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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Sjuksköterskor som arbetar med palliativ vård i livets slutskede erfar att det ger 
mycket tillbaka när de vårdar sina patienter, samtidigt som sjuksköterskorna kan känna att 
det är svårt att bemöta patienter med ångest och oro i livets slutskede. Närstående å andra 
sidan kan erfara att sjuksköterskorna innehar en stor kunskap och har därför en önskan om 
att få mer information om prognos och tillstånd på sin närstående. Syfte: Att beskriva 
patienters erfarenheter av palliativ vård i livets slutskede. Metod: Litteraturstudie med 
beskrivande syntes. Resultat: Tre teman framkom: Att känna välbefinnande i livets 
slutskede, Att bli sedd och Att vara nära döden. Utifrån dessa teman skapades sju subteman: 
Vikten av att leva i nuet, Betydelsen av att känna hopp, vikten av vårdrelation i livets 
slutskede, behovet av värdighet den sista tiden i livet, Miljöns betydelse den sista tiden i 
livet, Tankar och planering inför döden och Vikten av smärtlindring i livets slutskede. Dessa 
teman och subteman beskriver tillsammans patienters erfarenheter av palliativ vård i livets 
slutskede. Slutsats: Att leva i nuet sågs som viktigt för patienten, samtidigt som de inte ville 
bli sedda som sin sjukdom eller sitt ohälsotillstånd.  

Nyckelord: Erfarenheter, livets slutskede, palliativ vård, patientens perspektiv  

  



ABSTRACT 

Background: Nurses working in palliative care in the end-of-life experience that they 
receive a lot back when caring for their patients, at the same time they feel that it can be 
difficult to deal with patients´ anxiety and apprehensive in the end-of-life. Relatives can at 
the same time feel that nurses have a lot of knowledge and wish to get more information 
about prognosis and state of health of the patient. Aim: To describe patients´ experiences of 
palliative care in the end-of-life. Method: Literature review with a descriptive synthesis. 
Results: The three themes To feel well-being in the end-of-life, To be seen and To be close to 
death. Within these three themes, seven subthemes came out: The importance of living in 
the moment, The meaning of feeling hope, The importance of the caring relationship, The 
need of dignity at the end-of-life, The importance of the environment at the end-of-life, 
Thoughts and planning for death and The importance of having effective painkillers and 
painmanagement at the end-of-life. Conclusions: To live in the moment was important for 
the patient, at the same time they wanted to be seen as a person and not as their diagnosis. 

Keywords: End-of-life, experiences, palliative care, patient perspective 
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1 INLEDNING 

 

I takt med att befolkningen i Sverige idag blir allt äldre ökar även vårdbehovet. Ett ökat 
vårdbehov kräver i sin tur att det finns tillgängliga resurser i form av hälso- och 
sjukvårdspersonal som kan tillgodose patienternas behov. Inför vår blivande yrkesprofession 
som sjuksköterskor är döden någonting som är svårt att undvika, oavsett arbetsplats. Under 
vår verksamhetsförlagda utbildning har vi mött flera palliativa patienter i livets slutskede. 
Detta gjorde att vi fick upp intresset för den palliativa vården samt att vi insåg vikten av att ge 
patienten ett fint avslut. En palliativ patient i livets slutskede har rätten till en god och värdig 
sista tid i livet, vilket vi tycker är både viktigt och intressant. Intresseområde valdes sedan ut 
från den Palliativa enheten MSE som efterfrågade forskning om livets slutskede. Utifrån 
intresseområdet valdes sedan att utgå från patientens erfarenheter av den palliativa vården i 
livets slutskede. Vi anser att patientens erfarenheter är de viktigaste i vården och därför 
valdes att se det ur patientens synvinkel. Genom att kartlägga patienternas erfarenheter av 
vården, kan sjuksköterskor ta till sig av detta och utveckla vårdandet i framtiden.  

2 BAKGRUND 

I bakgrunden ges inledningsvis en överblick gällande begreppen palliativ vård, livets 
slutskede samt var den palliativa vården i livets slutskede kan bedrivas. Därefter beskrivs 
sjuksköterskors och närståendes erfarenheter utifrån tidigare forskning. Här redogörs även 
för den palliativa vården enligt Eriksson (Eriksson, 1994; 1997; 2014) samt lagar och 
styrdokument som går att koppla till den palliativa vården i livets slutskede. Bakgrunden 
avslutas sedan med en problemformulering. 

2.1  Palliativ vård och vård i livets slutskede 

Tidigare forskning visar att det i Sverige avlider mellan 90 000 och 100 000 människor varje 
år, och de allra flesta är i behov av palliativ vård (Socialstyrelsen, 2013). Den vanligaste 
dödsorsaken är hjärt- och kärlsjukdomar följt av tumörsjukdomar (Socialstyrelsen, 2006). 
Enligt Socialstyrelsen (2013) är syftet med den palliativa vården inom hälso- och sjukvården 
att lindra lidandet och främja livskvalitén hos patienter med en gradvis ökande, obotlig 
sjukdom eller skada. Vården ska även tillgodose patientens psykiska, fysiska, sociala- och 
existentiella behov samt stödja dess närstående. Den palliativa vården delas ofta in i två faser, 
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en tidig palliativ fas som ofta är längre och en sen palliativ fas som är kort. Den sena 
palliativa fasen kallas även för livets slutskede. Den tidiga palliativa fasen kan ses vid 
exempelvis svår hjärtsvikt, spritt långsamtväxande cancer, obotligt neurologisk sjukdom eller 
demens under flera års tid. I denna fas ges fortfarande specifika läkemedel, strålning och 
kemoterapi till patienten. Undersökningar görs fortfarande i syfte att förlänga livet på 
patienten. Hälso- och sjukvården ska arbeta för att patienten ska kunna leva så normalt som 
möjligt utan att känna obehag eller uppleva svåra symtom (Thulesius, 2016). Den tidiga 
palliativa fasen kan skilja sig åt beroende på vilken sjukdom eller skada patienten har och hur 
den aktuella patientens situation ser ut. Övergången mellan den tidiga palliativa fasen och den 
sena palliativa fasen kan även kallas för brytpunkten. Detta innebär att läkaren och patienten 
tillsammans kommer fram till att avbryta den livsuppehållande behandlingen. Beslutet kan tas 
efter att patient och läkare har kommit fram till att behandlingen ger mer skada och lidande 
till patienten än den ger nytta. Innan beslutet om att avbryta den livsuppehållande 
behandlingen tas, sker ofta flera samtal mellan hälso- och sjukvårdspersonal, patienten och 
dess närstående (Socialstyrelsen, 2013). Den sena palliativa fasen är palliativ vård i livets 
slutskede. Denna fas är kortare än den tidiga palliativa fasen då den kan vara i dagar, veckor, 
eller upp till någon månad (SOU, 2001). Målet med den sena palliativa fasen, även kallad 
vård i livets slutskede är att ge patienten bästa möjliga livskvalitet den sista tiden i livet. 
Oavsett sjukdom vid livets slutskede kan symtom som ångest, smärta, illamående, 
nedstämdhet, hosta, orkeslöshet, muntorrhet, förstoppning och diarré uppkomma (Thulesius, 
2016). Utifrån Människovärdesprincipen och WHO:s definition av palliativ vård finns det 
fyra hörnstenar som den palliativa vården vilar på (SOU, 2001:6). Människovärdesprincipen 
menar på att alla människor är lika mycket värda och har samma rätt till vård oberoende av 
exempelvis kön, ålder eller utbildning (Sandman & Kjellström, 2013). Den första hörnstenen i 
palliativ vård är att lindra patientens symtom, vilket innebär att lindra både fysiskt, psykiskt, 
existentiellt, andligt samt se till sociala behov (SOU:2001:6). Ej tillräcklig symtomlindring 
kan vara en orsakande faktor till att patienten inte kan erfara livskvalité eller känna sinnesro. 
Symtomlindring går ut på att lindra redan uppkomna symtom samt att upptäcka och åtgärda 
nya symtom i ett tidigt skede. Det är även viktigt att hälso- och sjukvårdspersonalen är 
förberedda och har information om vad för symtom som kan uppkomma i framtiden 
(Wikström, 2018). Den andra hörnstenen i palliativ vård är att det ligger stor vikt i att 
samarbetet inom teamet ska fungera, det vill säga mellan sjuksköterskor, läkare och 
undersköterskor samt eventuell annan hälso- och sjukvårdspersonal (SOU, 2001:6). För att 
uppnå god symtomlindring för patienten krävs att teamet strävar mot tydliga gemensamma 
mål i vårdarbetet. Den tredje hörnstenen i palliativ vård är kommunikation, vilket är en 
väsentlig del inom palliativ vård i livets slutskede för teamet, patienten samt närstående. En 
fungerande kommunikation är en förutsättning för att en god relation ska kunna uppstå mellan 
patient och hälso- och sjukvårdspersonal. Detta kan leda till att patient och närstående känner 
sig sedda, förstådda och trygga. Den fjärde och sista hörnstenen inom palliativ vård handlar 
om närståendestöd. Det är inte bara patienten som drabbas vid vård i livets slutskede, utan 
även närstående. Närstående kan både behöva vara ett stöd för patienten och klara av sin egen 
vardag samt hantera sin egen sorg. Ett bra stöd från hälso- och sjukvården kan leda till att 
närstående har en större möjlighet att hantera patientens sista tid i livet samt tiden efter 
dödsfallet (Wikström, 2018). Enligt Socialstyrelsen (2006) bör patienten få bestämma själv 
var den sista tiden i livet ska spenderas. Patientens val bygger på tillgång av resurser i form av 
personal, hur sjukdomsförloppet fortskrider samt de närståendes inställning och livssituation. 
Den palliativa vården kan bland annat ske på hospice, i hemmet eller på sjukhusets 
slutenvårdsavdelningar.  

Hospice eller hospicehem är vårdform för människor i palliativt skede. Vården grundar sig i 
respekt för människan och dess integritet. Vården fokuserar på att ge en god omvårdnad samt 
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att lindra symtom.  Inom hospiceverksamheten är psykosocialt stöd för närstående en viktig 
del (Nationalencyklopedin, u.å). Hemsjukvård innebär medicinska insatser, habilitering, 
rehabilitering och omvårdnad som ges av hälso- och sjukvårdspersonal i hemmet. 
Hemsjukvården kan även ges på exempelvis ett särskilt boende eller en daglig verksamhet 
(Manninen, 2018). Patienten och eventuell anhörig som patienten bor med måste godkänna 
hemsjukvården först (Socialstyrelsen, 2008). 

2.2 Tidigare forskning 
Under denna rubrik presenteras tidigare forskning om palliativ vård i livets slutskede utifrån 
sjuksköterskors- och närståendes erfarenheter.  

2.2.1 Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda palliativt i livets slutskede 

Tidigare forskning visar att sjuksköterskor erfar tillfredsställelse av att arbeta inom den 
palliativa vården och att lindra patienters lidande. Sjuksköterskor berättar att de erfar glädje 
av att kunna hjälpa andra människor. De erfar att de får mycket tillbaka av patienter genom 
att de bekräftar deras vård (Leita de Almeida, Aparencida Sales & Silva Marcons, 2014). 
Sjuksköterskor beskriver att vårda patienter i livets slutskede ger mycket tillbaka genom att 
de kan ge patienter ett minnesvärt och fridfullt avslut på livet (Andersson, Salickiene & 
Rosengren, 2015). I en studie om sjuksköterskor i Kina beskriver flera att de känner att det 
viktigaste är den grundläggande omvårdnaden för patienter som befinner sig i livets 
slutskede. Att fokusera på att hjälpa patienter med att tvätta sig, ge munvård samt att byta 
kläder på patienterna. För att kunna ge patienter en god död berättar sjuksköterskor att de 
lägger stor vikt vid patienters värdighet i livets slutskede. De vårdar patienter med värdighet 
på samma sätt även om de skulle vara medvetslösa. Flera av sjuksköterskorna berättar att de 
fokuserar på att ge en bra smärtlindring i livets slutskede. Det är av betydelse att 
kontinuerligt utvärdera patienters smärta och att administrera smärtlindring för att 
minimera smärtan i den mån det går. En sjuksköterska berättar att flera patienter har bett 
om dödshjälp då de haft kraftiga smärtor. En aspekt av att vårda palliativa patienter i livets 
slutskede är den stress det innebär att möta patienters emotionella stunder så som ångest 
och sorg. Sjuksköterskor känner svårigheter att bemöta patienters ångest, särskilt i de fall då 
patienter själva känner till hur deras livssituation ser ut (Zheng, Gou, Dong & Owens, 2015).  

Sjuksköterskor kan känna ångest och frustration då de känner sig maktlösa och oförberedda 
inför den palliativa vården i livets slutskede. Maktlösheten beror bland annat på att 
sjuksköterskor ser de döende patienterna utan att kunna bota (Leite de Almeida et al., 2014). 
Sjuksköterskor beskriver känslan av att inte ha kontroll över patienters livssituation, där de 
erfar en frustration över att inte kunna lindra patienters symtom tillräckligt (Andersson et 
al., 2015). Det beskrivs som en svårighet att kunna förmedla ett hopp i förhållande till 
realism hos sjuksköterskor som vårdar palliativa barn i livets slutskede. Sjuksköterskorna 
beskriver att de inte vill ge ett falskt hopp till patienter och närstående i livets slutskede. 
Vikten utav att ge föräldrarna en paus efter att de har fått tunga besked beskrivs vara viktigt 
enligt flera. Vidare beskrivs det att sjuksköterskorna känner en sorg efter ett barns bortgång. 
De erfar att de inte får tid att sörja efter dödsfallet, utan behöver ta emot nästa patient kort 
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inpå (Montgomery, Sawi & Hendricks-Ferguson, 2017). Vid vård av yngre patienter i livets 
slutskede beskriver flera att sjukvården borde fortsätta att kämpa ytterligare då patienten i 
fråga egentligen borde ha hela livet framför sig. Yngre patienter förknippas ofta med egna 
familjemedlemmar berättar ett flertal sjuksköterskor. Vidare berättar sjuksköterskorna att de 
anser att patienter inte ska behöva genomgå onödiga behandlingar när de befinner sig i livets 
slutskede. De borde få lugn och ro, och dö ifred med sina närstående vid sidan om sig (Grech, 
Depares & Scerri, 2018). I en studie om sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation till 
patienter och närstående i livets slutskede är det flera sjuksköterskor som berättar att de vill 
träffa patienter och närstående i ett tidigt skede av sjukdomen. Detta för att de ska få 
möjligheten att skapa en vårdande, förtroendefull relation till patienter och anhöriga samt att 
de får reda på vad patienter har för önskningar och behov av vården. Kommunikation och 
vägledning, samt stöd inom den palliativa vården i livets slutskede är något som 
sjuksköterskorna anser vara viktig, inte bara till patienter, utan också till dess närstående. 
Sjuksköterskor berättar att de ofta får förklara för patienter vad läkaren har berättat om, då 
patienter själva inte alltid kan ta in eller förstå vad läkaren nyss har sagt (Verschuur, Groot & 
Van der Sande, 2014). 

Nyexaminerade sjuksköterskorna berättar att de känner sig teoretiskt förberedda genom sin 
sjuksköterskeutbildning, men inte praktiskt förberedda på att arbeta inom den palliativa 
vården i livets slutskede. De berättar att det kan kännas lättare att ta ett farväl och kunna 
hantera patienters bortgång om patienten i fråga har varit palliativ under en längre tid. Detta 
genom att sjuksköterskorna ser patienters smärta och känner att människan inte behöver 
lida längre. Sjuksköterskor erfar en känsla av att inte vara tillräckligt förberedd på att hantera 
den situation som uppstår då patienter går bort. Det beskrivs som svårt att veta hur den egna 
reaktionen kommer att bli då patienter avlider, innan de har hunnit uppleva det själva. De 
mer erfarna kollegornas stöd efter ett dödsfall värderas därför högt av de nyexaminerade 
sjuksköterskorna. Nyexaminerade berättar även att det är lättare att hantera döden och 
patienters bortgång allt eftersom de arbetar och får mer erfarenhet och kunskap inom den 
palliativa vården i livets slutskede (Croxon, Deravin & Anderson, 2017). 

2.2.2 Närståendes erfarenheter av palliativ vård i livets slutskede 

Närstående erfar att de saknar kunskap över hur de ska bemöta och prata om döden. En 
studie som undersöker äldres erfarenheter av att vårda sin make respektive maka i livets 
slutskede visar att äldre ofta anser sig ha svårt att hantera den situation och de olika frågor 
som uppstår, samt att det finns en rädsla över att behöva vara ensam. De äldre närstående 
uppfattar ofta att vårdarna besitter en stor kunskap och önskar därför att få mer information 
så de ska kunna förbereda sig. Ett av huvudmålen med den palliativa vården är att stödja de 
närståendes välbefinnande och involvera dem i vårdprocessen. Många närstående visar på att 
de vill ha mer information om symtom, prognos och diagnos, samtidigt som de även vill 
kunna få en möjlighet att prata om döden med någon. Flera beskriver en skuld och skam över 
att de inte har umgåtts tillräckligt mycket med den sjuke. Många familjer har även en önskan 
om att få ett eget rum till patienten där de ska kunna få ta ett personligt farväl under den 
sista tiden i livet (Bussman, Muders, Zahrt-Omar, Escobar, Claus, Schildmann & Weber, 
2015). Närstående till patienter i livets slutskede berättar att de uppskattar när 
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sjuksköterskor finns tillgängliga när de är på besök och har frågor och funderingar. Vidare 
berättar närstående att de värdesätter när sjuksköterskor ger information i förväg exempelvis 
om symtom som kan uppkomma under döendeprocessen samt ger information om vård efter 
dödsfallet och var de kan vända sig angående begravningsarrangemang (Noome, Dijkstra, 
Van Leeuwen & Vloet, 2015).  

När det kommer till den palliativa hemsjukvården upplevs denna både som positiv och 
negativ enligt familjer. Flera familjemedlemmar nämner att de känner sig isolerade under 
den tiden de vårdar sin familjemedlem då de bara fokuserar på sin anhörige och inte på sig 
själva. En närstående som tar hand om sin palliativa förälder i livets slutskede berättar att 
hon inte kan slappna av och kan vakna upp mitt i natten för att se om sin förälder fortfarande 
är vid liv. Två närstående berättar att de uppskattar de sjuksköterskor som de har haft 
kontakt med, då sjuksköterskorna kan avlasta den närstående med exempelvis hjälp att ringa 
viktiga samtal. En annan positiv aspekt av att vården sker hemifrån är att familjen får vara 
med och spendera den sista tiden ensamma tillsammans med den sjuke, en tid som flera 
erfar som värdefull. Detta gör att de tillsammans får ta ett eget och personligt farväl (Totman, 
Pistrang, Smith, Hennessey & Martins, 2015). Familjer berättar att de inte vill att deras 
närstående i livets slutskede ska dö på en plats där patienten inte känner till personalen, och 
har därför en önskan om att de ska få avsluta sitt liv i hemmet (Jóhannesdóttir & 
Hjörleifsdóttir, 2018). Närstående som inte var med när patienten somnade in, berättar att 
det kände sig upprörda att de inte fick vara med och ta farväl. De som var på plats då 
patienten somnade in förklarade denna stund som fridfull samt att patientens smärta och 
symtomhantering var god. En närstående sa ” It was just very beautiful and nice…so she just 
fell asleep and was very well taken care of and did not suffer at all” (Jóhannesdóttir & 
Hjörleifsdóttir, 2018, s.487). 

2.3 Vårdvetenskapligt teoretiskt perspektiv 
I det vårdvetenskapliga teoretiska perspektivet beskrivs Erikssons (1994) caritativa vårdteori, 
vilken fyller en funktion i examensarbetet. Målet med den palliativa vården är att lindra 
lidandet hos patienten både fysiskt, psykiskt, existentiellt, andligt och socialt. Detta kommer 
att kopplas till Eriksson (1994) genom begreppen kropp, själ och ande, vårdrelation, ansa, 
leka och lära samt sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. 

Erikssons (1994) beskriver att människan är en enhet av kropp, själ och ande. Vid palliativ 
vård i livets slutskede är ett av målen att lindra patientens symtom så som oro, ångest och 
nedstämdhet vilket Eriksson (1994) beskriver. Vårdrelationen är enligt Eriksson (2014) 
relationen mellan patient och vårdare, vilken utgör grunden i vården. Det är i relationen 
mellan två människor som människan kan växa och ge uttryck för sina problem, behov och 
begär. Vårdandets kärna enligt Eriksson (1997) utgår från att ansa, leka och lära för att 
uppfylla ett tillstånd av tillfredställelse, tillit, andligt och kroppsligt välbefinnande och med 
syfte att förändra patientens hälsotillstånd. Ansning är den grundläggande omvårdnaden 
exempelvis att tvätta kroppen och klippa naglarna. Beröring är en viktig del av att ansa, då 
människor är i behov av kroppslig kontakt och detta kan motverka ångest, oro och smärta. 
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Det andra begreppet enligt Eriksson (1997) är att leka. Lekandet ses som något naturligt och 
är viktigt inom vården. Leken anses vara ett tecken på hälsa hos människan. ”Leken är en 
paradox. I leken finns övning, prövning, lust, skapande och allvar” (Eriksson, 1997, s. 26). 
Sista begreppet är att lära, vilket innebär en förändring och utveckling. Vårdaren gör det 
möjligt för patienten att utvecklas och målet med detta är att patienten ska bli mer 
självständig (Eriksson, 1997). Alla människor har någon form av relation till Gud eller en tro, 
och med detta kommer ett religiöst behov tillsammans med de djupa livsfrågorna. Dessa 
handlar exempelvis om det goda och de onda, eller om vad som händer efter döden. Hälso- 
och sjukvårdspersonalen bör kunna ha kompetensen att möta både patientens kroppsliga och 
andliga behov. Patienten ses enligt Eriksson (2014) utifrån en helhetssyn, vilket menas med 
att se till den hela människan som en kropp, själ och ande. Denna helhetssyn på människan 
innebär att vårdaren ska se till den hela patienten även om det pågående hindret för hälsa 
hos patienten endast är koncentrerad till en av dessa delar. Den ”levande människan” är inte 
bara det biologiska, utan varje människa har önskningar, hopp, tankar, tro, känslor och en 
vilja att leva (Eriksson, 2014). Lidandet ses som en del av hälsan, men trots detta kan 
patienten uppleva hälsa och lidande samtidigt. Eriksson (1994) beskriver att det inte är 
förrän människan drabbas av ohälsa eller en sjukdom som hälsan kan uppskattas av 
patienten. Lidandet ger en känsla av hopplöshet och för att kunna lindra lidandet behövs 
hopp. Hoppet ger människan ett vetande i att det går att övervinna lidandet. 
Sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande är tre begrepp som Eriksson beskriver i sin 
teori. Sjukdomslidande innebär det lidande som uppkommer på grund av den sjukdom eller 
ohälsa patienten har, vårdlidande uppstår på grund av en utebliven eller bristande vård och 
slutligen är livslidande det lidande som uppstår i förhållande till hur patienten upplever sitt 
eget liv, exempelvis vid en separation eller ekonomiska svårigheter. Ett av vårdvetenskapens 
grundbegrepp är medlidande, vilket innebär att vårdaren gör något gott för den andre utan 
att vinna på det själv. Detta genom att vårdaren försöker ta emot en del av patientens lidande 
och lindra det (Eriksson, 1994).  

2.4 Lagar och styrdokument 
Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) beskriver att alla människor ska ha tillgång till vård 
på lika villkor. Vården ska ges med respekt för människan samt med hänsyn till dess 
värdighet. Vården ska byggas på respekt för den enskilde patientens integritet och 
självbestämmande, samt att vården ska tillfredsställa människans behov av säkerhet, 
kontinuitet och trygghet. God kontakt ska främjas mellan hälso- och sjukvårdpersonal och 
patient, och sjukvården ska vara lättillgänglig. 

Svensk Sjuksköterskeförening (2017) beskriver att en legitimerad sjuksköterska har ansvar 
över att fatta beslut som ger patienten möjlighet att bibehålla, förbättra eller återfå sin hälsa 
samt att kunna få känna bästa möjliga livskvalitet och välbefinnande fram till döden. 
Sjuksköterskan ska ha kunskaperna om att utföra omvårdnad och att skapa en god och 
förtroendefull relation med patienter och närstående. Att ha en helhetssyn som sjuksköterska 
innebär att se till patientens behov både fysiskt och psykiskt exempelvis gällande cirkulation, 
andning, nutrition, sömn, vila, smärta samt kunna se till de psykosociala-, kulturella- och 
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andliga aspekterna. Vidare beskrivs att en legitimerad sjuksköterska ska arbeta utifrån ett 
etiskt förhållningssätt med hänsyn och respekt för den enskilda människans rättigheter och 
värderingar. Vården ska i enlighet med Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) genomföras 
och utformas tillsammans med patienten i den mån det är möjligt. Hälso- och 
sjukvårdspersonal ska visa respekt och omtanke för patienterna. Vidare beskrivs det att 
patient och dess närstående ska få information om vård och behandling. Vid flera 
behandlingsalternativ ska patienten själv få välja då detta är möjligt. Socialstyrelsen (2014) 
beskriver att det kan vara påfrestande både psykiskt och fysiskt att stödja sin närstående och 
att det därför är viktigt att även närståendes behov upptäcks så tidigt som möjligt. 
Delaktigheten i vården är viktig för de flesta närstående, vilket kan skapa en trygghet för de 
närstående. Det är därför av vikt att lyssna till närståendes preferenser och behov vid 
bedömning av vårdinsatser som berör patient och närstående.  

Svensk Sjuksköterskeförenings (2016) värdegrund för omvårdnad beskriver att huvudmålet 
med omvårdnaden är att främja patientens hälsa och välbefinnande, förebygga sjukdom och 
lindra lidande. Vården ska även verka för att patienten ska få ett värdigt och fridfullt avslut 
på livet, med hänsyn till människans kulturella bakgrund, kön, ålder och dess sociala villkor. 
Lidandet beskrivs som att förlora kontrollen, likt ett hot eller en kränkning. Vidare beskrivs 
att allt lidande hos patienten inte kan lindras. Det är därför genom omvårdnaden centralt att 
lindra det lidande hos patienten som är möjligt att lindra. 

2.5 Problemformulering 

Tidigare forskning visar att sjuksköterskor får mycket tillbaka av att vårda patienter i livets 
slutskede då de kan ge patienten ett fridfullt avslut på sitt liv, samtidigt som sjuksköterskor 
även kan erfara svårigheter att möta patienter med oro och ångest i livets slutskede. 
Närstående i sin tur kan erfara att sjuksköterskor besitter en stor kunskap och önskar därför 
att få mer information om sin närståendes prognos och skick. Det största målet med den 
palliativa vården i livets slutskede är att förebygga och lindra lidande. Detta kan ske även 
genom ett psykologiskt, socialt och existentiellt stöd till patienten. Tidigare forskning lyfter 
främst fram sjuksköterskans perspektiv på den palliativa vården i livets slutskede, därför 
utgår detta examensarbete från patientens perspektiv. För att patienten ska få en så bra 
erfarenhet av vården som möjligt är det viktigt för vårdpersonalen att skapa sig en bild över 
patientens erfarenheter av den palliativa vården i livets slutskede. Detta för att så långt det är 
möjligt lindra lidande och ge patienter en värdig vård i livets slutskede.  

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva patienters erfarenheter av palliativ vård i livets slutskede. 
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4 METOD  

I metodavsnittet beskrivs vald metod samt datainsamling och urval. Vidare beskrivs även 
genomförande, analys och examensarbetets etiska överväganden.  

Då syftet var att beskriva patienters erfarenheter av palliativ vård i livets slutskede ansågs det 
användbart att genomföra en kvalitativ litteraturstudie enligt Evans (2002), med hjälp av 
vårdvetenskapliga artiklar. Syftet med kvalitativa studier är att skapa sig en förståelse för 
människan och dess livssituation. Vid kvalitativ forskning fördjupas därför uppfattningen av 
ett fenomen som har med människans förväntningar, erfarenheter, upplevelser eller behov 
att göra (Segesten, 2017). Polit och Beck (2016) beskriver att det vid kvalitativa data kan vara 
svårt att balansera hur datan sammanställs i förhållande till behovet av att hålla 
originalmaterialet så likt som möjligt utan att innebörden förändras.  

4.1 Datainsamling och urval 
Detta examensarbete utgår från Evans (2002) kvalitativa analysmetod, en beskrivande syntes 
som endast utgår från kvalitativa studier. Syftet med denna analysmetod är att urskilja, 
värdera och sammanfatta tidigare forskning som är relevant inom ämnet för att sedan 
komma fram till nya slutsatser. Denna analysmetod innehåller fyra steg. Det första steget är 
att samla in materialet. Därefter läses de vetenskapliga artiklarnas abstract och resultat, med 
fokus på att de vetenskapliga artiklarna skulle svara på examensarbetets syfte. Insamling av 
datamaterial har genomförts i CINAHL Plus. Sökningar gjordes även i databasen PubMed 
men dessa gav inga användbara resultat. Aktuella sökord och termer har sökts fram med 
hjälp av KIB, en sökordslista för upplevelser och bemötanden. Vid sökningarna har 
citationstecken använts för att få de ordkombinationerna som önskades, exempelvis ”End of 
life care” och ”Quality of life”. Genom att använda sig av inklusions- och exklusionskriterier 
kan sökningen begränsas till relevanta vetenskapliga artiklar. Med detta menas att inkludera 
de kriterier som anses vara relevanta och exkludera de kriterier som inte är relevanta i 
förhållande till examensarbetets syfte (Evans, 2002). När de vetenskapliga artiklarna söktes 
upp användes inklusionkriterierna peer reviewed, och för att få fram relevant forskning 
begränsades sökningen till mellan år 2008 och 2019. Då tidigare forskning främst finns 
tillgänglig ur sjuksköterskors perspektiv inom den palliativa vården i livets slutskede och 
detta examensarbete utgår från patientens perspektiv så valdes det att bredda sökningen till 
artiklar från år 2002. Äldre vetenskapliga artiklar och de som inte hade blivit peer reviewed 
exkluderades. Sökorden redovisas i form av en sökmatris, enligt Bilaga A. Exempel på ord 
som användes från KIB var Patients attitudes, Attitude of health, och Quality of Life. I 
CINAHL Plus valdes till en början tio vetenskapliga artiklar ut för kommande analys. Då det 
gjordes en ny sökning inför analysen kompletterades de tio vetenskapliga artiklarna med 
ytterligare tre artiklar som ansågs relevanta och svara på examensarbetets syfte. Artiklarna 
som har valts ut har sedan kvalitetsgranskats enligt Bilaga B. Detta för att säkerställa 
artiklarnas kvalitet. Till kvalitetsgranskningen valdes nio frågor ut som inspirerades av 
Fribergs (2017b) granskning av kvalitativa artiklar, som sedan har omarbetats till en 
kvalitetsgranskningstabell. De frågor som inte gick att besvara med ja eller nej valdes bort till 
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granskningstabellen. Varje JA genererade i ett (1) poäng och varje NEJ genererade i noll (0) 
poäng. För att en vetenskaplig artikel skulle godkännas inför kommande analys skulle 
artikeln uppnå samtliga poäng. Efter kvalitetsgranskningen hade samtliga 13 artiklar 
uppfyllde alla kriterier för granskningen och godkändes för kommande analys. Dessa artiklar 
hänvisas till enligt Bilaga C. I vissa av de vetenskapliga artiklarna som valdes ut kunde de 
utgå från flera perspektiv, exempelvis patientens och sjuksköterskans. I dessa vetenskapliga 
artiklar var det tydligt vilket som var patientens perspektiv, därav kunde dessa användas i 
examensarbetet ändå. 

4.2 Dataanalys och genomförande 
Analys av data gjordes enligt Evans (2002) beskrivande syntes av kvalitativa artiklar som 
innehåller flera steg, där det andra steget är att identifiera olika nyckelfynd i texten (Evans, 
2002). Detta gjordes genom att läsa igenom artiklarna flera gånger för att få en djupare 
förståelse för artiklarnas innehåll, men även för att se likheter och skillnader mellan de olika 
artiklarna. De nyckelfynd som hittades i artiklarnas resultat markerades med hjälp av en 
överstrykningspenna för att lättare kunna hitta tillbaka till nyckelfynden som markerades i 
texten. Till varje nyckelfynd som hittades skrevs en kort förklaring vad de handlade om, för 
att sedan lättare kunna para ihop de olika nyckelfynden med varandra. Alla nyckelfynd har 
sedan tilldelats en siffra vilka redovisas i Tabell 1 se bilaga D. Dessa siffror är även kopplade 
till de olika vetenskapliga artiklarna för att lättare kunna härleda varje nyckelfynd till rätt 
originalartikel. I Bilaga C redovisas de vetenskapliga artiklarna och dess siffror efter artikelns 
titel. I steg tre jämförs de olika studierna med varandra för att se vilka teman som 
återkommer (Evans, 2002). Nyckelfynden kategoriserades in tillsammans till ett subtema. De 
subteman som valdes ut var Vikten av att leva i nuet, Betydelsen av att känna hopp, Vikten 
av vårdrelation i livets slutskede, Behovet av värdighet den sista tiden i livet, Miljöns 
betydelse den sista tiden i livet, Tankar och planering inför döden och Vikten av 
smärtlindring i livets slutskede. Det fjärde och sista steget är att jämföra de olika studierna 
för att se vilka teman som återkommer och beskriva de olika fenomenen (Evans, 2002). I det 
fjärde steget skapades examensarbetets tre teman Att känna välbefinnande i livets slutskede, 
Att bli sedd och Att vara nära döden utifrån sju subteman. För att förtydliga patienternas 
erfarenheter av palliativ vård i livets slutskede valdes relevanta citat ut ur de vetenskapliga 
artiklarna. För att säkerställa trovärdigheten i resultatet refererades det till 
originalstudiernas resultat löpande i texten.  

4.3 Etiska överväganden 
Texten utgår från CODEX (2019) och ska därför motverka oredlighet i forskning genom att 
inte förvränga texter, plagiera eller förfalska. Detta har motverkats genom att det har 
refererats till tidigare forskning i löpande text och i referenslistan, samt sök- och 
artikelmatris enligt Bilaga A och Bilaga C. Forskningsarbetet ska följa regler och riktlinjer för 
god forskning. Dahlborg (2017b) menar på att vetenskapliga artiklarna ska läsas igenom flera 
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gånger innan de väljs ut för att säkerställa att de är av god kvalitét. Därefter har artiklarna 
kvalitetsgranskats efter Bilaga B för att ytterligare säkerhetsställa att artiklarna håller en god 
kvalitet. Det har i största möjliga mån försökts att tolka de engelska, vetenskapliga artiklarna 
till svenska med rätt betydelse för att inte förvränga meningen med texterna. De citat som 
används i resultatet har kvar originalspråket för att inte på något sätt tolka eller ändra 
betydelsen på citaten.  

5 RESULTAT 

Efter analys av 13 vårdvetenskapliga artiklar presenteras nu resultatet fram i form av en 
tabell över teman och subteman enligt Tabell 2 se Bilaga E samt i löpande text. 

 

5.1 Att känna välbefinnande i livets slutskede 
Under temat Att känna välbefinnande i livets slutskede uppkom två subteman, Vikten av att 
leva i nuet och Betydelsen av att känna hopp. Under temat beskrivs patienters erfarenheter 
av att inte fokusera på döden, utan att istället leva i nuet och ta en dag i taget. Att leva på 
hoppet kunde ses som en resurs för att orka med vardagen.  

5.1.1 Vikten av att leva i nuet 

Resultatet visar på att patienter i livets slutskede ville att relationerna med familjen skulle 
fortsätta som innan de hade fått sitt sjukdomsbesked. Vikten av att inte fokusera på 
sjukdomen utan fortsätta leva som tidigare belyses. De beskrev att de fokuserade på att ta en 
dag i taget. Patienterna uppskattade inte när de blev påminda om döden utan de försökte 
tänka på annat och leva på som vanligt (Brown, Johnston & Östlund, 2011). Detta var något 
som även visades i en studie med patienter med lungcancer, att de ville leva som vanligt när 
hälsotillståndet fortfarande tillåter. Patienterna uttryckte att de ville fortsätta leva i vardagen, 
så som att exempelvis planera semestrar (Horne, Seymour & Payne, 2011).  Detta belyses 
genom följande citat ”We’ve got to live a normal life because if we don’t, it’s going to be 
horrendous” (Horne et al., 2011, s. 722). 

Något som flera deltagare var bekymrade över var att inte tänka på framtiden utan de 
försökte att fokusera på att leva i nuet (Brown et al., 2011). Patienter i livets slutskede med 
demens delgav även de att de ville inrikta sig på nutiden samt de förmågor som de hade. De 
ville inte fokusera på kommande val och beslut om framtiden som skulle kunna uppröra dem 
(Poole, Bamford, McLellan, Lee, Exley, Hughes, Harrison-Dening & Robinson, 2017). En 
deltagare berättade att det är viktigt att leva i nuet eftersom att det inte går att veta vad som 



11 

händer imorgon. Vidare berättades att det är viktigt att njuta av stunderna, samt att se 
möjligheter i varje ny situation (Montoya-Juarez, Garcia-Caro, Campos-Calderon, Schmidt-
RioValle, Gomez-Chica, Marti-García & Cruz-Quintana, 2012). En kvinna beskrev att det var 
viktigt att ha kvar sin glädje i vardagen genom detta citat:  

Well there´s always something worth living for. I mean, you can look out the window and see 
flowers growing or children on the street and hear somebody laughing you know…that makes 
life worth living. Right now the most important thing in life is to try live every day and be 
considerably happy. And not try to let anything burden you down. Right. You know, try to 
enjoy the day as much a I can (Chochinov, Hack, McClement, Kristjanson & Harlos, 2002, s. 
438-439).  

5.1.2 Betydelsen av att känna hopp 

Patienter berättade att de inte ville förlora hoppet till ett förlängt liv när de befann sig i livets 
slutskede. Anledningar till detta kunde vara att de var oroliga över sina familjer eller oroliga 
för att sjukdomen skulle förvärras om de förlorade hoppet. Det fanns fortfarande ett hopp om 
att sjukvården skulle hinna komma fram med ett botemedel (Eun, Hong, Bruera & Kang, 
2017). Betydelsen av att känna hopp belyses genom följande citat:  

The reason why I do not talk to anyone about my situation is that I need to have a little hope… 
Ah… I just like to have a little hope that I can overcome it… I do not expect my disease to be 
cured, but extended (Eun et.al., 2017, s 1013).  

Några berättade att de valde att se situationen från den ljusa sidan, och trots situationen i 
livets slutskede hade de kvar hoppet om att kunna bli botade (Eun, Hong et al., 2017; 
Montoya-Juarez et al., 2012). Alla respondenter i en studie om värdighet i livets slutskede la 
stor vikt vid att hålla sig positiv under tiden i livets slutskede. Flera av deltagarna uppgav 
även att de använde sig av humor för att kunna hantera den sista tiden i livet (Brown et al., 
2011). Några patienter med lungcancer i livets slutskede berättade att de inte ville få reda på 
sin sjukdomsprognos eller i vilket stadie och skick de befann sig i, då de var rädda för att de 
skulle förlora det positiva tänkandet (Horne et al., 2011). En patient i livets slutskede som 
förflyttades över till en palliativ avdelning beskrev att övergången som att det blev mer 
bekräftat att döden närmade sig. Det beskrevs att det inte längre fanns något hopp eller ork 
kvar och patienten ville inte dra ut på den sista tiden i livet, utan väntade istället in döden 
(Spichiger, 2009). Patientens önskan om att inte dra ut på den sista tiden i livet framställs 
genom detta citat:”I think that my life is coming to an end, perhaps within a few months, 
perhaps within some weeks. I hope that it will not last for months anymore.” (Spichiger, 
2009, s.19). 

5.2 Att bli sedd 
Under temat Att bli sedd framkom två subteman, Vikten av vårdrelation i livets slutskede 
och Behovet av värdighet den sista tiden i livet. Under temat beskrivs patienters 
erfarenheter av vårdrelationen med vårdpersonalen. Erfarenheterna beskriver vad som 
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kunde ses som positivt och negativt i vårdrelationen. Angående värdighet beskrivs att den 
kan kränkas om vårdpersonalen tar över utan att fråga, samtidigt som andra patienter 
beskriver att värdigheten ökade då personalen kunde se vilka uppgifter som behövdes göras.  

5.2.1 Vikten av vårdrelation i livets slutskede 

Relationen med allmänläkar värderades högt av flera deltagare i en studie om kontinuiteten 
med vårdpersonalen hos palliativa patienter i livets slutskede. I och med att de träffade 
samma läkare kontinuerligt kände denne till mer om individen, vilket gav en mer personlig 
vårdrelation. Ärlighet i vårdrelationen var något som beskrevs som en viktig egenskap. Att få 
ett ärligt besked, samtidigt som patienten behövde kunna tillgodose och hantera 
informationen som sagts. Då besked angående hälsosituation hade givits av specialistläkare 
förväntade sig patienterna att få kunna diskutera situationen tillsammans med sin 
allmänläkare. Detta för att patienterna ansåg att allmänläkarna var mer förstående (Michiels, 
Deschepper, Van Der Kelen, Bernheim, Mortier, Vander Stichele & Deliens, 2007). Det som 
kunde ses som negativt i vårdrelationen enligt patienterna var då de kände att 
vårdpersonalen hade mycket att göra och de erfor att personalen inte ville vara kvar i rummet 
hos patienten, vilket framställs genom följande citat: ”I think what I like least is when you 
have the impression that they want to leave almost as soon as they have arrived, because they 
have other things to do.” (Vedel, Ghadi, Lapointe, Routelous, Aegerter & Guirimand, 2014, s. 
1131). Andra patienter beskrev att vissa allmänläkare ibland kunde uppfattas ha svårt att 
bemöta och stötta patienterna vid ett allvarligt sjukdomstillstånd vilket även det ansågs 
påverka vårdrelationen negativt (Michiels et al., 2007).  

5.2.2 Behovet av värdighet den sista tiden i livet 

Gällande värdighet berättade flera patienter att de ville fortsätta att göra det de själv klarade 
av. En patient berättade att vårdpersonalen ofta kunde ta över och patienten önskade att 
vårdpersonalen kunde fråga innan de agerade. Detta gav enligt patienten en känsla av kränkt 
värdighet. Något som påverkade värdigheten i livets slutskede enligt ett flertal patienter var 
att det erfor det påfrestande att inte kunna hantera symtomen. När patienterna fick dåliga 
nyheter gavs de inte alltid i ett enskilt rum, utan endast bakom ett par gardiner, vilket flera 
patienter var missnöjda med och erfor att det kränkte deras värdighet (Brown et al., 2011). 
Ett flertal personer uppskattade allmänläkarna då de var mer förstående och försökte 
organisera upp vården. En kvinna med bröstcancer berättade om en händelse då hon under 
några veckor fick morfin i höga doser. Kvinnan erfor att hon hade fått så höga doser av 
morfin att hon inte kunde komma ihåg dessa veckor och kände därför att hennes värdighet 
gick förlorad. Flera utryckte att de inte ville bli bemötta som en sjuk människa utan som en 
frisk människa. Vissa berättade att de ville hålla sin sjukdom privat för att inte bli bemötta på 
ett annorlunda sätt av människorna i sin omgivning (Volker, Kahn & Penticuff, 2004). 

I en studie om att ha kontroll över sin livssituation i livets slutskede erfor flera patienter 
bekymmer med att förlora möjligheten om att ta hand om sig själv och sitt eget privatliv. De 
beskrev en känsla av att den egna värdigheten förlorades i takt med att sjukdomen 
förvärrades. Ett exempel var då en patient ville hålla vissa delar privata från sina närstående 
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och gav då ett exempel då en sjuksköterska kom in och skulle titta hur mycket urin som hade 
kommit i kateterpåsen när patienten hade besök (Volker et al., 2004). En annan patient 
berättade att när denne inte längre klarade av att äta själv utan behövde hjälp med att bli 
matat, uppstod en känsla av att den personliga värdigheten förlorades. Ett flertal personer i 
studien uppskattade allmänläkarna då de var mer förstående och försökte organisera upp 
vården (Michiels et al., 2007). Att vara involverad i vården var något som många 
uppskattade, exempelvis att de fick vara delaktiga i beslut samt att de fick information av 
vårdpersonalen. Flexibilitet samt att vårdpersonalen var nytänkanden kring vården ansågs 
vara viktigt för flera individer. För vissa var det viktigt att läkaren hade gett en prognos i rätt 
tid (Brown et al., 2011). De som var i behov av omfattande hjälp från vårdpersonalen 
värderade personalens förmåga att se deras behov utan att de själva behövde be om hjälp. 
Detta gav en känsla av ökad värdighet enligt patienterna. En patient berättade att värdighet 
också kan handla om att göra en uppgift utan att fråga, exempelvis att städa undan i rummet 
om vårdpersonalen ser att det är stökigt (Vedel et al., 2014). Att patienterna värderade 
personalens förmåga att se dess behov framställs genom följande citat: 

They spend their time saying, the bed, is it OK? We could place you a little further down or up; 
we´ll do this in half hour and especially don´t hesitate to remind me, the bell is there, […] and 
organize the room, organize everything that is the life of a sick person who can no longer do 
much, what he might need to have around him to…to be content (Vedel et al., 2014, s. 1131). 

5.3 Att vara nära döden 
Under temat Att vara nära döden framkom tre subteman, Miljöns betydelse den sista tiden i 
livet, Tankar och planering inför döden och Vikten av smärtlindring i livets slutskede. 
Under temat beskrivs patienters önskan kring var de vill bli vårdade den sista tiden i livet. 
Vissa hade en önskan om att bo kvar i hemmet medan andra uppskattade då de fick komma 
till hospice eller sjukhus. Inför döden beskrev vissa patienter sig vara mer förberedda inför 
döden än andra. Detta kunde bero på att de kände att de hade genomfört sina livsmål eller 
hade en trygghet i sin tro. Smärtlindring och smärthantering var något som beskrevs viktigt 
den sista tiden i livet, samtidigt som dessa kunde ge oönskade biverkningar.    

5.3.1 Miljöns betydelse den sista tiden i livet 

Flera patienter beskrev en oro och ovisshet som handlade om när och var döden skulle 
inträffa (Volker et al., 2004). En patient som blev vårdad på hospice beskrev det som en 
säkerhet att få bli vårdad på hospice då det fanns personal dygnet runt som kunde hjälpa till. 
Kunskap och kompetens angående den palliativa vården fanns alltid på plats. Vidare 
berättades det att uppmärksamheten de fick på boendet såg som något positivt (Luijkx & 
Schols, 2011). Detta belyses igenom följande citat: ”There is always someone around, without 
forcing themselves on you. Besides, there is always someone around who knows how to 
provide palliative care. I feel very safe here” (Luijkx & Schols, 2011, s. 580). En annan patient 
berättade om sina delade meningar kring att bo på hospice. Patienten delgav att situationen 
blev mer verklig vid flytten till hospice, till skillnad från i hemmet där diagnosen kunde 
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förbises genom att tänka på andra saker. Flera patienter beskrev att känna sig hemma på 
hospice var någonting som ansågs vara viktigt, exempelvis att få ha sin egen inredning. En 
patient uppskattade att få ha sina egenmålade tavlor på väggen, vilket gjorde att det kändes 
mer som ett riktigt vardagsrum. Även att de kunde få besök av anhöriga sågs som något 
viktigt. Det var viktigt att familjer och vänner fick hälsa på när som helst utan några 
restriktioner angående besökstider (Luijkx & Schols, 2011). Att istället bli vårdad i hemmet 
den sista tiden i livet var någonting som de flesta önskade i en studie med patienter med 
demens som befann sig i livets slutskede. Vissa förklarade att de förstod att de egentligen 
behövde vård dygnet runt, samtidigt som andra inte såg eller förstod problemet med att bo 
kvar hemma. De hoppades på att kunna bo kvar hemma i livets slutskede med hjälp av 
hemsjukvård (Poole et al., 2017). En ung man i livets slutskede som led av cancer berättade 
att han hade en önskan om att bli vårdad- och dö i hemmet, men att det inte var möjligt på 
grund av praktiska skäl. Exempelvis bodde mannen på andra våningen utan hiss och var 
rullstolsburen (Spichiger, 2009). En man som blev vårdad i livets slutskede i hemmet hade 
bestämt sig för att bo kvar den sista tiden i livet. Patienten var född i sitt hus, och ville även 
dö i samma hus. Samma patient uttalade sig även om hemsjukvården och berättade att utan 
deras vård hade det inte varit möjligt för honom att kunna bo kvar i hemmet den sista tiden i 
livet (Luijkx & Schols, 2011). I en annan studie som belyser patienter och vårdgivares 
erfarenheter av vård i livets slutskede uttryckte en patient en stark vilja av att inte dö på 
sjukhus. Sjukhuset beskrevs som en lokal dödsfabrik. Patienten förklarade att han ansåg 
döendet var en process och inte en händelse (Johnston, Milligan, Foster & Kearney, 2011). 

Vissa deltagare jämförde vistelsen och vården på sjukhuset med att komma till ett fängelse 
eller till himlen. Trots att sjukhuset var en oönskad plats var sjukhusvården för de allra flesta 
en oundviklig plats att vara på. Den patient som upplevde sjukhuset som ett fängelse 
förklarade detta genom sina känslor av att gradvis förlora sin självständighet. Vidare 
berättades att flytten från hemmet till den palliativa enheten gjorde det tydligare att 
patienten befann sig i livets slutskede och därmed var i behov av mer hjälp än tidigare. De 
som beskrev det som att komma till himlen när de blev vårdade på sjukhuset berättade att de 
tidigare inte hade kunnat få tillräcklig vård för sina symtom då det bodde i hemma. En 
person beskrev att det lidande som tidigare hade funnits i hemmet blev behandlat direkt vid 
ankomst till sjukhuset, vilket jämfördes med att komma till himlen. Kräkningar var ett av 
dessa symtom som behandlades vid ankomsten till sjukhuset, vilket gjorde att patienten 
genast kände sig förbättrad i sitt tillstånd (Spichiger, 2008; Spichiger, 2009).  

5.3.2 Tankar och planering inför döden 

Några beskrev en acceptans kring framtiden och döden, att de hade accepterat att de var i 
livets slutskede. De förklarade att de var förberedda på att dö och inte kände någon oro inför 
döden. De kände att de hade hunnit uppfylla sina mål i livet. Andra berättade om religiösa 
tankar inför döden exempelvis genom att de berättade att det var Guds vilja och att de fick 
acceptera detta, trots att det innebar att de fick lämna sina barn efter sig. En patient 
berättade att det inte fanns någon oro när det kom till döden eftersom det var Guds val 
(Montoya-Juarez et al., 2013). Att förbereda familjen är också något ett flertal beskrev att de 
hade gjort. De ville förbereda familjen känslomässigt och ekonomiskt för att det inte ska bli 



15 

en börda för familjen efter deras död. Exempelvis var det några som sorterat och organiserat 
med papper och fotografier samt fördelat ut ägodelar (Volker et al., 2004). Vissa hade tagit 
beslut tillsammans med sin partner angående framtiden och vissa beskrev att deras partner 
visste hur de skulle vilja ha det och därför skulle partnern kunna besluta för dem om de 
senare inte skulle kunna ta besluten själva (Horne et al., 2011). När det kommer till tankar 
inför döden var det ett flertal i en studie om palliativa cancerpatienter i livets slutskede som 
beskrev en önskan om en fridfull död. Patienternas tankar handlade om att de inte ville 
känna någon ångest och smärta inför döden (Eun et al., 2017). Vissa var inte rädda för själva 
döden, utan var rädda för själva döendeprocessen och de symtom som kan uppstå (Volker et 
al., 2004). Detta belyses i följande citat: 

I’m not afraid of death: I’m afraid of dying. The pain and disorientation, struggling for death 
or whatever the case may be. I’ve had friends die in diffrent ways. One died of lung problems 
and could’t breathe. The other one just had excruciating pain, and it was horrible pain (Volker 
et al., 2004, s. 957). 

5.3.3 Vikten av smärtlindring i livets slutskede 

En patient uttalade sig kring smärta och smärthantering i livets slutskede och berättade att 
det var viktigt att få den smärtlindring som behövdes för att lindra smärtan. Vidare 
förklarade patienten att när en människa befinner sig i livets slutskede ska inte vården oroa 
sig över ett eventuellt beroende (Volker et al., 2004). Detta belyses genom följande citat: 

If I need something for pain, I want somebody there and they don´t argue and tell med I 
dont´t need it. I want to be comfortable. I mean, if I´m dying, I should have all the pain 
medication I want. Who cares if I get addicted? I can tolerate a lot of pain, but when it´s 
hurting – I mean, why should I hurt? (Volker et.al., 2004, s. 957). 

I samma studie berättades att det var viktigt att ha kontroll över smärtan. Utan kontroll över 
smärtan förklarade patienten att det inte gick att tänka klart (Volker et al., 2004). En man i 
livets slutskede berättade att smärtan ibland var så stark att han ville ta alla sina läkemedel 
på en gång för att få ett snabbt avslut på livet och därmed inte behöva känna någon mer 
smärta (Chochinov et al., 2002). Smärtlindring och smärthantering sågs som en av de 
viktigaste faktorerna i livets slutskede enligt en patient. En person berättade att 
smärtlindring var att föredra, även om detta skulle innebära att leva ett kortare liv (Poole et 
al., 2017). När det kommer till biverkningar av smärtlindringen beskrevs detta som 
problematiskt av flera. De berättade att smärtlindringen gav biverkningar som exempelvis 
andfåddhet, vilket ledde till sömnsvårigheter både på dagen och natten (Eun et al., 2017). En 
annan patient berättade att denne blev sömnig av smärtlindringen vilket blev en oönskad 
bieffekt. Detta gjorde att smärtlindringen i denna patientens fall valdes bort vid ett flertal 
tillfällen (Vedel et al., 2014). 
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6 DISKUSSION 

Under denna rubrik kommer en diskussion kring examensarbetets resultat, metod och etik 
att presenteras. I metoddiskussionen kommer en diskussion om hur urval och analys har 
genomförts samt vilka styrkor och svagheter som finns, i förhållande till vald metod. I 
resultatdiskussionen presenteras en kort överblick över resultatet i förhållande till valt 
vårdvetenskapligt teoretiskt perspektiv enligt Eriksson (1994, 1997 & 2014) samt egna 
reflektioner kring resultatet. Slutligen ges en etikdiskussion där det beskrivs hur de etiska 
övervägandena har tagits i beaktande under arbetet gång.  

6.1 Metoddiskussion 
Syftet med detta examensarbete var att undersöka patienters erfarenheter av palliativ vård i 
livets slutskede. Analysen gjordes utifrån resultatet av 13 vårdvetenskapliga artiklar vilka 
tillsammans ansågs tillräckligt omfattande för att uppnå examensarbetets syfte. Metoden 
som användes var en litteraturstudie utifrån (Evans, 2002) kvalitativa analysmetod vilket 
innebär att den enbart utgår från kvalitativa data. Syftet med Evans (2002) analysmetod är 
att urskilja, värdera och sammanfatta tidigare forskning av betydelse för ämnet för att sedan 
komma fram till nya slutsatser. Detta är en relevant metod när det kommer till patientens 
erfarenheter. Detta eftersom att kvalitativ forskning syftar till att fördjupa uppfattningen av 
ett fenomen som har med människans erfarenheter, upplevelse, förväntningar eller behov att 
göra (Segesten, 2017).  

Under analysprocessen har författarna till en början varit försiktiga med att fastställa teman 
och subteman för att på så sätt säkerställa att resultatet verkligen svarar på syftet. Dahlborg-
Lyckhage (2017a) beskriver att det är viktigt som författare att läsa hela arbetet flera gånger, 
för att göra sig bekant med materialet. Detta gjordes genom att läsa igenom de olika 
artiklarna ett flertal gånger för att förstå helheten med artiklarna och kunna ta viktiga delar. 
De teman som till sist analyserades fram var: Att känna välbefinnande i livets slutskede, Att 
bli sedd och Att vara nära döden. Till dessa teman skapades även sju subteman: Vikten av 
att leva i nuet, Betydelsen av att känna hopp, Vikten av vårdrelation i livets slutskede, 
Behovet av värdighet den sista tiden i livet, Miljöns betydelse den sista tiden i livet, Tankar 
och planering inför döden och Vikten av smärtlindring i livets slutskede. Både teman och 
subteman var flera till antalet till en början, för att sedan ha bearbetats och sammansatts 
under arbetets gång. Vissa subteman hade liknande namn, vilket gjorde att de i slutfasen 
lades ihop och ändrades till ett och samma subtema. Till en början var ett tema exempelvis 
God vård, men efter diskussion med kursens handledare ansågs temat vara för brett. Detta 
ändrades då till tema Att känna välbefinnande i livets slutskede.   

Detta utgår från en litteraturstudie. Metoden hade även kunnat vara en empirisk studie, 
vilket enligt Priebe och Landström (2017) innebär att hämta in information exempelvis från 
berättelser via intervjuer eller fokusgrupper från verkligheten. Att göra en empirisk studie 
hade kunnat ge ett mer trovärdigt resultat då detta hade varit en förstahandskälla och 
informationen skulle då ha kommit direkt från patienten. Trots detta valdes det att utgå från 
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en litteraturstudie då det inte anses vara etiskt försvarbart som student att intervjua 
patienter i ett examensarbete på grundnivå.  

Fridlund och Mårtensson (2017) beskriver att trovärdighet innebär författarnas inverkan på 
läsaren då resultat och kunskap framstår som trolig och giltig. Detta styrks genom att styrkor 
och svagheter redovisas. Det har även redovisats till hur arbetsprocessen har gått tillväga 
genom att beskriva alla steg i processen exempelvis i analysen enligt Evans (2002) 
beskrivande syntes. I processen har personliga åsikter och förförståelser lagts åt sidan. 
Samtidigt går det att ifrågasätta trovärdigheten av examensarbetet då inte alla människor i 
livets slutskede orkar eller kan delta i en studie den sista tiden i livet. En annan aspekt som 
kan spela roll i trovärdigheten är att de tidigare studierna är skrivna på engelska och genom 
att dessa sedan är översatta till svenska kan innebörden inte bli exakt densamma. Henricson 
(2017) beskriver giltighet vilket innebär hur sanningsenlig resultatet är. Det som stärker 
giltigheten är att samtliga patienter vårdades i livets slutskede och ställde upp frivilligt i 
studierna. För att säkerställa studiernas giltighet har de kvalitetsgranskats utifrån en 
kvalitetsgranskningstabell, enligt Bilaga B. Överförbarhet innebär enligt Fridlund och 
Mårtensson (2017) att resultatet av studien kan tillämpas även i en annan kontext eller på 
andra grupper. Resultatet av detta examensarbete kan antas ha god överförbarhet då palliativ 
vård i livets slutskede kan ses som ett vedertaget begrepp som används världen över samt att 
vården i livets slutskede även utförs världen över. En litteraturstudie syftar till att analysera 
kvalitativa data och utgår från individens erfarenheter. Detta innebär att alla individer erfar 
vården på olika sätt och resultatet ger ett blandat svar. I detta examensarbete erfor 
individerna den palliativa vården i livets slutskede på olika sätt samtidigt som flera patienter 
ändå skildrar en liknande bild.  

Det som har reflekterats över under arbetets gång var att de vetenskapliga artiklarna som 
använts endast ger en bild av de patienter som är i ett så pass bra skick att de kan tala för sig. 
Det representerar därför inte de patienter som befinner sig i livet slutskede som inte orkar 
eller kan göra sin röst hörd. Det kan då innebära att de patienter som mår allra sämst inte 
kan representeras.  

När det kommer till styrkor och svagheter, är en styrka att det finns gott om litteratur inom 
ämnet palliativ vård samt vård i livets slutskede. Detta är ett ämne som alla människor 
kommer att komma kontakt med någon gång i livet. En styrka kan även vara att kvalitativa 
data har analyserats, vilket innebär att det även kan innehålla citat från patienter. En annan 
styrka kan vara att det fanns mer forskning från sjuksköterskors och familjens perspektiv, 
vilket användes i bakgrunden och då blev till en fördel. Intresset av att veta vad patienten 
erfor när det kommer till palliativ vård i livets slutskede var också en styrka då mer 
information ur patientens perspektiv kommer fram, vilket kan användas i- och utveckla 
sjuksköterskeprofessionen. Friberg (2017a) beskriver att det har riktats kritik mot 
litteraturöversikt då dessa kan anses ha en begränsad mängd material till 
litteraturöversikten. Risken finns att det väljs ut artiklar som stödjer författarens egna tankar 
och åsikter. En svaghet kan vara att forskningen idag främst belyser den palliativa vården i 
livets slutskede från sjuksköterskors perspektiv och att det inte fanns lika mycket forskning 
ur patientens perspektiv. En annan svaghet som kan ses är att erfarenheter av palliativ vård i 
livets slutskede kan vara högst individuellt, alla människor i livet slutskede kan erfara sista 
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tiden i livet på olika sätt och att det därför kan det bli svårt att få ett resultat över hur den 
ultimata vården och bemötandet ska ges.  

6.2 Resultatdiskussion 
I resultatet framkom att patienter i livets slutskede erfor att det var viktigt att ta en dag i taget 
samt att leva i nuet och ta dagen som den kom. De ville inte tänka på hur framtiden skulle se 
ut och ville heller inte tänka på döden. Det ansågs betydelsefullt att ha kvar glädjen i 
vardagen. Resultatet stämmer överens med Erikssons (1994) teori där hon beskriver att trots 
sjukdom och lidande kan patienter uppleva hälsa och välbefinnande. Eriksson (1994) 
beskriver även att det inte är förrän människan drabbas av sjukdom eller ohälsa som 
patienter kan uppskatta sin hälsa. Tidigare forskning däremot visar att närstående kan erfara 
att det är svårt att leva i nuet, samtidigt som denne tar hand om patienten i behov av palliativ 
vård i livets slutskede. Ett exempel är när en närstående beskriver att hon vaknar upp mitt i 
natten för att kontrollera att människan med palliativt vårdbehov fortfarande är vid liv 
(Totman et al., 2015). 

I resultatet framkom att hoppet i livets slutskede ansågs vara viktigt att ha kvar, hoppet till 
ett förlängt liv. Vissa berättade att hoppet om att det skulle komma ett botemedel fanns kvar 
trots att patienten befanns sig i livets slutskede. Att se livet från den ljusa sidan var 
betydelsefullt och vissa patienter berättade att de använde sig av humor för att kunna hantera 
den sista tiden i livet. En del var rädda att de skulle förlora sitt positiva tänkande. Andra 
beskrev att orken inte fanns kvar och ville därför att den sista tiden i livet skulle gå snabbt. 
Detta går att koppla till Erikssons (1994) teori där hon beskriver att lidande ger en känsla av 
hopplöshet och att det behövs hopp för att kunna lindra lindandet. Genom att ha ett hopp i 
lidandet har människan en insikt i att det går att övervinna lidandet. Eriksson (1994) belyser 
begreppet medlidande som innebär att göra gott för patienten utan att som vårdare vinna på 
handlingen själv. Tidigare forskning däremot visar att sjuksköterskor erfar svårigheter med 
att kunna uttrycka ett hopp till patienter och närstående. De beskriver att de inte vill ge ett 
felaktigt hopp i livets slutskede (Montgomery et al., 2017). Det är viktigt som vårdpersonal att 
hålla uppe glädjen och hoppet i mötet med patienten. Detta kan förhoppningsvis leda till att 
patienten orkar med sin livssituation. Inom palliativ vård i livets slutskede är begreppet 
medlidande högst relevant då patienten i fråga inte kan botas från sin sjukdom eller ohälsa. 
Därför är det viktigt att visa medlidande för att stärka människan i sitt lidande. Därmed kan 
det leda till att patienten får känna hopp. 

Resultatet visade på att patienter uppskattade att ha en kontinuerlig kontakt med samma 
vårdpersonal under vårdförloppet för att bygga upp en vårdrelation. Det ansågs betydelsefullt 
att ha en läkare som var ärlig angående sjukdomsprognos samtidigt som patienten var 
tvungen att kunna hantera ärligheten. Flera patienter uttryckte att de ville bli sedda som en 
människa och inte som sin sjukdom. Vissa valde därför att hålla sin sjukdomsprognos för sig 
själva. Vårdrelationen kan kopplas till Erikssons (2014) teori, vilken är den relation som 
uppstår mellan patient och vårdare och där patienten kan yttra sina problem, behov och 
begär. Eriksson (2014) tar även upp att människan ska ses som en helhet av kropp, själ och 
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ande. Helhetssynen på syftar till att se till människans alla aspekter i vårdandet, även om det 
föreliggande hälsoproblemet endast är koncentrerad till en del. Vidare beskrivs även att den 
”levande människan” är mer än bara det biologiska och menar då på att varje människa har 
en vilja att leva, hopp, önskningar, tankar, känslor, tro och drömmar. Tidigare forskning 
däremot visar att sjuksköterskor vill träffa patienter och närstående i ett tidigt skede för att 
kunna skapa en god vårdrelation och för att kunna se vilka behov och önskningar som 
patienten har (Verschuur et al., 2014). När det kommer till de närstående berättar de att de 
värdesätter när sjuksköterskor finns tillgängliga och kan svara på funderingar och frågor som 
uppstår när de är på besök (Noome et al., 2015). 

I resultatet berättade flera patienter att värdighet kunde handla om att få göra de handlingar 
som de klarade av att göra själva, utan att vårdpersonalen ingrep. Det erfors att värdigheten 
förlorades i takt med att hälsotillståndet förvärrades och att självständigheten minskade. 
Flera patienter berättade att de ville få sjukdomsbesked i enrum. Hälso- och sjukvårdslagen 
(SFS: 2017:30) beskriver att vården ska utföras med respekt för alla människors lika värde 
och för den enskilde individens värdighet. Vården ska även se till patientens behov av 
kontinuitet, säkerhet och trygghet. Eriksson (1994) beskriver begreppet vårdlidande som 
innebär ett lidande som uppkommer på grund av hälso- och sjukvården. För att koppla 
Erikssons (1994) begrepp vårdlidande till resultatet kan ett exempel vara när patientens 
värdighet kränks. Detta skedde i resultatet då en patient beskriver att vårdpersonalen tar 
över i omvårdnaden och gör det som patienten själv hade klarat av att göra. Tidigare 
forskning däremot visar att sjuksköterskor fokuserar på att bibehålla patientens värdighet 
samt att ge en god död i livets slutskede (Zheng et al., 2014). 

Resultatet visade att det rådde delade meningar om var patienterna ville leva sin sista tid i 
livet. Några ville bo kvar i hemmet, medan andra uppskattade att få bo den sista tiden i livet 
på hospice eller på sjukhus. Att familj och vänner fick hälsa på när som helst på dygnet 
ansågs viktigt för de patienter som vårdades på hospice. Flera patienter berättade att de ville 
kunna bo i hemmet den sista tiden i livet. Vissa förstod dock att detta inte var möjligt, medan 
andra inte förstod att det kunde vara ett problem. Patientsäkerhetslagen (SFS: 2014:821) 
beskriver att patienten och dess närstående ska få information om möjliga 
behandlingsalternativ i vården. Vid flera behandlingsalternativ ska patienten, i de fall detta 
är möjligt, själv få välja sin behandling. Det kan i detta fall betyda att patienten exempelvis 
får bestämma om denne vill avsluta sitt liv i hemmet, på sjukhus eller på hospice. Tidigare 
forskning däremot visar att närstående önskar att patienten ska få ett eget rum på sjukhuset 
där de kan få ta ett personligt farväl den sista tiden i livet (Bussman et al., 2015). Vidare 
berättas även att vissa närstående inte vill att patienten ska somna in på en plats där denne 
inte känner personalen runt omkring (Jóhannesdóttir & Hjörleidsdóttir, 2018). 

Resultatet visade att flera patienter hade tron i att det exempelvis var Guds plan att just 
denna patient blev sjuk och att de därför accepterade detta och inte kände någon oro. 
Eriksson (2014) beskriver att alla människor har någon form av tro eller relation till Gud. 
Vidare beskrivs att människan har ett religiöst behov vilket hör ihop med de djupa 
livsfrågorna, som exempelvis vad som händer efter döden eller det goda och det onda. 
Vårdpersonalen bör kunna bemöta både de kroppsliga men även de andliga behoven som 
patienten har (Eriksson, 2014). En människa som har drabbats av en obotlig sjukdom eller 
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ohälsa som befinner sig i livets slutskede kan ha en tröst i- och känna ett välbefinnande i sin 
tro. Detta skulle kunna leda till att patienten inte känner sig lika orolig för vad som kommer 
att hända framöver och kan ha lättare att acceptera detta.  

Resultatet visade att smärtlindring och smärthantering sågs av patienter som en väsentlig del 
i palliativ vård i livets slutskede. Vissa patienter ville ha en större dos smärtlindring och 
hellre avsluta livet tidigare, medan andra ville ha mindre smärtlindring på grund av de 
biverkningarna som ofta följde. Eriksson (1994) beskriver begreppet sjukdomslidande som 
det lidande som uppstår i förhållande till den sjukdom eller ohälsa patienten har. Detta går 
att koppla till den smärta och symtom som patienterna berättade om i resultatet, vilket är ett 
sjukdomslidande. Svensk Sjuksköterskeförening (2016) beskriver att ett av huvudmålen med 
omvårdnaden är att lindra lidande och verka för att ge patienten ett fridfullt och värdigt 
avslut den sista tiden i livet. Ett lidande som kan lindras kan då vara smärta och symtom som 
uppstår i livets slutskede, vilket ett flertal patienter i resultatet berättar om. Både 
sjuksköterskor och patienter berättar att de tycker att smärtlindring och symtomhantering är 
viktigt i livets slutskede, vilket visar sig i bakgrunden respektive resultatet. Tidigare forskning 
däremot visar att sjuksköterskor lägger stor vikt vid att smärtlindra patienter som befinner 
sig i livets slutskede. De berättar att det är viktigt att följa upp patientens smärta och därefter 
ge smärtlindring för att lindra de symtom som uppstår (Andersson et al., 2015). 

 

6.3 Etikdiskussion 
Under arbetets gång har inga etiska problem uppstått. När denna litteraturstudie 
genomfördes har de etiska överväganden som beskrivits i bakgrunden efterlevts. De tidigare 
studier som har använts har refererats till i löpande text samt skrivits in i referenslistan. De 
artiklar som valdes ut redovisas i sökmatrisen enligt Bilaga A samt i artikelmatrisen enligt 
Bilaga C. Därefter har artiklarna kvalitetsgranskats enligt Bilaga B för att se till att de håller 
en god kvalité. Egna tolkningar och misstolkningar har försökts att undvikas genom att 
översätta de vetenskapliga artiklarna och läst igenom dessa flera gånger för att säkerställa att 
resultatet har förståtts på ett korrekt sätt. Materialet som har analyserats har inte förvrängts, 
för att resultatet ska bli så trovärdigt som möjligt. Genom att ha kvar originalspråket på 
citaten säkerställdes att betydelsen blir densamma som i ursprungskällan.   

7 SLUTSATSER 

Trots att patienter befinner sig i livets slutskede kan de erfara glädje i vardagen och känna 
hopp. Det visade sig att det var viktigt för flera patienter att leva i nuet och inte tänka på 
framtiden och kommande beslut. När det kom till ohälsa och sjukdom var det flera som ville 
hålla sitt hälsotillstånd privat eftersom de inte ville bli sedda som sin sjukdom eller ohälsa. 
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Smärtlindring och symtomlindring var av stor vikt. Några patienter ville ha mer 
smärtlindring medan andra ville ha mindre på grund av de biverkningar som följde, vilket 
gjorde att självbestämmande för patienterna var betydelsefullt. Om kunskap om den 
palliativa vården i livets slutskede inte finns, finns det en risk att patienten får ett större 
lidande än nödvändigt, exempelvis ett sjukdomslidande, vårdlidande eller ett livslidande. 
Syftet är att se till patienters erfarenheter av palliativ vård i livets slutskede, vilket innebär att 
sjuksköterskor kan dra lärdom av- och utveckla vården efter detta för att kunna lindra 
patientens lidande. 

8 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Vid övergången från palliativ vård till palliativ vård i livets slutskede övergår vården från att 
vara livsuppehållande till endast lindra patientens lidande. Resultatet i denna studie visar på 
att smärtstillande och att leva i nuet ses som väsentliga delar i den palliativa vården i livets 
slutskede. Det kan därför vara intressant att göra en kvantitativ studie på patienters 
erfarenhet av välmående vid övergång från palliativ vård till vård i livets slutskede. Detta 
skulle vara intressant att studera då det eventuellt skulle kunna vara möjligt att få en högre 
svarsfrekvens och fler respondenter än i en kvalitativ studie som ofta kräver mer tid och 
engagemang av deltagaren.  
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BILAGA B – KVALITETSGRANSKNINGSTABELL 

Artiklar Finns det       
en tydligt 
beskriven 
problem-
formulering? 

Finns det   
ett tydligt 
beskrivet 
syfte? 

Finns det    
en tydligt 
beskriven 
metod? 

Finns det      
en tydlig 
beskrivning 
av 
deltagare? 

Svarar 
resultatet     
på syftet? 

Framförs 
resultatet 
på ett 
tydligt 
sätt? 

Förs det 
en 
diskussion 
kring 
metoden? 

Förs det 
en 
diskussion 
kring 
resultatet? 

Först det ett 
etiskt 
resonemang? 

1 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

2 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

3 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

4 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

5 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

6 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

7 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

8 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

9 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

10 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

11 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

12 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

13 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

poäng 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 



 

 

BILAGA C – ARTIKELMATRIS 

Författare: Eun, Young; Hong, In-Wha; Bruera, Eduardo; Kang, Jung Hun 

Titel: Qualitative Study on the Perceptions of Terminally Ill Cancer Patients and 
Their Family Members Regarding End-of-Life Experiences Focusing on Palliative Sedation 
(9) 

Tidskrift: Journal of Pain & Symptom Management 

År: 2017 

Land: Korea 

Syfte: Att undersöka palliativa patienters och närstående erfarenheter av att vårdas i livets 
slutskede. 

Metod: Kvalitativ studie. Djupintervjuer med åtta manliga och fem kvinnliga patienter 
med beräknad livslängd på mindre än 3 månader och som aldrig tidigare hade upplevt 
palliativ sedering. Uppgifterna som samlades in analyserades sedan kvalitativt. 

Resultat: Resultatet identifierade flera huvudteman utifrån patientens erfarenheter, så 
som: hopp om förlängt liv eller om ett botemedel och en önskan om en fridfull död utan 
lidande. De upplevde det även svårt att prata om döden med närstående, samtidigt som 
patienten upplevde en bristande kunskap och information om palliativ sedering, samt en 
önskan om att få palliativ sedering innan lidandet blev för svårt. 

 

Författare: K.G Luijkx och J.M.G.A Schols 

Titel: Perceptions of Terminally ill Patients and Family Members Regarding Home and 
Hospice as Place of Care at the end of Life (8) 

Tidskrift: European Journal of Cancer Care 

År: 2011 

Land: Nederländerna 

Syfte: Att undersöka palliativa cancerpatienters erfarenheter av att vårdas i hemmet eller 
hospice i livets slutskede. 

Metod: En kvalitativ studie. Intervjuer med åtta kvinnliga och fem manliga palliativa 
cancerpatienter i livets slutskede samt en närstående till varje patient. Patienterna hade en 
beräknad livslängd på mindre än tre månader. Fyra patienter vårdades den sista tiden i 
livet i hemmet, medan nio vårdades på hospice. 



 

 

Resultat: Resultatet visar att en samboende partner som kunde hjälpa till att vårda var en 
viktig förutsättning för att den palliativa patienten skulle kunna bo hemma under livets 
slutskede. Partnern kunde vara närvarande och vidta åtgärder om någonting skulle hända. 
Patienten som vårdades på hospice den sista tiden i livet upplevde att hen kände sig trygg 
och säker då det alltid fanns personal på plats om det skulle hända någonting. 

 

Författare: Gillian Horne, Jane Seymour, Sheila Payne 

Titel: Maintaining Integrity in the Face of Death: A Grounded Theory to Explain the 
Perspectives of People Affected by lung cancer About the Expression of Wishes for end of 
life care (3)	

Tidskrift: International Journal of Nursing Studies 

År: 2011 

Land: Storbritannien 

Syfte: Att undersöka palliativa lungcancerpatienter i livets slutskedes erfarenheter och 
önskemål angående sin vård och behandling i livets slutskede 

Metod: En kvalitativ studie. Intervjuer med 18 manliga och 7 kvinnliga palliativa patienter 
med lungcancer i livets slutskede samt dess familjemedlemmar. 

Resultat: Studien visade att patientens preferenser och önskemål om vård och 
behandling främst handlande om sociala aspekter av döden. Patienten berättade att hen 
inte ville prata om döden, utan istället försökte leva normalt och inte tänka på framtiden. 
Vissa patienter uppgav att de inte ville planera inför för sin död för att inte oroa sin familj, 
medan andra patienter istället ville planera inför din död för att underlätta beslut och 
förhindra ekonomiska problem för sin familj. 

 

Författare: Elisabeth Spichiger 

Titel: Being in the Hospital: An Interpretive Phenomenological Study of Terminally ill 
Cancer Patients´(4)	

Tidskrift: European Journal of Oncology Nursing 

År: 2009 

Land: Schweiz 

Syfte: Att undersöka cancerpatienters erfarenheter av att vårdas på sjukhus i livets 
slutskede samt att undersöka betydelsen av att ha sjukhuset som temporär bostad. 



 

 

Metod: En kvalitativ studie. Intervjuer med tre kvinnliga och sju manliga cancerpatienter 
i palliativt skede samt deras närstående. Fenomenologisk forskningsmetod i syfte att 
beskriva fenomen som kommer upp i texten och förklara dess betydelser. 

Resultat: Patienten beskrev sin vistelse på sjukhuset som ett kontinuum från himlen till 
fängelse. Ett fängelse på grund av patientens sjukdomstillstånd som gjorde att hen 
begränsades till att vara på sjukhuset, samtidigt som det upplevdes som himlen då 
patienten upplevde att hen fick bättre behandling av sina symtom än i hemmet. 

 

Författare: Marie Poole, Claire Bamford, Emma McLellan, Ricard P Lee, Chatrine Exley, 
Julian C Hughes, Karen Harrison-Dening och Louise Robinson. 

Titel: End-of-life care: A Qualitative Study Comparing the Views of People with Dementia 
and Family Carers (7)	

Tidskrift: Palliative Medicine 

År: 2017 

Land: Storbritannien 

Syfte: Syftet med studien är att jämföra patienter med demens och familjer som vårdar 
sina närstående med demens syn på vård i livets slutskede. 

Metod: En kvalitativ studie baserad på intervjuer och en fokusgrupp. Data samlades in 
och rekryterades. Därefter användes en tematisk analysmetod. Det var fyra kvinnliga och 
sju manliga patienter i det tidiga stadiet av demens som var med i studien och 25 personer 
som vårdade patienter med demens. Studien genomfördes mellan januari 2015 till 
december 2015. 

Resultat: Sju huvudområden identifierades som viktiga inom vård i livets slutskede, både 
för patienten och familjevårdaren. Samtliga visade att det var viktigt att få vård på plats, 
vilket innebar att det skulle finnas ett skickligt vårdteam. Patienten och familjevårdaren 
var inte eniga om vikten att planera över vad som skulle ske efter döden.  

 

Författare: Rafael Montoya-Juarez, María Paz Garcia-Caro, Conception Campos-
Calderon, Jacqeuline Schimidt-RioValle, Antonio Gomez-Chica, Celia Marti-García och 
Francisco Cruz-Quinatana. 

Titel: Psychological Responses of Terminally ills Patients who are Experiencing Suffering: 
A Qualitative Study (5)	

Tidskrift: International Journal of Nursing Studies 



 

 

År: 2012 

Land: Spanien 

Syfte: Syftet är att identifiera de psykologiska reaktionerna som terminalt sjuka patienter 
känner inför livets slutskede, detta som grund för sjuksköterskans yrkesprofession.  

Metod: Intervjuer av 15 manliga och nio kvinnliga patienter i livets slutskede, en 
semistrukturerad intervju. Därefter har intervjuerna analyserats.  

Resultat: Analysen av deltagarnas intervjuer gjorde att studien fick en huvudkategori, 
”livet är kort”. Det fanns därefter tre kategorier på att möta livets slut som redovisades. 
”Re-evalution of life”, vilket menades med att patienten utvärderade sitt liv. Patienten 
kände sig mer beredd på döden då hen kände att hen hade uppnått sitt livsmål, exempelvis 
att ha säkrat en framtid för sina barn. ”Opportunity for growth” innebar att sjukdomen 
ledde till att patienterna utvecklades på ett personligt plan. De vände sin attityd till 
situationen för att istället se till det positiva som fanns i livet. ”Resignation/Acceptance” 
innebar att patienterna upplevde sin framtid som mörk och dyster, samtidigt som de ändå 
kände hopp i mörkret, ett hopp om att bli frisk igen, trots att de var medvetna om sitt 
sjukdomstillstånd. 

 

Författare: Bridget Margaret Johnston, Stuart Milligan, Claire Foster & Nora Kearney 

Titel: Self-care and End-of-life care— Patients’ and Carers’ Experience a Qualitative Study 
Utilising Serial Triangulated Interviews (10)	

Tidskrift: Supportive Care in Cancer 

År: 2011 

Land: Skottland 

Syfte: Att undersöka patienter- och vårdares erfarenheter av avancerad cancer i en 
palliativ fas samt att undersöka hur patienter tar hand om sig själva i livets slutskede. 

Metod: En kvalitativ studie. Ostrukturerade, djupgående intervjuer med 13 kvinnliga och 
sju manliga patienter med avancerad cancer i livets slutskede. En serieintervju 
genomfördes med två intervjuer, vilka varade i 40 till 100 minuter. En patient avled under 
forskningen. Patienterna intervjuades mellan 2007 och 2008.  

Resultat: De två viktigaste områdena som framkom i undersökningen var att patienten 
ville behålla sin normalitet och få förbereda sig inför döden. Angående egenvård önskade 
patienten stöd som gjorde det möjligt för dem att upprätthålla sin självständighet och att 
hen fick vara hemma. Patienten berättade att hen ville bli bemött som en människa och 
inte som sin sjukdom. Det var även viktigt för patienten att hen fick vara hemma den sista 
tiden i livet och fick hålla sig till sina rutiner. Att planera inför döden var något som 



 

 

patienten även gjorde, exempelvis planera för sin begravning. Patienten berättade att CNS 
(clinical nurse specialist) var till stor hjälp.  

 

 

Författare: Hilary Brown, Bridget Johnston och Ulrika Östlund	

Titel: Identifying Care Actions to Conserve Dignity in End-of-life Care (6)	

Tidskrift: British Journal of Community Nursing 

År: 2011 

Land: Skottland och Sverige 

Syfte: Att identifiera vårdåtgärder som bevarar patientens värdighet i livets slutskede 
utifrån patienten och anhörigvårdare. 

Metod: En kvalitativ studie. Det har genomförts intervjuer i fokusgrupper med åtta 
palliativa patienter i livets slutskede och dess anhörigvårdare. Patienterna var över 18 år 
gamla. Intervjuerna pågick under 60 minuter och innehöll frågor där deltagarna 
uppmanades att de skulle prata fritt efter egna erfarenheter. 

Resultat: Patienten berättade att det ansågs viktigt att bli behandlad som vanligt och inte 
som en sjuk patient. De ville oftast inte prata om sin sjukdom med sin familj utan ville att 
de skulle agera som vanligt och leva i nuet. Patienten upplevde även att det kränkte deras 
värdighet när vårdpersonalen gav dem dåliga besked utan att ta samtalet i ett enskilt rum. 

 

Författare: Isabelle Vedel, Véronique Ghadi, Liette Lapointe, Christelle Routelous, 
Philippe Aegerter and Frédéric Guirimand	

Titel: Patients’, Family Caregivers’, and Professionals’ Perspectives on Quality of Palliative 
Care: A Qualitative Study (1)	

Tidskrift: Palliative Medicine 

År: 2014 

Land: Kanada & Frankrike 

Syfte: Att identifiera likheter och skillnader i vad patienter, dess familj och vårdpersonal 
anser vara viktiga delar i den palliativa vården i livets slutskede. 

Metod: En kvalitativ studie med fokusgrupper och enskilda intervjuer. Studien byggde på 
Grounded Theory. Personerna som har blivit intervjuade är vårdpersonal som arbetade 



 

 

inom den palliativa vården, patienter i livets slutskede och familjemedlemmar till 
patienterna. Det var åtta kvinnliga och sex manliga patienter i blandande åldrar från 35 år. 
12 personer hade cancer, och de andra två hade Alzheimers respektive en 
andningssjukdom.  

Resultat: Fyra huvuddimensioner uppkom som viktiga vid palliativ vård hos både 
patienten, familjen och vårdpersonalen vid undersökningen: stöd till patienten, den 
kliniska ledningen, engagemang av familjen och döden. Patienten beskrev att relationen 
med vårdpersonalen var viktig, och hur det var att uppleva smärtlindring den sista tiden av 
livet. Psykolog är också något som familjen och sjuksköterskan tyckte var viktig, medan 
detta var något som patienten inte tog upp. 

 

 

Författare: Harvey Max Chochinov, Thomas Hack Susan McClement , Linda Kristjanson 
& Mike Harlos 

Titel: Dignity in the Terminal ill: A Developing Empirical Model (13) 

Tidskrift: Social science & Medicine 

År: 2002 

Land: Kanada och Australien 

Syfte: Att beskriva hur döende patienter förstår och definierar begreppet värdighet i livets 
slutskede 

Metod: Kvalitativ metod. Halvstrukturerade intervjuer genomförde tillsammans med 50 
patienter i ett terminalt skede under en period på 15 månader. Patienterna i studien skulle 
vara över 18 år gamla samt ha en cancerdiagnos i ett terminalt skede. under en period på 
15 månader och. 23 manliga och 27 kvinnliga patienter deltog i intervjuerna som spelades 
in och sedan transkriberades. 

Resultat: Tre huvudkategorier uppkom i resultatet: sjukdomsrelaterad oro, bevara 
värdighet och social värdighet. Kategorierna avser olika erfarenheter, känslor och 
händelser där värdigheten eller bristen på värdigheten skapar en oro hos den döende 
patienten. 

 

 

Författare: Elisabeth Spichiger 



 

 

Titel: Living With Terminal Illness: Patient and Family Experiences of Hospital End-of-
life care (12) 

Tidskrift: International Journal of Palliative Nursing 

År: 2008 

Land: Schweiz 

Syfte: Att undersöka terminalt sjuka patienters och dess familjers erfarenheter att vara på 
sjukhus och att ta emot vård i livets slutskede 

Metod: Kvalitativ metod. Tio vuxna patienter och en nära familjemedlem till patienten 
rekryterades från ett universitetssjukhus i Schweiz. Patienterna befann sig i ett palliativt 
skede utan kurativ behandling, och hade en förväntad livslängd på endas ett par månader. 
Studien bestod av sju manliga och tre kvinnliga patienter med en varierade ålder från 38 
till 85 år. Hos familjemedlemmarna var tre män och sju kvinnor i åldern 41 till 82 år. Data 
samlades in genom upprepade observationer och samtal med patienterna, samt intervjuer 
med familjemedlemmar. 

Resultat: Vistelsen på sjukhuset upplevdes olika för patienterna. Vissa patienter upplevde 
sjukhuset som ett fängelse, medan andra upplevde det som att vara i himlen eller en 
nödvändig vistelse. Vårdpersonalens omsorg var av stor betydelse för både patienter och 
anhörigas känsla av ett gott omhändertagande. När vårdpersonalen hade bristande 
kompetens eller inte såg patient eller anhörig som en människa så kände de ett lidande. 
Om adekvata vårdåtgärder istället vidtogs upplevde både patienter och anhöriga att deras 
livskvalité förbättrades. 

 

Författare: Deborah L. Volker, David Kahn och Joy H. Penticuff 

Titel: Patient Control and End-of-Life Care Part II: The Patient Perspective (11) 

Tidskrift: Oncology Nursing Forum 

År: 2004 

Land: USA 

Syfte: Att utforska vad människor med avancerad cancer vill ha när det gäller personlig 
kontroll och bekvämlighet i slutet av livet.  

Metod: Sju vuxna patienter med avancerad cancer från hela texts intervjuades för studien. 
Medelåldern låg på 59år och åldrarna var mellan 46 och 79 år. Sex kvinnliga deltagare och 
en manligdeltagare deltog. Patienterna som var med i studien var orienterade och blev 
intervjuade i en timma på engelska. 

Resultat: Efter intervjuerna kunde de skapa sex teman vilket var skydd av värdighet, 
kontrollen av smärtan och andra symtom, hur den sista tiden i livet skulle spenderas, att få 



 

 

hantera sin behandling, inverkan på familj samt kontroll över den döende processen. Visa 
av patienterna påvisade en stor rädsla över att förlora kontrollen över sina kroppsliga 
funktioner. Vikten av att få ha kvar sin integritet och värdighet. 

 

Författare: Eva Michiels, Reginald Daschepper, Greta Van Der Kelen, Jan L Barnheim, 
Freddy Mortierm Robert Vender Stichele och Luc Delienes. 

Titel: The Role of General Practitioners in Continuity of Care a the end of Life: a 
Qualitative Study of Terminally ill Patients and Their Next of kin (2) 

Tidskrift: Palliative Medicine 

År: 2007 

Land: Belgien  

Syfte: Att undersöka patienter med palliativ vård i livets slutskedes uppfattning om 
kontinuerlig kontakt med allmänläkare samt hinder.  

Metod: Sjutton terminalt sjuka cancerpatienter i som högst hade tre månader kvar att 
leva, 10 män och 7 kvinnor. Patienterna var mellan 38 och 91 år. Studien genomfördes 
genom systematisklitteraturundersökning, fokusgrupper och personliga djupintervjuer 

Resultat: Alla patienter som var med i studien påvisade att det var viktigt med att ha 
samma läkare under en längre tid. Flera av patienterna hade haft samma läkare i åratal, 
vilket hade inneburit livcykelförändringar, livskriser samt kronisk och akuta 
sjukdomsepisoder. Visa av patienterna berättade att det spelade stor roll att läkaren gav ett 
sjukdomsbesked i tidigt i kontakten med sjukvården. Vissa av patienterna tyckte även att 
det var viktigt att läkaren hade bra kontakt med deras familj och informerade familjen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA D – TABELL 1  

 

TEMA 

 

SUBTEMA 

 

NYCKELFYND 

 

 

 

 

Att känna 
välbefinnande i livets 
slutskede. 

 

 

Vikten av att leva i nuet 

Patienterna försökte leva på som 
vanligt och inte planera inför döden, 
utan fokuserade istället på att leva i 
nuet. (3) 

 

Vissa patienter ville fokusera på den 
nuvarande situationen och vad de 
klarade av just nu, och inte på 
kommande beslut som de fann 
upprörande. (7) 

 

 

Betydelsen av att känna hopp 

Patienterna ville upprätthålla sina liv 
och inte överge hoppen om att 
förlänga sina liv. (9) 

Flera patienter valde att leva på 
hoppet om att bli botade trots att de 
kände till sitt hälsotillstånd. (5) 

 

 

 

 

 

Att bli sedd 

 

 

Vikten av vårdrelation i livets 
slutskede 

 

Att kontinuerligt träffa samma 
vårdpersonal gav en mer personlig 
vårdrelation då vårdarna kände till 
mer om patienten. (2) 

Patienter beskrev att vårdrelationen 
kunde påverkas negativt då vissa 
allmänläkare uppfattades ha svårt att 
stötta patienterna vid ett allvarligt 
besked. (2) 

 

 

Behovet av värdighet den sista 
tiden i livet 

Patienter beskrev en känsla av att 
den egna värdigheten förlorades i 
takt med att sjukdomen förvärrades. 
(11) 

Då vårdpersonalen såg patientens 
behov utan att de behövde be om 
hjälp gav detta en känsla av ökad 
värdighet. (1) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att vara nära döden 

 

 

Miljöns betydelse den sista 
tiden i livet 

En patient berättade att bli vårdad 
på hospice kändes som en säkerhet 
då det fanns personal på plats dygnet 
runt. (8) 

En patient som ville dö i hemmet 
berättade att detta var endast möjligt 
tack vare hemsjukvården. (8) 

 

 

Tankar och planering inför 
döden 

Några patienter beskrev att de var 
förberedda och inte kände någon oro 
inför döden då de hade hunnit 
uppfylla sina livsmål. (5) 

Vissa patienter hade börjat förbereda 
inför döden genom att organisera 
med papper och fördela ut ägodelar. 
(11) 

 

 

Vikten av smärtlindring i livets 
slutskede 

En patient beskrev att denne hellre 
ville ha mindre smärta, även om det 
skulle betyda att leva ett kortare liv. 
(7) 

Patienten hade en rädsla för själva 
döendet och inte döden. En rädsla 
för smärta, desorientering och att 
behöva kämpa för att andas. (11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA E – TABELL 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 

 

SUBTEMA 

 

 

Att känna välbefinnande i livets slutskede. 

 

Vikten av att leva i nuet 

 

Betydelsen av att känna hopp 

 

 

 

Att bli sedd 

 

Vikten av vårdrelation i livets slutskede 

 

 

Behovet av värdighet den sista tiden i livet 

 

 

 

Att vara nära döden 

 

Miljöns betydelse den sista tiden i livet 

 

Tankar och planering inför döden 
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