustningen (Munck, Sandgren, 
Fridlund & Mårtensson, 2012).  

Enligt en intervjustudie av Kastbom et al. (2017) innefattar en bra död att patienten får 
information om situationen för att kunna göra egna förberedelser inför sin död. Det innebär 
även att närstående kan förberedas så att döden kan ske med intakta sociala relationer. En 
del patienter vill avlida i hemmet, där de känner trygghet tillsammans med närstående. 
Andra vill avsluta sitt liv på sjukhus, med förhoppning om att bespara närstående lidande 
och börda (Kastbom et al., 2017). Patienter som avlider i hemmet känner liknande nivåer av 
smärta, som patienter som avlider på sjukhus, men uppger en större känsla av frid den sista 
veckan i livet (Gomes, Calanzani, Koffman & Higginson, 2015). Autonomi lyfts fram som en 
viktig del för en bra död. Patienter vill själva vara delaktiga i beslut som påverkar sista tiden i 
deras liv. Man vill även kunna fortsätta leva livet fullt ut så länge som möjligt och att när det 
inte längre är möjligt, skall döden komma snabbt och med minimalt lidande (Kastbom et al., 
2017). Patienter inom palliativ hemsjukvård uppger att hopp hjälper dem att fortsätta leva, 
när de är nära döden. Hopp beskrivs som en glöd som finns inom varje människa och som 
alla behöver hela tiden. Utan hopp finns det inget liv (Olsson, Östlund, Strang, Jeppsson 
Grassman & Friedrichsen, 2011). Samtidigt menar Sand, Strang och Milberg (2007) att livet 
med en obotlig cancerdiagnos och vetskapen om att döden närmar sig även är kopplat till 
känslor av hjälplöshet och maktlöshet. Vidare uppger patienter känslor av psykologiska och 
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kroppsliga begränsningar, relaterade till dels sjukdomen men även bieffekter av 
behandlingen. Flertalet beskriver en stor trötthet, fatigue, som hindrar dem från att delta i 
vardagliga aktiviteter som de vill delta i, vilket påminner dem om sin situation och 
annalkande död. Patienter rapporterar även om ensamhet, hur deras sociala nätverk krymper 
och människor i deras närhet slutar höra av sig (Sand et al., 2007). 

2.8 Teoretiskt perspektiv 
Till det teoretiska perspektivet i detta arbete valdes Morses (2001) teori om uthärdande och 
känslomässigt lidande, då lidande är en naturlig och oundviklig del av livet och, framför allt, 
döden. Patienter i palliativ vård bär på lidande, i form av smärta, sorg, eller annat lidande. 
Den teoretiska ansatsen kompletteras med Morses (2000) teori om tröstande vilket hon 
beskriver som en väsentlig del i sjuksköterskors arbete. Det är en patientledd teori vilket 
innebär att sjuksköterskors tröstande åtgärder skall ske som svar på patienters behov. 

2.8.1 Teori om lidande  

Morse (2001) menar att det finns två skilda tillstånd inom lidande: ett nedtryckande av 
känslorna, eller uthärdande (eng. enduring), samt känslomässigt lidande (eng. emotional 
suffering).  

Uthärdande är ett försvar mot ett hot av människans integritet, och innebär en blockering av 
känslomässigt svar, den lidande personen ”stänger av” för att klara av det som måste klaras 
av (Morse, 2001). Uthärdande finns enligt Morse (2001) i tre former: uthärda för att 
överleva, uthärda för att leva samt uthärda för att dö. Vid formen uthärda för att överleva 
handlar det om att överleva allvarliga fysiologiska hot, till exempel vid ett trauma klarar 
patienten av att ligga still och ta emot vård utan att mota bort vårdgivarna. Vid uthärda för 
att leva handlar det om att klara av vardagen vid svårt lidande, till exempel klara av att ordna 
en begravning åt en närstående. Den sista formen, uthärda för att dö, sker vid livets slut och 
innebär att patienten behåller kontroll, sparar energi och fokuserar för att klara av att närma 
sig döden. Vidare menar Morse (2001) att vid uthärdande uppkommer korta episoder av 
frisläpp av känslor, som en flykt från att uthärda.  

Den andra delen av lidande kallar Morse (2001) känslomässigt lidande. Det är motsatsen till 
att uthärda och här får känslorna fritt spelrum. Vid känslomässigt lidande är patienter 
ledsna, gråter och snyftar, stönar och jämrar sig och så vidare. Patienter vill ofta berätta om 
sitt lidande, kanske till och med upprepade gånger. Morse beskriver det som att patienter ser 
ut att bryta ihop. Liksom vid uthärdande finns vid känslomässigt lidande korta episoder av 
flykt, av Morse (2001) kallade mind-numbing strategies. Då får patienter en chans till 
känslomässig vila, genom att till exempel sova, dricka alkohol eller titta på tv.  
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Figur 1. Modell över lidandet (Morse, 2001, Fig 1). Modellen visar hur människor kan växla 
mellan att uthärda och att känslomässigt lida.  

Morse (2001) menar att patienter inte går från att uthärda till att lida känslomässigt förrän 
de är redo att acceptera sin förlust. Patienter som lider kan emellertid växla emellan 
uthärdande och känslomässigt lidande. Enligt Morse (2001) är det två faktorer som avgör 
hur och när patienter flyttar sig mellan de olika faserna: 1. kulturella och beteendemässiga 
normer och den kontext lidande patienter befinner sig i och 2. nivå av förståelse och 
acceptans kring händelsen som utlöst lidandet.  

Beroende på vilken fas patienter befinner sig i ter sig även interaktionen med patienter olika. 
Vid uthärdande och undantryckandet av känslor krävs ett mer tyst närvarande stöd av 
vårdpersonal, medan fasen av känslomässigt lidande kräver ett tydligare agerande och 
tröstande av vårdpersonal (Morse, 2001). 

2.8.2 Teori om tröstande 

Morse (2000) har formulerat en teori gällande tröstande (eng. comforting). Att ge tröst 
innebär att inge styrka och hopp till patienter eller lindra sorg och problem. Ett kortsiktigt 
mål för sjuksköterskor inom detta arbete är att lindra patienters obehag och hjälpa/bistå dem 
i uthärdandet av smärta. Ett annat mål är att hjälpa patienter erhålla en mer långsiktig hälsa, 
även om mindre obehag måste genomlidas på vägen dit (Morse, 2000).  

När sjuksköterskor uppmärksammar ett tecken på smärta eller obehag identifieras en 
lämplig tröstande strategi (eng. comfort strategy) eller en kombination av flera att nyttja. En 
tröstande strategi kan vara direkt; som lätt beröring, att lyssna eller ge information om 
exempelvis sjukdomstillstånd och behandlingsmetoder. Den kan även vara indirekt; 
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exempelvis genom att förändra patienters miljö genom att erbjuda en filt eller dämpa 
belysningen i rummet (Morse, 2000).  

Efter nyttjandet av en strategi gäller det att bedöma effekten av den och då den inte fungerar; 
välja en annan strategi. Tröstande strategier är varierande och beror på kontexten samt 
patienters individuella varierande behov och det är därmed viktigt att sjuksköterskor ständigt 
evaluerar patienters behov för att hitta lämplig strategi. Varje sjuksköterska utvecklar en 
egen repertoar av strategier och är flexibel i användandet av dem. En väl fungerande 
tröstande strategi gör att patienter känner välbefinnande, känner tillit till sjuksköterskor som 
inger en känsla av trygghet, vilket möjliggör följsamhet till behandling och fortsatt vård 
(Morse, 2000). 

2.9 Problemformulering 
En värdig död är alla människors rättighet och bör vara en av de allra högst prioriterade 
rättigheterna inom vården. Alltfler patienter vårdas i livets slut i sitt eget hem och oavsett 
vårdform har de rätt till en god vård som ska anpassas efter varje patients individuella behov. 
Palliativ vård kräver inlevelseförmåga, kunskap och fantasirikedom hos vårdpersonal då alla 
patientsituationer är unika. Inom hemsjukvård är sjuksköterskor gäst i patienters hem och 
skall därmed agera respektfullt med förståelse för den känsliga situationen. För att ge 
patienter god vård i hemmet krävs god kunskap om palliativ vård, ett stort mod och en bra 
relation till patienten. Det finns en risk att patienters lidande ökar om det råder en brist på 
dessa egenskaper och kunskap i ämnet hos vårdpersonalen. Om inte patienters upplevelser 
lyfts fram finns risk för att sjuksköterskor inte uppfattar deras behov vid planering och 
utförande av vården. Detta kan få negativa konsekvenser för omvårdnaden och patienter kan 
uppleva ett större lidande. Analys av bloggar ger en unik inblick i patienters upplevelser då de 
själva beskriver upplevelser på eget initiativ. Tidigare forskning visar att sjuksköterskor 
upplever svåra arbetssituationer då de känner sig otillräckliga, hjälplösa och känslomässigt 
engagerade. Lidande bör mötas utifrån patienters unika behov, enligt Morses tankar om 
vårdande. Detta innebär att det finns ett behov av mer kunskap och lärdom hos 
sjuksköterskor angående patienters upplevelser av vård vid livets slut i hemmet. 

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva patienters, med obotlig cancerdiagnos, upplevelser angående att vårdas 
vid livets slut i hemmet. 
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4 METOD 

Till detta arbete har en kvalitativ ansats valts, då det lämpar sig för att öka förståelsen av ett 
fenomen (Friberg, 2012), i detta fall patienters upplevelser av vård vid livets slut i hemmet. 
Datamaterialet består av bloggar och kommer att analyseras genom en innehållsanalys i 
enlighet med Lundman och Hällgren Graneheim (2017). Metoden har valts då den är en 
tydlig metod för att analysera innehåll och få fram mening i obearbetat textmaterial och som 
kan anpassas för olika data, i detta fall bloggar. Bloggar innehåller ofta detaljerade 
beskrivningar av människors vardagsliv och kan därmed utgöra ett intressant material att 
studera i vetenskapliga analyser, med syfte att ta del av människors upplevelser angående sin 
livsvärld i olika skeenden (Dahlborg-Lyckhage, 2012). Analysmetoden är vanligt 
förekommande inom vårdvetenskap (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 

4.1 Urval och datainsamling 
Datainsamling skedde genom att studera bloggar skrivna av personer som drabbats av cancer 
och levde i livets slutskede. Bloggarna var alla skrivna av personer som nu är avlidna och 
bloggarna är därmed avslutade. Bloggarna beskrev på ett intimt sätt hur det var att leva med 
en obotlig cancerdiagnos och hur det var att vårdas palliativt i sitt eget hem.  

Sökord som användes, i olika kombinationer, för att hitta fram till bloggarna var: “blogg”, 
“obotlig cancer”, “sjuk”, “aggressiv cancer”. Sökorden användes i sökmotorerna Google samt 
Bloggportalen. På grund av många träffresultat vid sökningarna gjordes ett 
bekvämlighetsurval, se Bilaga G. Vid en sökning erhölls 2240 träffresultat, och 
bekvämlighetsurvalet bestod i att gå igenom samtliga träffar på första sidan och vid första 
träffen upptäcktes en blogg som passade alla kriterierna och därmed valdes. Vidare söktes 
bloggar fram genom manuell sökning via redan utvalda bloggars länklistor. En av bloggarna 
var redan känd på grund av uppmärksamhet i media och valdes då den passade alla kriterier.  
Inklusionskriterier var att de studerade bloggarna skulle vara skrivna av patienten själv, de 
skulle vara skrivna på svenska, de skulle vara skrivna av en person i livets slut med en 
cancerdiagnos, de skulle vara skrivna av en person som är inskriven i hemsjukvård samt vara 
skrivna av vuxna kvinnor och män. Vidare skulle bloggarna vara avlidna, för att säkerställa 
att den sista tiden i livet analyseras. Exklusionskriterier var bloggar skrivna av en person 
under 18 år, bloggar där patienten fortfarande lever, bloggar skrivna av en närstående och 
bloggar där patienten inte varit inskriven i hemsjukvård.  

Under arbetets gång valdes en blogg bort då det var svårt att med säkerhet fastställa att 
patienten faktiskt var inskriven i hemsjukvård. Istället valdes två nya bloggar och det totala 
antalet bloggar gick från fyra till fem.  

Nedan följer en kort presentation av bloggarna: 

BLOGG A 

Man, 29 år gammal. Drabbad av magsäckscancer.  
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Mannen som skrev Blogg A var musiker och journalist. 2011 diagnostiserades han med 
cancer i magsäcken. Han genomgick cytostatikabehandlingar men cancern kom tillbaka. Han 
var offentlig med sin sjukdom och pratade bland annat i radio och gav ut sina texter från 
bloggen som en bok. I september 2013 försämrades hans tillstånd och han avled strax innan 
sin trettioårsdag (Gidlund, 2013).  

BLOGG B 

Kvinna, 54 år gammal. Drabbad av sköldkörtelcancer.  

Kvinnan som skrev Blogg B var mamma till 10 barn och hade 11 barnbarn. Hon älskade att 
sticka och sin stora familj. Kvinnan blev diagnostiserad med sköldkörtelcancer 2011 och 
därefter följde strålning, operation och cytostatikabehandling. Fler tumörer upptäcktes med 
tiden och i mars 2015 avled kvinnan (Djurström, 2014-2015).  

BLOGG C 

Man, 40 år gammal. Drabbad av bukspottkörtelcancer. 

Mannen som skrev blogg C diagnostiserades med cancer i bukspottkörteln med 
levermetastaser, sommaren 2009. Därpå följde behandling med cytostatika men gavs en kort 
prognos för överlevnad på några månader. Han överlevde dock 1,5 år och avled 2010 (Ratty, 
2010).  

BLOGG D 

Kvinna, 36 år gammal. Drabbad av bröstcancer.  

Kvinnan som skrev Blogg D trodde att hon fått mjölkstockning strax efter födseln av hennes 
dotter 2008. Det visade sig att hon istället drabbats av aggressiv bröstcancer med spridning 
till lymfsystemet. Kvinnan och hennes make stålsatte sig för ett år med 
cytostatikabehandling, operation och strålning. I november 2009 upptäcktes metastaser i 
hjärnan, och i mars 2010 avled kvinnan (Jansson, 2010).  

BLOGG E 

Kvinna, 39 år gammal. Drabbad av bröstcancer. 

Kvinnan diagnostiserades med bröstcancer 1997 som opererades och några år senare blev 
hon friskförklarad. 2008 visade det sig att cancern var tillbaka med metastaser i skelett och 
lever och bedömdes obotlig. Under påföljande fyra år blev metastaserna fler och hon avled 
2012 (Ollas-Mattsson, 2012). 

4.2 Dataanalys och genomförande  
Metod för analys av insamlat material är en kvalitativ innehållsanalys i enlighet med 
Lundman och Hällgren Graneheims (2017) modell. Kvalitativ innehållsanalys fokuserar på 
tolkning av texter, och är inte ovanlig att använda inom vårdvetenskap. Den metodologiska 
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ansatsen kommer att vara induktiv. En induktiv ansats innebär en objektiv och neutral analys 
av texter baserade på människors berättelse om sina upplevelser (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2017). Detta angreppssätt är passande då bloggarna är just det: människors 
berättelser om sina egna upplevelser. En kvalitativ innehållsanalys kan vara manifest eller 
latent, och till detta arbete kommer en analys av det manifesta innehållet i texterna ske, då 
syftet är att beskriva det textnära innehållet. Lundman och Hällgren Graneheim (2017) 
förklarar att det manifesta innehållet i en text är det beskrivna, uppenbara innehållet. Det 
latenta innehållet i en text är dess underliggande budskap.  

En kvalitativ innehållsanalys handlar om att bryta ned data till mindre enheter och sedan 
koda dem efter innehåll och sätta ihop det till en ny helhet (Polit & Beck, 2012). I en 
kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) ska vissa begrepp 
användas för att få grepp om det insamlade materialet. Begreppen är analysenhet, 
meningsenhet, kondensering, kod och kategori. Analysenheten är det som ska analyseras - i 
detta fall är varje studerad blogg en analysenhet. Sedan ska meningsbärande delar 
identifieras, dessa delar kallas meningsenheter. De består av meningar ur texten som är 
betydelsefulla för det studerade syftet. Efter att ha funnit dessa meningsenheter så ska de 
kondenseras till mindre sektioner. Materialet ska sedan kodas, vilket innebär att 
meningsenheterna beskrivs på ett kortfattat och tydligt sätt, med fokus på det som är 
betydelsefullt. Nästa begrepp i innehållsanalysen är kategori, de utgörs av flera koder med 
gemensam innebörd. Att bearbeta en text på detta sätt innebär att genomföra analys och 
presentera denna på ett strukturerat sätt. Hela textmassan ska sönderdelas, för att sedan 
sättas samman på ett nytt sätt, kopplat till analysens syfte (Dahlborg-Lyckhage, 2012).  

Inför denna analys har de valda bloggarna lästs igenom flertalet gånger för att förstå helheten 
och det huvudsakliga innehållet. De har lästs från det senaste inlägget, det vill säga det sista 
inlägget, och som längst 10 veckor tillbaka i tiden. 10 veckor, eller ungefär två och en halv 
månad, kan räknas till den sista tiden i livet och därmed gjordes avvägningen att läsa 
blogginlägg som längst 10 veckor bakåt i tiden. Bloggarna lästes inledningsvis individuellt ett 
flertal gånger och därefter gemensamt. Efter den gemensamma genomläsningen valdes 
meningsbärande enheter relevanta för syftet ut. Meningsenheterna studerades noga för att 
inte förlora sammanhanget. För att göra texten mer lätthanterlig kondenserades 
meningsenheterna därefter genom att göra dem mindre och samtidigt behålla den väsentliga 
innebörden och fånga upp det centrala i meningsenheten. De kondenserade 
meningsenheterna kodades sedan och grupperades för att på så sätt skapa underkategorier. 
Grupperingen gjordes i dataprogrammet Excel för att få en överblick över analysprocessen. 
Arbetet i Excel förenklade redigering då analysarbetet kontinuerligt förfinades. 
Dataprogrammet gav en helhetssyn över meningsenheterna och dess kondenseringsprocess, 
vilken ofta studerades och förändrades för att bloggförfattarnas andemening skulle bevaras. 
De totalt fyra underkategorierna skapade sedan två kategorier, se tabell 1. Kategorierna 
skapades så att all data endast passar in i en kategori och inga data hamnar utanför någon 
kategori. 
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Tabell 1: Exempel på analysprocessen. 

Meningsbärande	enhet	 Kondenserad	
meningsbärande	enhet	 Kod	 Underkategori	 Kategori	

…nä	nu	ska	jag	ta	en	
mugg	te	och	vänta	på	
Sjukvårdsteamet	som	
ska	komma	och	koppla	
loss	mig,först	vid	11	iofs	
men	sticka	ska	jag	göra	
nu	(Djurström,	2014-

2015).	

Vänta	på	
sjukvårdsteamet	för	att	

bli	losskopplad	

Vänta	på	
sjukvårdsteamet	

Negativa	aspekter	
av	hemsjukvård	

Hemsjukvården	
påverkar	
vardagen	

Jag	är	fortfarande	
väldigt	svårt	sjuk,	men	
det	känns	som	att	det	
finns	hopp	om	livet	igen	
och	att	hemsjukvård	
(ASIH),	hemtjänst,	ny	
medicinering,	larm	och	
andra	nya	hjälpmedel	
kommer	att	fungera	bra	

(Jansson,	2010).	

Fortfarande	väldigt	
sjuk,	hopp	om	livet	
med	fungerande	
hemsjukvård.	

Hopp	om	
fungerande	
hemsjukvård	

Fungerande	
hemsjukvård	

Hemsjukvården	
påverkar	
vardagen	

Fick	dock	en	
panikattack	i	duschen	
ikväll	och	dödsångest	
(Ollas-Mattsson,	2012).	

Fick	panikattack	och	
dödsångest	ikväll	

Panikattack	och	
dödsångest	

Sårbarhet	och	
andra	psykiska	
påfrestningar	

Psykologiska	och	
sociala	aspekter	
av	att	vårdas	

hemma	
...	Längtar	hem	så	himla	
mycket	också.......mina	
ungar	och	min	lille	
vovve...	(Djurström,	

2014-2015).	

Längtar	hem	till	mina	
ungar	och	vovve	

Längtar	hem	till	
familjen	 Familjens	närvaro	

Psykologiska	och	
sociala	aspekter	
av	att	vårdas	

hemma	

 

4.3 Etiska överväganden 
Bloggar på internet öppna för allmänheten kan analyseras och fritt användas i ett 
examensarbete, utan att medgivande av bloggens författare krävs (Segesten, 2012). En blogg 
räknas som offentligt material i och med att den är publicerad för allmänheten. All 
information som framkommer i arbetet hanteras på ett sådant sätt att inget förvanskas eller 
förvrängs (CODEX, 2017). När människor bidrar med dataunderlag i studier måste hänsyn 
tas för att försäkra sig om att deras rättigheter är tillgodosedda (Polit & Beck, 2012). Enligt 
lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) behöver inte någon 
etisk prövning inför detta arbete genomföras, då arbetet utförs inom ramen för 
högskoleutbildning på grundnivå.  
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5 RESULTAT 

Resultatet presenterar två kategorier med tillhörande underkategorier som framkommit ur 
bloggarna, se tabell 2.  

Tabell 2: Underkategorier och kategorier.  

Underkategorier	 Kategorier	
Familjens	närvaro	

Psykologiska	och	sociala	
aspekter	av	att	vårdas	hemma	Sårbarhet	och	andra	psykiska	

påfrestningar		
Fungerande	hemsjukvård	

Hemsjukvården	påverkar	
vardagen	Negativa	aspekter	av	

hemsjukvård	
 

5.1 Psykologiska och sociala aspekter av att vårdas hemma 
En kategori som framkom ur analysen var Psykologiska och sociala aspekter av att vårdas 
hemma och innehåller underkategorierna Familjens närvaro och Sårbarhet och andra 
psykiska påfrestningar. 

5.1.1 Familjens närvaro  

Att vårdas hemma innebär att vårdas nära familjen. Familjen kommer att se sjukdomens 
påverkan och vara mer eller mindre delaktiga. Alla bloggare beskrev familjens betydelse. Fyra 
av bloggarna hade familj i form av barn och partner och den femte hade i och med sin 
sjukdom flyttat hem till sina föräldrar. De som hade barn skrev alla om hur viktiga barnen 
var för dem och uttryckte en längtan hem till familjen och barnen när de var inlagda på 
sjukhus. De skrev även om funderingar kring hur barnen skulle komma att hantera deras död 
och hur de skulle samtala om sjukdom och död. Alla bloggarnas barn var medvetna om att 
föräldern var sjuk då de såg sin förälder vårdas i hemmet. Bloggarna menade att det var svårt 
att ge sina barn konkret information om aktuell situation och framtid. De funderade på om 
det kanske förstörde mer än det hjälpte för ett barn att berätta att en förälder ska dö, utan att 
veta exakt tidpunkt. Bloggarna menade att deras barn gav kraft att orka kämpa och att de 
alltid försökte lite mer än vad de egentligen orkade för barnens skull. ”Tro mig. Det låter 
sjukt, men det är kärleken till en sån som botar cancer. Det måste det vara! Tilda får mig att 
glömma alla dödsdomar, otrevliga handikapp och får mig att vilja leva varje dag” (Blogg D, 
2010, 24 februari). Dock beskrevs även svårigheter med att barn inte alltid kunde förstå 
skillnaden på att faktiskt inte höra på grund av sjukdomens konsekvenser och att inte vilja 
lyssna. 
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Bloggarna beskrev även hur den kroppsliga funktionen sakta avtog och hur de inte längre 
orkade lyfta sina barn. Bloggarna beskrev en tillfällig glädje över att få vara kvar på sjukhus 
över helgen så att familjen därhemma fick en chans att vila upp sig. De var medvetna om att 

familjen kunde må bra av en paus ifrån dem och sjukdomen. Samtidigt ville de inte ha hjälp 
av hemtjänsten med dusch och hygien, då de inte ville ha den typ av hjälp av främmande 
människor. Detta även då de visste att det blir tyngre för sina närstående. Bloggarna beskrev 
även vikten av att hitta tid att umgås med sin familj och hur angelägna de var att få den tiden. 
”Med två födelsedagar i samma vecka så har det varit mycket familjetid trots att 
hemsjukvården har varit här i stort sett varje dag” (Blogg E, 2012, 5 augusti). Bloggarna 
prioriterade tid med familjen trots att besöken av hemsjukvården var avbrott i den dagliga 
rutinen.  

I resultat blev det tydligt att situationen med en sjuk anhörig hemma skapade en del 
slitningar mellan samtliga parter i familjen. De beskrev även att familjemedlemmar uttryckte 
en ilska och frustration över att behöva ta så stort ansvar över hem, barn och sin sjuka 
partner. Trots den vetskapen var det av stor vikt att få dö hemma, i trygghet, omgiven av nära 
och kära. ”Hemma är jag fortsatt trött, men jag är hemma. Hemma” (Blogg A, 2013, 12 
augusti). Bloggarna skrev om sin önskan att kroppen skulle svara på given behandling 
hemma, och därmed undvika att bli inlagd på sjukhus. De uttryckte även en 
överensstämmelse kring att det mest önskansvärda var att vårdas hemma, hos familjen. I 
samtliga bloggar lyftes familjen fram som viktig att vara nära i vardagen. 

5.1.2 Sårbarhet och andra psykiska påfrestningar  

Att vårdas i sitt eget hem kan innebära en otrygghetsaspekt då patienten ibland är ensam och 
det inte är sjukvårdspersonal på plats. Att ha en obotlig sjukdom skapar även känslor av 
sårbarhet då hela livssituationen förändras och möjligheten att delta i vardagsaktiviteter 
begränsas. Bloggarna beskrev tydligt hur obehagligt det var att vara ensam hemma när 
familjen var bortrest. Resultatet visade att bloggarna upplevde rädsla, ibland med 
panikkänslor, av att vara ensamma och beskrev att de då tänkte ringa 112 för att få hjälp. De 
drabbades av denna panik för att partnern inte var hemma och kunde ge stöd. ”Ja pappan 
har ju varit borta sedan i Torsdags på skidläger i Orsa med Team Sportia... så det har varit 
lite psykiskt jobbigt att va själv hemma, tänk om jag får andnöd, eller får jobbigt med 
slemmet...” (Blogg B, 2015, 18 januari). Att vårdas hemma och vara själv kan upplevas 
psykiskt jobbigt.  

Bloggarna beskrev perioder av panikattacker och dödsångest, samt känslor av att vara ful och 
värdelös. Resultatet visade att tårar aldrig var långt borta, samtidigt som de i perioder kände 
sig känslomässigt avtrubbade och vägrade inse att de kunde dö. Bloggarna uttryckte att de 
kände att kroppen var en bur. De upplevde sig vara bundna till sängen och levde sitt liv 
därifrån. De beskrev att de ville leva men att kroppen inte lydde. Vidare uttryckte de ovisshet 
över nutid och framtid. Bloggarna ställde sig frågande till hur länge till de skulle leva och hur 
de skulle må till dess. De undrade hur de skullle kunna veta det när de aldrig dött tidigare. 
Bloggarna märkte en försämring i kroppen och funderade på hur mycket värre det skulle 
kännas att dö. Bloggarna ställde sig även frågande till om de verkligen ville vårdas hemma, då 
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det kunde innebära att bli sängliggande under en längre tid och bara ha ont. De ville att livet 
skulle kännas drägligt och menade att ett liv hemma sängliggande med smärta kanske inte 
var ett drägligt liv, särskilt då barnen och familjen såg dem i det skicket. På grund av att 
kroppens funktioner avtog var en rädsla hos bloggarna att barnen skulle minnas dem som 
oengagerade föräldrar eller, ännu värre, inte minnas dem alls. Bloggarna beskrev hur även de 
kände sig värdelösa då de inte kunde hjälpa till med vardagssysslor hemma längre. ”Jag 
känner mig så värdelös här hemma och kan knappt hjälpa till med någonting” (Blogg E, 2012, 
5 augusti). Bloggarna kände hur kroppen varken orkade eller kunde fungera som tidigare 
men försökte klara sig så mycket själv som möjligt och inte belasta närstående. De såg på sin 
familj att situationen var påfrestande för dem och kände en maktlöshet över att inte kunna 
förändra situationen. De ville inte besvära dem för mycket men kände att de faktiskt inte 
orkade ens småsaker, som att hämta något de behövde i ett annat rum. Bloggarna uttryckte 
att personer i deras närhet inte hade förståelse för att de behövde stöd och hjälp hemma, med 
exempelvis gå ut med hunden eller barnvakt, när de var inlagda på sjukhus. De tyckte det 
kändes tråkigt med människor utan empati och beskrev att situationen gjorde ont i själen.  

Bloggarna beskrev tydligt och i flera inlägg hur viktigt det var att vårdas hemma och 
uttryckte en oro att bli inlagd på sjukhus och, när de väl var inlagda, en längtan om att 
komma hem så fort som möjligt. Bloggarna beskrev att de ville undvika att vistas i en steril 
sjukhusmiljö med dess specifika dofter, ljud och medpatienters blickar. Även om kroppens 
funktioner sviktade och vardagens aktiviteter blev allt mer ansträngande så beskrevs det att 
det fanns en vinst med att vara hemma. Medvetenheten om sjukdomens påverkan på 
kroppen gjorde att bloggarna uttryckte rädsla för att bli inlagda på sjukhus då de varken 
kunde ta sig i eller ur sängen själv. I flera inlägg upprepade de att de inte ville hamna på 
sjukhus. ”Och jätterädd att behöva ligga kvar på KS för att ensam vänta på döden i en 
sjukhussäng, omgiven av främmande människor” (Blogg D, 2010, 24 februari). De beskrev 
att de var oroliga för att aldrig komma hem igen. Bloggarna skrev hur rädda de var för att dö 
på ett sjukhus och att det vore en mardröm ifall det skulle bli så. 

5.2 Hemsjukvården påverkar vardagen 
Ytterligare en kategori som framkom ur analysen var Hemsjukvården påverkar vardagen 
och innehåller underkategorierna Fungerande hemsjukvård och Negativa aspekter av 
hemsjukvård. 

5.2.1 Fungerande hemsjukvård  

För många patienter var vård i hemmet en räddning som gjorde att de kunde ha ett mer 
normalt liv med vardagsaktiviteter liknande vad de hade innan sjukdomen. Bloggarna 
beskrev att de, när de fick hemsjukvård, kände hopp om livet igen, trots vetskap om att de var 
svårt sjuka. De kände att avancerad sjukvård i hemmet kombinerat med hemtjänst och 
hjälpmedel skulle ge ett mer fungerande liv. Att sjukvårdsteamet kunde komma hem och 
erbjuda åtgärder såsom att ge starka mediciner intravenöst, för exempelvis smärtlindring, 
uttrycktes som underlättande av livet i vardagen. Bloggarna uttryckte en trygghet och glädje 
över att känna tillit till sina vårdares kompetens. De vårdare som ingick i sjukvårdsteamet via 
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den sjukhusanslutna hemsjukvården beskrevs nästan enbart på positivt sätt. Bloggarna 
beskrev flertalet tillfällen då injektioner gavs utan smärta, vilket ökade deras förtroende för 
vårdpersonalen. Bloggarna beskrev att de bara kunde ge beröm till sitt sjukvårdsteam och att 
de kände stort förtroende för sin läkare som ansvarade för sjukhusansluten hemsjukvård. 

Vi sitter där lugnt och stilla och jag får berätta hur jag känner, dels mig men också hur jag 
uppfattar Doktorn från SöS och Personalen från SAH i Nacka och på den frågan var ju svaret 
bara beröm och som jag sa till Per (en av doktorerna på hembesöket) så har jag det förtroendet 
för Gisella på SöS att hon lika gärna kunnat vara min mor. (Blogg C, 2010, 21 oktober) 

Bloggarna uttryckte en längtan hem då de var inlagda på sjukhus. De längtade hem till 
sjuksköterskorna i sjukvårdsteamet som de ansåg tog så väl hand om dem och bloggarna 
beskrev sjuksköterskorna i sjukvårdsteamet som underbara. Det framgick även att 
utredningar och beslut angående omvårdnads- och behandlingsåtgärder togs effektivt och 
utan dröjsmål, då behov uppstod, vilket upplevdes positivt. Det framkom att 
kommunikationen var god mellan de som vårdade i hemmet och den del av sjukvårdsteamet 
som var baserad på sjukhuset. Vidare beskrevs att undersökningar och provtagningar 
genomfördes i hemmet i den mån det var genomförbart. En händelse som beskrevs var att 
nålen i porten hoppat ur igen och att vårdpersonalen kom på ett oplanerat besök och bytte 
nålen några dagar tidigare. Vidare beskrev de att sjukvårdspersonalen kom hem till dem och 
utförde olika behandlingsåtgärder och provtagningar, och hur läkaren ofta ringde senare 
samma dag och meddelade att ifall något nytt skulle ske med deras behandling, i form av nya 
läkemedel eller annan typ av behandling. Detta händelseförlopp innebar både undersökning 
och behandling utan att patienten behövde lämna hemmet. Bloggarna beskrev att läkare kom 
hem till dem för möten för att diskutera eventuella frågor och det upplevdes både effektivt 
och tryggt. 

Att få hjälpmedel av sjukvården att använda i hemmet var ytterligare ett sätt att underlätta 
vardagen för sjuka personer. Bloggarna beskrev att sjukvårdspersonal från sjukvårdsteamet 
kom hem till dem med olika hjälpmedel som skulle fungera smärtlindrande, främja sömn, 
stötta gång och balans och hjälpa med hygien. Dessa hjälpmedel skapade en möjlighet för 
bloggarna att återgå mer till sitt vanliga liv och leva mer aktivt. Även hjälpmedel så som 
morfinpump för att ytterligare hjälpa med smärtlindring beskrevs av bloggarna. Pumparna 
verkade smärtlindrande men upplevdes något klumpig att bära med sig. Bloggarna beskrev 
att rullstol som hjälpmedel fungerde underlättande och möjliggjorde att kunna ta sig ut och 
göra saker med familjen. 

Vad gäller hjälpmedel så ska jag få en rullstol innan söndag så jag kan följa med på cirkus 
Scott. Toastol med handtag har jag fått för ett bra tag sedan, soffan har de höjt en decimeter, 
Rullatorn Hubert är med mig inne som ute. Jag har duschstol i Joels handikappdusch och höj 
och sänkbar sits i badkaret. (Blogg E, 2012, 8 oktober) 

De beskrev även andra hjälpmedel de fått för att klara sig bättre i hemmet och för att förenkla 
utförandet av vardagliga aktiviteter. Bloggarna uttryckte förtroende för kompetent 
vårdpersonal och tillfredsställelse över hemsjukvårdens smidigt fungerande arbetssätt. 
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5.2.2 Negativa aspekter av hemsjukvård  

Bloggarna beskrev generellt hemsjukvården som positiv och med kompetent personal. Dock 
framkom även negativa aspekter av hemsjukvård. Vid vård i hemmet blir en naturlig 
konsekvens att dagarna blir uppdelade av vårdpersonalens besök vilket beskrevs av 
bloggarna. Bloggarna beskrev att de kände sig tvingade att passa tider för att vara tillgängliga 
för omvårdnadsåtgärder när hemsjukvården kom hem till dem, något som de uppgav att de 
ogillade. De förlorade därmed möjligheten att nyttja dagarna som de själva ville. Bloggarna 
beskrev även sina dygn som styckade och uppdelade efter någon annans vilja, och syftade på 
hur sjukvårdspersonalen genom sina besök delade upp deras dagar. 

Mina dygn har blivit så tydligt uppdelade. Styckade. Vaken en timme från 08 då sköterskorna 
kommer för att ge mig antibiotika, för att tömma galldränaget som nu opererats fast på min 
högra sida. Sedan sover jag bedövad fram till lunch. Kanske vaken tre eller fyra timmar – om 
jag känner mig stark. Sedan är det dags för ytterligare behandling av personalen. Därefter 
sömn. Vid 19 går jag upp igen. Rör mig något. Försöker sysselsätta mig. Försöker ordna med 
det där projektet till min familj. Och så försöker jag kanske att raka mig. Försöker kanske se på 
någonting. Lyssna på någonting. Vid 22 är det dags för dygnets sista besök och återigen 
bedövad slumrar jag in i natten. (Blogg A, 2013, 12 augusti) 

Möjligheten att få intravenösa läkemedel hemma uttrycktes av flertalet bloggare som en 
fördel med hemsjukvård, men det kunde också innebära att bloggarna var kopplad till olika 
typer av slangar under perioder. Då tillkom en väntan på att vårdpersonalen kom tillbaka för 
att koppla loss utrustningen. Bloggarna beskrev att de använde väntetiden till att utföra 
fritidssysselsättningar, som att sticka. Bloggarna nämnde även att vården via ASIH vid fåtal 
gånger brustit och att ASIH hade en plump dag. De hänvisade händelserna till bristande 
kommunikation mellan sommarvikarier och att en sommarvikarie hade kunskapsluckor och 
brist på information.   

6 DISKUSSION 

I detta kapitel presenteras en diskussion angående metoden, resultatet samt etik.  

6.1 Metoddiskussion 
I 2.7 Tidigare forskning beskrevs palliativ vård i hemmet ur ett patientperspektiv utifrån 
bearbetat material, det vill säga vetenskapliga artiklar. Detta kompletterar arbetets 
analysmaterial i form av obearbetat material, det vill säga bloggar. Detta för att studera 
huruvida bearbetat material skiljer sig eller styrker analysen av det obearbetade materialet. 
Hade vetenskapliga artiklar utgjort resultatet i arbetet hade detta varit en omöjlighet då 
syftet hade föregåtts i 2.7 Tidigare forskning. Då detta arbete grundar sig på obearbetat 
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material finns en vinst med att kunna diskutera det obearbetade materialet mot det 
bearbetade för att skapa ny kunskap kring fenomenet. Bloggarna består av oredigerat 
material, öppet och ärligt skrivet på patienters egna initiativ och beskriver hur de upplever 
situationer i livet. En vinning finns i att ställa dessa berättelser mot tidigare vetenskaplig 
forskning. Enligt Friberg (2012) kan vetenskapliga artiklar i bakgrunden antingen finnas med 
som en beskrivning av problemområdet, eller utgöra en del av analysmaterialet tillsammans 
med andra källor, i detta fall bloggar.  

Ett problem som kan uppkomma vid analys av blogginlägg ur patientens perspektiv är att 
patienten eventuellt inte orkar skriva dagar då lidandet är som störst. Detta innebär att 
risken finns att blogginläggen är från de ljusare stunderna i sjukdomens förlopp och därmed 
kan väsentlig information då vårdbehovet är som störst, missas i analysen. Å andra sidan 
kanske patienten har förmåga att uttrycka lidandet tydligare i skrift dagarna efter en 
försämring, så att dessa upplevelser ändå fångas upp. I de analyserade bloggarna har 
närstående skrivit de sista inläggen på bloggarna och beskrivit sista tiden vilket inte är 
inkluderat i analysen då den endast rör patientens perspektiv. Då analysen utfördes 
angående upplevelser i livets slutskede analyserades blogginlägg 10 veckor bakåt i tiden från 
bloggens sista inlägg, vilket ansågs vara en rimlig tidsperiod för att fånga personernas 
upplevelser. Livets slut tidsbestäms till de sista veckorna eller månaderna i livet (SOU 
2001:6). Hade ännu äldre inlägg analyserats hade möjligtvis ett annat resultat framkommit. 
Genom blogginläggens innehåll är det inte tydligt var livets slut börjar och avgränsningen i 
tid gjordes istället enligt en rimlighetsbedömning.  

Att analysera människors berättelser innebär en öppenhet inför textens innehåll och att 
förhålla sig neutral och inte låta sig styras av förutfattade meningar (Dahlborg-Lyckhage, 
2012). För att lyckas med detta uppmärksammades potentiella förkunskaper och förutfattade 
meningar om ämnet kontinuerligt under analysens gång, och åsidosattes i största möjliga 
mån. I och med analysen där textens mening bröts ned så uppstod frustration och ovisshet 
innan den sattes samman till en helhet igen och ny kunskap framkom. Enligt Dahlborg-
Lyckhage (2012) gäller det att ha tålamod med denna ovisshet.   

Till denna analys valdes bloggar som datamaterial. Andra sätt för datainsamling skulle kunna 
vara biografier, skönlitterära böcker samt vetenskapliga artiklar där patientintervjuer gjorts. 
En fördel med vetenskapliga artiklar är enligt Segesten (2012) att de redan är vetenskapligt 
granskade och har hög trovärdighet. Vidare menar Segesten (2012) att fördelen med 
biografier är en samlad berättelse av en människas livshistoria. En fördel med bloggar kan 
vara att det är ett obearbetat material där källan direkt beskriver upplevelser av händelser 
och situationer. En nackdel kan samtidigt vara att det är svårare att tolka och analysera, då 
bloggar skrivs i stunden, möjligtvis i affekt, utan någon redaktör som går igenom texten. 
Bloggar är även ofta skrivna med talspråk och slangord, och det är inte alltid tydligt vad 
bloggförfattaren menar eller syftar på. En biografi eller en vetenskaplig artikel är en 
genomarbetad text som personer har lagt tid och energi bakom, för att öka förståelsen av ett 
fenomen hos en läsare, medan ett blogginlägg kan skrivas snabbt och utan större tanke.  

Fokus vid denna analys var att analysera det manifesta innehållet i bloggarna, i enlighet med 
Lundman och Hällgren Graneheim (2017). Det manifesta innehållet är det textnära, 
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uppenbara innehållet. Styrkor med en manifest analys är att den fångar det som faktiskt står i 
texten. I detta fall så beskrivs det som bloggarna skrev, utan att göra tolkningar eller 
omskrivningar av texten. Att arbeta alltför textnära innebär dock en risk att förlora 
helhetsbilden. Därmed behövs en viss tolkning göras för att resultatet ska bli förståeligt och 
meningsfullt. Samtidigt finns en risk att göra en för stor tolkning av innehållet i 
blogginläggen. Lundman och Hällgren Graneheim (2017) menar att kontexten har stor 
betydelse. I skapandet av meningsenheter kan i vissa fall innehåll gå förlorat utan texten som 
är före och efter, och bör därmed inte plockas ur sitt sammanhang. Vid analysen av 
blogginläggen krävdes noggrannhet för att inte förlora sammanhanget och därmed ändra 
innebörden av texten och förvanska bloggarens intention.  

För att bedöma ett arbetes trovärdighet enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) 
används inom kvalitativ innehållsanalys fyra begrepp: giltighet, tillförlitlighet, delaktighet 
och överförbarhet. Ett resultat anses giltigt då det beskriver det som är avsett att beskrivas. 
Giltighet innebär att deltagarna har erfarenhet av det som ska studeras och att de berättar om 
fenomenet som ska studeras (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Individerna som 
skrivit bloggarna är alla obotligt sjuka i en cancersjukdom och har erfarenhet av att vårdas i 
livets slut, vilket stärker giltigheten för detta arbete. Vad gäller antal studerade bloggar kan 
argumenteras för att fler bloggar skulle kunna ge ett mer heltäckande analysresultat. 
Samtidigt behöver inte en större mängd data innebära ett bättre resultat då det är kvaliteten 
på dataunderlaget som är viktig. Lundman och Hällman Graneheim (2017) menar att 
kvalitativ innehållsanalys syftar till att beskriva variationer på givet område, då detta arbete 
inkluderar både män och kvinnor i åldrarna 29-54 år ökar giltigheten genom att området 
belyses utifrån flera olika erfarenheter. Genom att presentera citat och stor transparens i 
beskrivningen av datainsamling- och urval samt analysarbete ökar giltigheten.  

Den noggranna beskrivningen av analysarbetet stärker även arbetets tillförlitlighet. Då 
dataunderlaget inledningsvis lästs igenom individuellt av författarna för att därefter 
gemensamt diskuteras och analyseras utifrån meningsbärande enheter, ökar tillförlitligheten 
i resultatet. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) handlar ett resultats neutralitet 
om hur stor del forskaren har påverkat studien. Det existerar alltid en förförståelse vid analys 
av ett material då forskaren alltid är delaktig. Genom att i analysen eftersträva en låg grad av 
tolkning av blogginläggen erhålls dock en lämplig delaktighet. Överförbarhet handlar om 
huruvida resultatet kan appliceras på en annan grupp eller kontext. En noggrann 
metodbeskrivning underlättar bedömning av överförbarhet, en bedömning som läsaren avgör 
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Överförbarheten för detta arbete kan poneras vara 
god då patienter i livets slut som vårdas hemma med till exempel andra grundsjukdomar kan 
ha liknande upplevelser. Vissa upplevelser delas potentiellt med patienter som vårdas i livets 
slut inom andra vårdformer. 
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6.2 Resultatdiskussion 
I detta avsnitt kommer resultatet av analysen att diskuteras. Diskussionen kommer koppla 
resultatet till tidigare forskning och det teoretiska perspektivet som presenterats i 
bakgrunden.  

6.2.1 Psykologiska och sociala aspekter av att vårdas hemma  

Resultatet visade att för patienter som vårdades i hemmet vid livets slut var familjens närvaro 
viktig. Bloggarna beskrev tydligt hur viktigt det var att vårdas hemma och beskrev en oro över 
att bli inlagda på sjukhus. Bloggarnas syn på familjens betydelse och önskan om att vara 
hemma i livets slut, sammanfaller med det faktum att allt fler människor idag väljer att 
vårdas hemma i livets slutskede och så småningom avlida hemma (Beck-Friis & Jakobsson, 
2012; Karlsson & Berggren, 2011). Studier visar även att människor som vårdas hemma i 
livets slut upplever mer frid än människor som vårdas på sjukhus (Gomes et al., 2015). Alla 
bloggare vårdades hemma och uttryckte en glädje över det och en vilja att få vara hemma till 
livets slut. Även då familjen och hemmet hade stor positiv betydelse för bloggarna, beskrev de 
hur slitningar i familjen kunde uppstå med tanke på belastningen det innebar att ha en svårt 
sjuk familjemedlem vårdandes i hemmet. Detta överensstämmer med en studie av Jack et al. 
(2013) där det framkommer att familjemedlemmar ofta får ta ett stort ansvar avseende 
vården av en sjuk anhörig.  

Enligt Morse (2001) förflyttar sig den lidande mellan att uthärda och känslomässigt lida 
beroende på kontext. Det kan tolkas som att patienter kan uthärda utanför hemmet men 
känslomässigt lida omgiven av familjen i hemmet. Det kan argumenteras huruvida 
slitningarna inom familjen som bloggarna beskrev uppkom till följd av det känslomässiga 
lidandet som sker inom familjen. Resultatet visade tydligt att det kan upplevas psykiskt 
påfrestande att vara i ett palliativt skede samt att vårdas hemma. Bloggarna beskrev 
exempelvis en ständig oro, en ovisshet, då döden är en oförutsägbar upplevelse. Bloggarna 
beskrev tydligt hur obehagligt det var att vara hemma helt själv ifall något skulle inträffa. När 
andra familjemedlemmar var hemma kände de inte den oron. Det kan argumenteras att de 
uthärdade när de var hemma, för deras skull, för att inte öka på deras lidande, i enlighet med 
Morses (2001) teori. När familjemedlemmarna sedan inte var hemma så kunde bloggarna 
känslomässigt lida och släppa lös känslor, vilket i detta fall tog sig uttryck i panik och rädsla.  

Sand et al. (2007) menar att känslor av maktlöshet och hjälplöshet är vanligt förekommande 
i samband med en obotlig cancerdiagnos och vetskapen om att döden närmar sig, vilket 
överensstämmer med vad resultatet visade. Bloggarna beskrev hur de kände sig fångade i 
sina egna kroppar och bundna vid sina sängar. De kände sig värdelösa då kroppen inte längre 
orkade och de inte längre kunde hjälpa till hemma med vardagliga göromål. Känslor av 
maktlöshet och hjälplöshet kan även kopplas till resultatet där det beskrevs rädslor kring att 
bli bortglömda av sina barn, och hur bloggarna kände sig när kroppens funktioner avtog och 
de inte längre kunde lyfta sina barn i famnen.  

Patienter som är i livets slut beskriver hur trötthet hindrar dem från att utföra dagliga 
aktiviteter i hemmet (Sand et al., 2007). Vilket bloggarna beskrev som att de vill leva, men 
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kroppen lyder inte. De försökte i så stor utsträckning det gick att göra saker själva för att inte 
besvära andra, men upplevde en frustration när de inte klarade av det. Att kroppens funktion 
avtar kan upplevas som ett hot mot människans integritet och identitet, vilket Morse (2001) 
menar att uthärdande är ett försvar mot. Bloggarna beskrev hur de alltid gjorde mer än vad 
de orkade och allt var för barnens skull, vilket kan tyda på att de uthärdade för sina barn och 
för att barnen skulle få en så normal sista tid med sin förälder som det bara gick. Enligt 
Olsson et al. (2011) hjälper hopp människor att leva när döden är nära, det kan argumenteras 
för att bloggarnas barn symboliserar hopp och därmed hjälper dem att klara av den sista 
tiden.   

Morse (2001) menar även att uthärda för att leva handlar om att klara av vardagen vid 
lidande, vilket syntes i resultatet då bloggarna beskrev att de var helt känslomässigt 
avtrubbade och inte kände igen sig själva längre. De var medvetna om att de vägrade inse att 
de kunde dö, trots sina svåra symtom. Vidare skrev de att de i perioder grät och tårarna aldrig 
var långt borta. Detta överensstämmer med Morses (2001) teori om att uthärdande innebär 
ett nedtryckande av känslor och känslomässigt lidande att patienter är ledsna och gråter, 
därmed får känslor ta stor plats. Vidare menar Morse att sjuksköterskors bemötande av 
patienter ser olika ut beroende på vilken fas i lidandet som patienter befinner sig i. Därav är 
det viktigt att ha kunskap om de psykologiska och sociala upplevelser patienter har av att 
vårdas hemma, såsom betydelsen av familjens närvaro och de psykiska påfrestningar som 
kan uppkomma, och ha förståelse för att lidande kan te sig olika.  

6.2.2 Hemsjukvården påverkar vardagen  

Resultatet visade att patienter med palliativ hemsjukvård överlag är nöjda med vården. 
Många upplevde att vårdkedjan fungerade och att de kände en tillit till vårdpersonalens 
kompetens. Enligt Karlsson och Berggren (2011) är det av stor vikt vid en fungerande 
hemsjukvård att patienter känner att de kan lita på vårdpersonalen och har tilltro till att de 
gör sitt yttersta för att öka livskvaliteten, vilket bekräftas av Kastbom et al. (2017). Trygghet i 
vården beskrivs som att vårdpersonal går att nå dygnet runt och att patienter känner att de 
effektivt får den hjälp de behöver (Klarare et al., 2017). Bloggarna beskrev hur 
kommunikationen och arbetet inom sjukvårdsteamet fungerade bra och gick skyndsamt. Alla 
bloggare skrev hur de periodvis när behov uppstod snabbt blev inlagda på sjukhus. Allt detta 
tyder på att patienter upplever en fungerande hemsjukvård.  

Självbestämmande är en viktig del för att uppleva en bra död (Kastbom et al., 2017). Det är 
alla patienters rättighet att vara delaktig i sin vård och bestämma över vård och behandling 
(SFS 2010:659). En värdig död bör vara en av de högst prioriterade rättigheterna inom 
vården (SOU 2001:6). Att vårdas hemma stärker patienters autonomi då sjukvården är gäst i 
patienters hem, till skillnad mot under en sjukhusvistelse då patienter är gäster hos 
sjukvården. Bloggarna beskrev mestadels positiva känslor kring att sjukvårdspersonal gjorde 
hembesök för samtal och att det skedde med värdighet och respekt enligt bloggarnas 
önskemål och behov. Även brister i självbestämmande beskrevs av bloggarna, då dagarna 
upplevdes som uppdelade till följd av vårdpersonalens besök. Bloggarna uttryckte även 
väntan på vårdpersonal och en känsla av att behöva anpassa sig utefter vårdens villkor. 
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Vidare framkom det av resultatet att hjälpmedel i hemmet skapade trygghet hos bloggarna 
samt skapade möjligheter att vårdas i sitt eget hem och bo hemma under en längre tid. 
Patienter som vårdas i sitt eget hem vill fortsätta leva livet fullt ut och i så liten mån som 
möjligt bli hindrade av sjukdom (Kastbom et al., 2017). Bloggarna beskrev bland annat hur 
olika hjälpmedel bidrog till detta och bara det faktum att vara hemma underlättade att leva 
som de alltid gjort. Dock kunde hjälpmedel också upplevas som ett hinder i livet, till exempel 
genom begränsande av rörligheten. Enligt Munck et al. (2012) finns det olika sätt för 
patienter att ta sig an hjälpmedel. Det är inte ovanligt att vare sig bemästra hjälpmedel eller 
känna sig hindrad av dem, båda dessa angreppssätt beskrevs av bloggarna. Patienter som 
själva tar kontrollen över hjälpmedel känner ofta en större frihet och självständighet (Munck 
et al., 2012).  

Morses (2000) teori om tröstande handlar om att sjuksköterskor ska inge styrka till en 
individ och bistå dem i uthärdandet och det känslomässiga lidandet. Det gäller att välja en 
lämplig tröstande strategi och vid ett felaktigt val byta strategi. En fungerande tröstande 
strategi gör att patienter känner tillit till sjuksköterskor och upplever välbefinnande och 
trygghet. Det är därmed viktigt att sjuksköterskor har kunskap om vad patienter upplever 
vara en fungerande hemsjukvård och vad som ger trygghet. Resultatet visade att alla 
bloggarna kände sig nöjda och trygga med vården, då de kände tillit och förtroende till 
sjukvårdspersonalen och deras samarbete i teamet, samt att tillgängligheten till hjälpmedel 
möjliggjorde vardagsaktiviteter.  

6.3 Etikdiskussion 
En viktig del i forskningsetik handlar om hur informanter som deltar i forskningen får 
behandlas. Dessa ska så långt som möjligt skyddas från kränkningar som potentiellt kan 
uppkomma då de utgör en del av dataunderlag (Vetenskapsrådet, 2017). För detta arbete 
innebär det att inte förvränga bloggskribenternas egna ord och på intet sätt ställa varken dem 
eller deras efterlevande i dålig dager.  

Forskningsetiska principer gällande individskydd innehåller fyra huvudkrav. Dessa är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet innebär att forskare ska informera deltagare i 
studien om syftet med studien och de ska informeras om att de har rätt att avbryta sin 
medverkan utan att ange skäl. Samtyckeskravet är ett krav på att informanter själva har rätt 
att bestämma över sin medverkan i studier och att de kan avbryta medverkan när som helst 
utan negativa påföljder. Dataunderlaget till denna innehållsanalys består av obearbetat 
material som är offentligt publicerat och inga människor deltar aktivt, varvid 
informationskravet och samtyckeskravet kan frångås. Konfidentialitetskravet understryker 
att deltagares personuppgifter skall behandlas med största möjliga konfidentialitet. 
Konfidentialitetskravet kan frångås då dataunderlaget består av öppet publicerade bloggar. 
Enligt Friberg (2012) är sådana fria att använda som datamaterial i analyser. Det fjärde och 
sista kravet, nyttjandekravet, innebär att alla insamlade uppgifter som rör enskilda individer 
endast får användas för forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Nyttjandekravet efterlevs då all 
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information som framkommer under analysen endast kommer att användas för detta arbete 
och underlaget med meningsbärande enheter kommer att raderas efter färdigställt arbete.  

7 SLUTSATSER 

Patienter med obotlig cancer som vårdas i sitt eget hem i livets slut upplever en stark vilja att 
vara hemma i trygghet, nära familjen, trots att detta kan medföra en belastning på 
familjemedlemmarna. Familjens närvaro är också en stark motivation till att orka kämpa 
trots vetskap om att döden närmar sig. Patienter upplever även känslor av hjälplöshet då 
kroppens förmågor avtar. Detta är ett hinder i deras vardagsliv och skapar ett hot mot 
identiteten. Patienter upplever att hemsjukvården fungerar väl och känner tillit till 
vårdpersonalens kompetens. Ett välfungerande sjukvårdsteam med bra kommunikation, 
effektivt omvårdnadsarbete samt tillgång till hjälpmedel i hemmet skapar trygghet. 
Sjuksköterskors uppgift är att bistå i uthärdandet och det känslomässiga lidandet som 
uppkommer vid vård i livets slut. Bemötandet av patienter skiljer sig beroende på hur 
patienter hanterar sin situation. Det är därför viktigt för sjuksköterskor att ha kunskap om 
patienters upplevelser av att vårdas hemma samt de olika psykologiska och sociala 
aspekterna av vården. En god vård med respekt för individens integritet och autonomi är alla 
människors rättighet och det bör gälla även i livets slut och i döden.  

8 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Resultatet av denna analys visar patienters upplevelser av att vårdas hemma med en obotlig 
cancersjukdom i livets slut. En vidareutveckling skulle kunna vara att studera närståendes 
upplevelser samt hur närstående tolkar patienters upplevelser av sista tiden i livet, då det kan 
vara svårt att fånga patienters egna upplevelse under den tiden. Ett annat förslag till vidare 
forskning kan vara att studera hur barn och unga vuxna upplever att vårdas hemma i livets 
slut, då denna analys grundar sig på vuxna människor mellan 29-54 år. Även upplevelser hos 
föräldrar till unga kan vara ett viktigt perspektiv att anlägga för att kunskapsutveckla 
vårdpersonal. Vidare skulle en annan metod för datainsamling kunna ge djupare kunskap i 
ämnet, såsom olika former av intervjuer. Ämnesområdet kan upplevas obekvämt att närma 
sig men det är viktigt med ökade kunskaper för att skapa en bättre vård för alla i framtiden.  
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BILAGA A - SÖKMATRIS  
Databas Sökord Avgränsning Antal 

träffar 
Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Lästa 
fulltext 

Antal 
granskade 

Antal valda 

CINAHL Plus nurses at home 
care AND 
cancer AND 
experience 

2005-2017, peer 
reviewed, 
abstract 
available 

28 28 15 3 1 1 

“Supporting home care for the dying: an 
evaluation of healthcare professionals’ 
perspectives of an individually tailored 
hospice at home service” Jack, B.A., Baldry, 
C.R., Groves, K.E., Whelan, A., Sephton, J., 
Gaunt, K. 2013,  Journal of Clinical Nursing 

CINAHL Plus district nurses 
AND patients 
AND cancer 

2005-2017, peer 
reviewed, 
abstract 
available  

41 41 19 3 3 3 

“A Qualitative Exploration of District Nurses’ 
Care of Patients with Advanced Cancer” 
Wilson, C., Griffiths, J., Ewing, G., Connolly, 
M., Grande, G. 2013. Storbritannien. Cancer 
Nursing. 

“Palliative care for patients with cancer: 
districs nurses’ experiences”, Dunne, K., 
Sullivan, S., Kernohan, G. 2005, 
Storbritannien, Journal of Advanced Nursing 

“Dying at home: community nurses’ view on 
the impact of informal carers on cancer 
patients’ place of death” Jack, B., O’Brien, M. 
2010. Storbritannien, European Journal of 
Cancer Care. 

PubMed palliative AND 
“end of life 

2015-2017, 
nursing journals, 

4 4 4 1 1 1 

“Communicating with patients and their 



2 

care” AND 
nurses AND 
patients 

abstract 
available, free 
full text, English 

families about palliative and end-of-life care: 
comfort and educational needs of nurses” 
Moir, C., Roberts, R., Martz, K., Perry, J., 
Tivis, L.J. 2015. USA. International Journal 
of Palliative Nursing.  

PubMed end of life care 
AND at home 
AND patients 
AND own home 

10 years old, 
nursing journal, 
abstract 
available  

23 23 6 2 1 1  

“Dignified end-of-life care in the patients’ 
own homes” Karlsson, C., Berggren, I. 2011. 
Sverige. Nursing Ethics. 

CINAHL Plus Palliative AND 
patient 
(experience OR 
perception OR 
view OR 
satisfaction) 
AND home care 
AND cancer  

2014-2017, 
fulltext available, 
abstract 
available, peer 
reviewed, 
academic 
journals, english, 
all adult 

17 17 8 5 3 3 

”A good death from the perspective of 
palliative cancer patients” Kastbom, L., 
Milberg, A., Karlsson, M. 2017. Sverige. 
Supportive Care in Cancer. 

”Patients´sense of security during palliative 
care-what are the influencing factors?” 
Milberg, A., Friedrichsen, M., Jakobsson, M., 
Nilsson, E-C., Niskala, B., Olsson, M., 
Wåhlberg, R., Krevers, B. 2014. Sverige. 
Journal of Pain and Symptom Management.  

”Is dying in hospital better than home in 
incurable cancer and what factors influence 
this? A population-based study” Gomes, B., 
Calanzani, N., Koffman, J., Higginson, I J. 
2015. Storbritannien. BMC Medicine. 



3 

CINAHL Plus patient AND 
palliative home 
care AND 
technology 

2012-2017, 
abstract 
available, peer 
reviewed, 
academic 
journals, all 
adult, english 

10 10 2 1 1 1 

”Patients´ understanding of medical 
technology in palliative home care: a 
qualitative analysis” Munck, B., Sandgren, A., 
Fridlund, B., Mårtensson, J. 2012. Sverige. 
Journal of Hospice & Palliative Nursing. 

CINAHL Plus patients AND 
home care AND 
palliative care 
AND experience 
AND 
specialized care  

2015-2017, 
abstract 
available, peer 
reviewed, 
academic 
journals 

3 3 3 1 1 1 

”Experiences of security and continuity of 
care: patients´and families´narratives about 
the work of specialized palliative home care 
teams” Klarare, A., Rasmussen, B H., 
Fossum, B., Fürst, C J., Hansson, J., Hagelin, 
C L. 2017. Sverige. Palliative and Supportive 
Care.   

- Sekundär 
sökning 

- - - - 2 2 2 

”The glimmering embers: experiences of hope 
among cancer patients in palliative home 
care” Olsson, L., Östlund, G., Strang, P., 
Jeppsson Grassman, E., Friedrichsen, M. 
2011. Sverige. Palliative and Supportive Care. 

”Dying cancer patients´experiences of 
powerlessness and helplessness” Sand, L., 
Strang, P., Milberg, A. 2007. Sverige. Support 
Care Cancer. 
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BILAGA B - ARTIKELMATRIS  
 

Nr Titel, författare, år, 
land, tidskrift 

Syfte Metod Resultat Kvalitets-
granskning 

1 “Palliative care for patients 
with cancer: districs nurses’ 
experiences”, Dunne, K., 
Sullivan, S., Kernohan, G. 
2005, Storbritannien, 
Journal of Advanced 
Nursing 

Studera 
distriksskötersk
ors 
erfrarenheter 
om att utföra 
palliativ vård 
för patienter 
med cancer och 
deras anhöriga.  

Kvalitativ Distriktssköters
kors 
erfarenheter 
tyder på att det 
är utmanande 
att vårda 
palliativa 
patienter i 
hemmet, men 
också givande.  

13/14 

2 ”Is dying in hospital better 
than home in incurable 
cancer and what factors 
influence this? A 
population-based study” 
Gomes, B., Calanzani, N., 
Koffman, J., Higginson, I J. 
2015. Storbritannien. BMC 
Medicine. 

Bestämma 
förhållandet 
mellan platsen 
man avlider på, 
nyttjad vård, 
och intensitet 
av smärta, 
känsla av frid 
och sorg. 

Kvantitativ  Patienter som 
dör hemma 
upplever 
liknande nivåer 
av smärta, men 
känner mer frid 
sista veckan i 
livet. 

12/13 

3 “Supporting home care for 
the dying: an evaluation of 
healthcare professionals’ 
perspectives of an 
individually tailored 
hospice at home service” 
Jack, B.A., Baldry, C.R., 
Groves, K.E., Whelan, A., 
Sephton, J., Gaunt, K. 2013, 
Storbritannien, Journal of 
Clinical Nursing  

Att utforska 
professionella 
vårdgivares syn 
på individuellt 
utformad 
hospicevård i 
hemmet.  

Kvalitativ Individuellt 
utformad vård i 
hemmet hjälper 
patienter att 
stanna hemma 
längre. Det 
fanns även 
positiva effekter 
för anhöriga, då 
de fick mer 
stöd.  

13/14 

4 “Dying at home: 
community nurses’ view on 
the impact of informal 
carers on cancer patients’ 
place of death” Jack, B., 
O’Brien, M. 2010. 
Storbritannien, European 
Journal of Cancer Care. 

Utforska 
distriktssköters
kors syn på och 
erfarenhet av 
faktorer som 
påverkar 
inläggning på 
sjukhus för 
patienter i livets 
slutskede. 

Kvalitativ Det som 
påverkar 
inläggning på 
sjukhus för 
patienter i livets 
slut är vilka 
tjänster som 
finns att tillgå 
samt hur tung 
bördan är för de 
anhöriga. 
Sjuksköterskorn
as uppfattning 
är att det ibland 
finns 
orealistiska 

13/14 



 2  

förväntningar 
hos patient och 
anhöriga.  

5 “Dignified end-of-life care 
in the patients’ own homes” 
Karlsson, C., Berggren, I. 
2011. Sverige. Nursing 
Ethics. 

Belysa 
sjuksköterskors 
uppfattning av 
viktiga faktorer 
som medverkar 
till god vård i 
livets slutskede. 

Kvalitativ Teman som 
upptäcktes vara 
viktiga i god 
vård i livets slut 
var: säkerhet, 
integritet och 
autonomi.  

13/14 

6 ”A good death from the 
perspective of palliative 
cancer patients” Kastbom, 
L., Milberg, A., Karlsson, 
M. 2017. Sverige. 
Supportive Care in Cancer. 

Utforska synen 
på en god död, 
hos döende 
cancerpatienter 
i Sverige. 

Kvalitativ 4 kategorier 
påvisar en god 
död: Leva med 
vetskapen att 
döden är nära, 
förbereda inför 
döden, dö 
bekvämt och att 
vara död. 

13/14 

7 ”Experiences of security 
and continuity of care: 
patients´and 
families´narratives about 
the work of specialized 
palliative home care teams” 
Klarare, A., Rasmussen, B 
H., Fossum, B., Fürst, C J., 
Hansson, J., Hagelin, C L. 
2017. Sverige. Palliative and 
Supportive Care.   

Undersöka hur 
specialiserad 
sjukvård i 
hemmet och 
dess teams 
arbete upplevs 
av patienter och 
närstående. 

Kvalitativ Två teman: 
upplevelser av 
trygghet och 
kontinuitet i 
vården. 

12/14 

8 ”Patients´sense of security 
during palliative care-what 
are the influencing 
factors?” Milberg, A., 
Friedrichsen, M., 
Jakobsson, M., Nilsson, E-
C., Niskala, B., Olsson, M., 
Wåhlberg, R., Krevers, B. 
2014. Sverige. Journal of 
Pain and Symptom 
Management.  

Identifiera 
faktorer 
kopplade till 
patientens 
känsla av 
trygghet i 
palliativ 
hemvård. 

Kvantiativ Viktigt att den 
palliativa 
vården stöttar 
döende 
patienters 
känsla av 
trygghet genom 
symtomkontroll
, och genom att 
stödja bland 
annat 
patientens 
känsla av 
identitet. 

12/13 
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9 “Communicating with 
patients and their families 
about palliative and end-of-
life care: comfort and 
educational needs of 
nurses” Moir, C., Roberts, 
R., Martz, K., Perry, J., 
Tivis, L.J. 2015. USA. 
International Journal of 
Palliative Nursing.  

Att upptäcka 
uppfattade 
behov av hur 
sjuksköterskor 
på bästa sätt 
kommunicerar 
med patienter 
och anhöriga 
om livets slut 
och palliativ 
vård. 

Kvantitativ Antal års 
erfarenhet som 
sjuksköterska 
hade stor 
påverkan på hur 
bekväm 
sjuksköterskan 
var med att 
diskutera 
palliativ vård 
och livets slut.  

11/13 

10 ”Patients´ understanding of 
medical technology in 
palliative home care: a 
qualitative analysis” 
Munck, B., Sandgren, A., 
Fridlund, B., Mårtensson, 
J. 2012. Sverige. Journal of 
Hospice & Palliative 
Nursing. 

Beskriva de 
olika sätt på hur 
patienter 
förstår 
medicinsk 
teknologi inom 
palliativ 
hemsjukvård. 

Kvalitativ Tre sätt för 
patienter att 
anpassa sig till 
denna 
utrustning: att 
själv ta 
kontrollen över 
utrustningen, 
att försöka ta 
kontroll med 
stöd av 
vårdpersonal 
samt att känna 
sig kontrollerad 
av 
utrustningen. 

12/14 

11 ”The glimmering embers: 
experiences of hope among 
cancer patients in palliative 
home care” Olsson, L., 
Östlund, G., Strang, P., 
Jeppsson Grassman, E., 
Friedrichsen, M. 2011. 
Sverige. Palliative and 
Supportive Care. 

Undersöka hur 
cancerpatienter 
inom palliativ 
hemsjukvård 
upplevde 
betydelsen av 
hopp, hur hopp 
användes samt 
att bedöma 
deras symtom 
och nivå av 
hopp under de 
sista 6 veckorna 
i livet. 

Kvalitativ Alla känner små 
ljusa stunder av 
hopp, som alltid 
existerar hos 
alla i perioder. 
Hopp tillhör 
individen och 
kan inte tas bort 
av någon 
annan. Utan 
hopp finns inget 
liv. 

12/14 

12 ”Dying cancer 
patients´experiences of 
powerlessness and 
helplessness” Sand, L., 
Strang, P., Milberg, A. 

Studera 
upplevelsen av 
hjälplöshet och 
maktlöshet hos 
personer med 

Kvalitativ Majoriteten 
upplevde 
maktlöshet och 
hjälplöshet 
dagligen, ofta 

12/14 
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2007. Sverige. Support 
Care Cancer. 

obotlig cancer 
inom palliativ 
hemsjukvård. 

eller ibland, 
inom flera olika 
områden såsom 
i förhållande till 
vården, i sociala 
situationer samt 
känner en 
osäkerhet och 
beroende till 
andra. 

13 “A Qualitative Exploration 
of District Nurses’ Care of 
Patients with Advanced 
Cancer” Wilson, C., 
Griffiths, J., Ewing, G., 
Connolly, M., Grande, G. 
2013. Storbritannien. 
Cancer Nursing.  

Utforska 
distriktssköters
kors erfarenhet 
av att vårda och 
stötta patienter 
och dess familj i 
hemmet.  

Kvalitativ Labila familjer 
och 
komplicerad 
familjedynamik 
försvårar 
arbetet för 
distriktssköters
kor att vårda 
patienter i 
hemmet.  

11/14 

 

 

 

 



   

BILAGA C – KVALITETSGRANSKNING KVALITATIVA 
ARTIKLAR 
Granskningsfrågor formulerade baserade på Friberg (2012), s. 138–139. Frågorna 
nedan är omformulerade för att kunna svara JA/NEJ. Ett poäng gavs för JA.  

 

1. Finns det ett tydligt avgränsat problem formulerat? JA/NEJ  

2. Finns det teoretiska utgångspunkter beskrivna? JA/NEJ  

3. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? JA/NEJ  

4. Är syftet klart formulerat? JA/NEJ  

5. Är metoden tydligt beskriven? JA/NEJ  

6. Är undersökningspersonerna tydligt beskrivna? JA/NEJ  

7. Har tillvägagångssättet vid analys av datamaterial varit tydligt beskrivet? JA/NEJ  

8. Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? JA/NEJ  

9. Är resultatet beskrivet på ett tydligt sätt? JA/NEJ  

10. Har författarna tolkat studiens resultat på ett relevant sätt? JA/NEJ 

11. Har författarna tydliga argument? JA/NEJ  

12. Förs det några etiska resonemang? JA/NEJ 

13. Är metoddiskussionen tydligt beskriven? JA/NEJ  

14. Finns det en återkoppling till teoretiska antaganden? JA/NEJ  



   

BILAGA D – KVALITETSGRANSKNING KVANTITATIVA 
ARTIKLAR 
Granskningsfrågor formulerade baserade på Friberg (2012), s. 139. Frågorna nedan 
är omformulerade för att kunna svara JA/NEJ. Ett poäng gavs för JA.  

 

1. Finns det ett tydligt avgränsat problem formulerat? JA/NEJ  

2. Finns det teoretiska utgångspunkter beskrivna? JA/NEJ  

3. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? JA/NEJ  

4. Är syftet klart formulerat? JA/NEJ  

5. Är metoden tydligt beskriven? JA/NEJ  

6. Är urvalet tydligt beskrivet? JA/NEJ 

7. Har data analyserats på ett adekvat sätt? JA/NEJ  

8. Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? JA/NEJ  

9. Är resultatet beskrivet på ett tydligt sätt? JA/NEJ  

10. Har författarna tydliga argument? JA/NEJ  

11. Förs det några etiska resonemang? JA/NEJ 

12. Är metoddiskussionen tydligt beskriven? JA/NEJ  

13. Finns det en återkoppling till teoretiska antaganden? JA/NEJ  



   

BILAGA E – KVALITETSGRANSKNINGSTABELL KVALITATIVA ARTIKLAR 
Artikel nr 1	 3	 4	 5	 6	 7	 10	 11	 12	 13	
Fråga  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1. Finns det ett tydligt avgränsat 
problem formulerat? 

1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	

2. Finns det teoretiska 
utgångspunkter beskrivna? 

1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	

3. Finns det någon 
omvårdnadsvetenskaplig 
teoribildning beskriven? 

0	 0	 0	 1	 0	 0	 0	 0	 1	 0	

4. Är syftet klart formulerat?   1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
5. Är metoden tydligt beskriven? 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
6. Är undersökningspersonerna 
tydligt beskrivna? 

1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	

7. Har tillvägagångssättet vid 
analys av datamaterial varit 
tydligt beskrivet? 

1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	

8. Hänger metod och teoretiska 
utgångspunkter ihop? 

1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	

9. Är resultatet beskrivet på ett 
tydligt sätt? 

1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	

10. Har författarna tolkat studiens 
resultat på ett relevant sätt? 

1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	

11. Har författarna tydliga 
argument? 

1	 1	 1	 0	 1	 1	 0	 0	 0	 1	

12. Förs det några etiska 
resonemang? 

1	 1	 1	 1	 1	 0	 1	 1	 1	 0	

13. Är metoddiskussionen tydligt 
beskriven? 

1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 0	

14. Finns det en återkoppling till 
teoretiska antaganden? 

1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	

Total poäng 13	 13	 13	 13	 13	 12	 12	 12	 13	 11	
 



   

 BILAGA F – KVALITETSGRANSKNINGSTABELL KVANTITATIVA ARTIKLAR 
Artikel nr 2	 8	 9	
Fråga  	 	 	
1. Finns det ett tydligt avgränsat 
problem formulerat? 

1	 1	 1	

2. Finns det teoretiska 
utgångspunkter beskrivna? 

1	 1	 1	

3. Finns det någon 
omvårdnadsvetenskaplig 
teoribildning beskriven? 

0	 0	 0	

4. Är syftet klart formulerat?   1	 1	 1	
5. Är metoden tydligt beskriven? 1	 1	 1	
6. Är urvalet tydligt beskrivet? 1	 1	 1	
7. Har data analyserats på ett 
adekvat sätt? 

1	 1	 1	

8. Hänger metod och teoretiska 
utgångspunkter ihop? 

1	 1	 1	

9. Är resultatet beskrivet på ett 
tydligt sätt? 

1	 1	 1	

10. Har författarna tydliga 
argument? 

1	 1	 1	

11. Förs det några etiska 
resonemang? 

1	 1	 1	

12. Är metoddiskussionen tydligt 
beskriven? 

1	 1	 1	

13. Finns det en återkoppling till 
teoretiska antaganden? 

1	 1	 0	

Total poäng 12	 12	 11	

 



 

 

BILAGA G - SÖKMATRIS - BLOGGAR 
 

Sökmotor Sökord Avgränsning Antal träffar Urval (antal) 

Sekundär 
sökning 
(170405) 

- över 18 år, 
svensk, obotlig 
cancer, 
hemsjukvård, 
livets slut 

- 1 vald (Blogg A) 
www.ikroppen
min.blogspot.se  

Bloggportalen 
(170404) 

obotlig cancer över 18 år, 
svensk, obotlig 
cancer, 
hemsjukvård, 
livets slut 

12 1 vald (Blogg B) 
www.djurstrom
2.blogspot.se  

Google 
(170405) 

blogg ”aggressiv 
cancer” 

över 18 år, 
svensk, obotlig 
cancer, 
hemsjukvård, 
livets slut 

2 240 1 vald (Blogg D) 
www.annajanss
on73.blogspot.s
e 

Sekundär 
sökning 
(171120) 

- Över 18 år, 
svensk, obotlig 
cancer, 
hemsjukvård, 
livets slut 

- 1 vald (Blogg C) 
www.ratty.blog
g.se 

Sekundär 
sökning 
(171129) 

- Över 18 år, 
svensk, obotlig 
cancer, 
hemsjukvård, 
livets slut 

- 1 vald (Blogg E) 
www.joelisacad
am.blogspot.se 
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