
!  
Institutionen för folkhälso- 
och vårdvetenskap 

En god palliativ omvårdnad 
- en litteraturstudie om patienters upplevelser 

Författare:                                                        Handledare: 
Hilde Eriksson                                                 Mona Pettersson 
Matilda Sjöblom Johansson  
                                                                         Examinator: 
                                                                         Gunnel Larsson 

Examensarbete i sjuksköterskeprogrammet 15hp VT 2017 

!1



SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Palliativ vård syftar till att lindra och främja livskvalitet hos patienter med obotlig 

sjukdom.  

Syfte: Studiens syfte var att undersöka vad patienter som vårdas palliativt upplever är en god 

omvårdnad i livets slut. Studien undersökte även vad patienter i livets slut upplever vad en 

god död innebär samt vad som är upplevs som viktigt i livets slutskede. 

Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie. 

Resultat: Symtomlindring av både fysiska som psykiska symtom var en viktig komponent för 

en god omvårdnad och för en god död. Att kunna bibehålla en god relation till sina anhöriga 

var också viktigt i livets slutskede. Relationen till vårdpersonal var också viktig, där ett gott 

bemötande från vårdpersonalen kunde ses vara högt prioriterat. Att leva sista tiden i livet med 

värdighet samt att dö med värdighet ansågs viktigt för en god palliativ omvårdnad. 

Slutsats: Patienter som vårdas palliativt anser att en god omvårdnad i livets slut innebär ett 

gott bemötande från personal, en god symtomlindring, bibehållen värdighet samt att få 

tillbringa tid med sina närstående. 

Nyckelord: god död, patientperspektiv, palliativ vård, dö med värdighet 



ABSTRACT 
Background: Palliative care aims to alleviate and promote quality of life in patients with 

incurable disease. 

Aim: The aim of this study was to investigate what patients who are treated palliatively 

defines what a good end-of-life care is. The study also examined what end-of-life patients 

experienced what a good death meant and what is perceived as important in the end of life. 

Method: This study was conducted as a literature study. 

Result: Symptom relief of both physical and mental symptoms was an important component 

for a good care and a good death. Being able to maintain a good relationship with their 

relatives was also important in the final stages of life. The relationship with healthcare 

professionals was also important, where a good response from healthcare staff was 

considered to be highly prioritized. Living with dignity in the last time in life as well as dying 

with dignity was considered important for a good palliative care. 

Conclusion: Patients who are treated palliatively feel that good end-of-life care involves a 

good response from staff, a good symptom relief, maintaining dignity, and spending time 

with their close relatives. 

Keywords:  good death, patient perspective, palliative care, dying with dignity 
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BAKGRUND 

Den sista tiden i livet kan trots eventuella svårigheter bli en värdefull tid för patienten och 

dess anhöriga. Bevarad självbild och integritet, självbestämmande, kunna bevara sociala 

relationer, att kunna skapa mening samt god symtomlindring är faktorer som enligt 

Socialstyrelsen (2013) ofta omnämns vid tal om vård i livets slutskede. God palliativ vård 

innebär att den motsvarar patientens behov (Socialstyrelsen, 2013). 

Palliativ omvårdnad 

Socialstyrelsen (2013) definierar palliativ vård som vård med syfte att lindra och främja 

livskvalitet hos patienter med obotlig sjukdom. Den palliativa vården innebär också ett 

hänsynstagande och tillfredsställande av patientens fysiska, psykiska, sociala samt 

existentiella behov. Detta kan likställas med ett holistiskt synsätt, vilket Donnelly & Martin 

(2016) har visat är en viktig del av den palliativa vården. Ett holistiskt synsätt innebär att man 

ser till patientens olika behov; psykiska, fysiska och spirituella. Det som eftersträvas är att 

förstå delarna i relation till helheten och att se patienten i dess sammanhang. 

Socialstyrelsen (2013) beskriver de fyra hörnstenarna inom palliativ vård som är utformade 

av WHO. Dessa är symtomlindring, samarbete, kommunikation och relation samt stöd till de 

närstående. Symtomlindring innebär att smärta och andra symtom lindras, samt att patientens 

autonomi och integritet beaktas. Enligt Balducci (2012) bör symtomlindring och behandling 

väljas utifrån patientens önskan för att stödja hans eller hennes autonomi. Symtomlindring är 

en viktig del i palliativ vård då dessa patienter ofta lider av smärta, ångest, andnöd, 

illamående och gastrointestinala symtom såsom förstoppning och kräkningar. En god 

symtomlindring kan förbättra livskvaliteten för patient och anhöriga, oavsett hur lång tid de 

har kvar att leva (Elie, Kittelson & Pennypacker, 2015). Samarbete innebär att ett 

mångprofessionellt arbetslag arbetar tillsammans. Genom det mångprofessionella teamets 

samarbete blir det tydligare vilka behov patienten har, samt att arbetet blir mer strukturerat 

(SBU, 2015). Stöd till närstående innebär att de närstående ska erbjudas stöd under 

patientens sjukdomstid och efter dödsfallet. Kommunikation och relation har som syfte att 

främja patientens livskvalitet. Det innefattar god kommunikation inom arbetslaget, samt i 

förhållande till patienten och dess anhöriga (Socialstyrelsen, 2013) . 
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Betydelse för samhälle, vård och individ 

Individ 

Palliativ vård syftar till att stödja patienten att leva med värdighet och välbefinnande i livets 

slut (Lindqvist & Sauter, 2012). Att detta uppnås är viktigt för individen. Värdighet i livets 

slut innebär för patienten som vårdas palliativt symtomlindring, respekt, autonomi, 

meningsfulla relationer samt en värdig behandling (Guo & Jacelon, 2014).  

Vård 

Som grund för arbetet med palliativ vård finns ett palliativt kvalitetsregister som följer hur 

vården har varit (Nationella kvalitetsregister, 2016). Till exempel går det att se hur många 

som hade trycksår och hur många som har dött ensamma (SBU, 2014a). Vårdpersonal som 

jobbar med palliativ vård uppskattar att riktlinjer finns på deras arbetsplats och anser att det 

är viktigt att jobba efter dem (Bamford, Exley, Lee & Robinson, 2015).  

Det är viktigt att skapa en god och förtroendegivande relation mellan vårdpersonal och 

patienter för att behandlingen och omvårdnaden skall bli så genomtänkt och bra som möjligt. 

Detta kan uppnås ifall patienten får möjlighet att bli involverad i vad sjukdomen kan leda till 

på både kort och lång sikt. Läkare verkar ha större oro än patienter inför att samtala om 

obehagliga eller “svåra” besked som handlar om vård i livets slutskede (Regionalt 

cancercentrum, 2012-2014). Forskning har visat att vårdpersonal som enligt dem själva fått 

adekvat utbildning om att kommunicera med patienter om vård i livets slutskede upplever det 

lättare än de som ej upplever sig fått en tillfredsställande utbildning om detta. Därför är det 

viktigt att vårdpersonal får relevant utbildning om hur kommunikationen till patienter och 

anhöriga gällande palliativ vård med fördel kan gå till (Close et al., 2016). 

Samhälle 

Enligt Lindqvist och Sauter (2012)  är palliativ vård av betydelse för samhället och det är 

viktigt att öka medvetenheten om palliativ vård, döende och död hos befolkningen. Döende 
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och död är en naturlig del av livet och personer som inte jobbar inom vården bör få mer 

utbildning och information om det. Mer kunskap kan leda till att personer utanför vården, 

exempelvis anhöriga, vågar vara mer delaktiga i patientens sista tid i livet. Forskning har 

visat att allmänhetens kunskap om palliativ vård är svag. Den kunskap som finns är ofta 

utifrån egna erfarenheter. En önskan om mer kunskap finns och olika strategier för utbildning 

kan vara ett steg i rätt riktning (Craig et al., 2014). 

En god död 

Vad en god död innebär är individuellt och därför är det viktigt att vårdpersonal som arbetar 

med patienter som vårdas palliativt tar sig tiden att ta reda på patientens specifika åsikter och 

önskemål om sin vård (Kehl, 2006). Enligt Allmark (2002) kan en god död likställas med en 

värdig död. Att dö med värdighet innebär att personen har möjlighet att utöva sina personliga 

egenskaper till fullo, därför är det en personlig prestation och inget som kan åstadkommas av 

vårdpersonal. Vårdpersonal kan dock optimera personens egen funktion genom att motivera 

och stötta personen samt göra patienten som vårdas palliativt delaktig i sig egen vård. Även 

en god symtomlindring behöver säkerställas av vårdpersonalen för att den palliativa 

patientens prestation och egenskaper ska kunna optimeras (Elie et. al., 2015). 

Teoretisk referensram 

Virginia Hendersons behovsteori har valts att användas i denna studie som teoretisk 

referensram. Henderson talar om varje människas grundläggande behov, att upprätthålla god 

hälsa och när det inte längre går talar hon om rätten till en fridfull död. Grundläggande för 

behovsteorier generellt sett är att de mänskliga behov som är av betydelse för normala 

mänskliga funktioner samt för hälsa och välbefinnande, ska kunna upprätthållas (Jahren 

Kristoffersen, 2009). Enligt Socialstyrelsen (2013) innebär en god palliativ vård att man ser 

till patientens behov. 

  

Hendersons behovsteori innefattar bland annat begreppen människosyn och hälsa, miljö samt 

omvårdnad. Människosyn och miljö talar om uppgifter som är oundvikliga för hälsa, 

tillfrisknande eller en fridfull död. Henderson såg på kropp och själ som nära förbundna med 

varandra och att varje människa har vissa grundläggande behov. Varje människa har sitt egna 

individuella sätt att tillgodose sina behov, med bakgrund av den kulturella och sociala 
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kontexten som han eller hon lever i. Möjligheten att få sina behov tillgodosedda är beroende 

av faktorer som ålder, känslor samt olika fysiska och psykiska grundförutsättningar. Hur varje 

individ tillgodoser sina behov skapar ett livsmönster som är unikt. Henderson uttryckte att det 

inte finns två livsmönster som är helt lika. Miljö innebär enligt Henderson att individen står i 

centrum, relativt oberoende av inflytande från omgivningen. Men hon menar också att 

patientens anhöriga bör involveras i omvårdnaden och att det då kan bidra till att 

tillfredsställa flera av patientens behov. Henderson poängterar att varje individ tillgodose sina 

behov på ett individuellt och självständigt sätt, med påverkan av den kulturella och sociala 

miljön. Detta innefattar både fysiska och psykosociala behov. Omvårdnad står för 

Hendersons definition av sjuksköterskans roll. Hon menar att sjuksköterskan ska utföra 

arbetsuppgifter som hjälper patienten till god hälsa, tillfrisknande eller en fridfull död. 

Sjuksköterskan ska hjälpa patienten med sådant som patienten själv skulle utföra och han 

eller hon hade kraft, vilja och kunskap. Sjuksköterskans arbete ska utföras på ett sådant sätt 

att patienten så fort som möjligt åter är oberoende av vårdpersonalens hjälp (Jahren 

Kristoffersen, 2009). 

  

Henderson (1989) definierar grundläggande behov i sjukvården som alla patienter är i behov 

av oavsett om medicinsk diagnos och behandlingsmetod. Denna grundläggande omvårdnad 

är densamma oavsett om patienten lider av ett fysiskt eller psykiskt tillstånd. Utifrån dessa 

behov har hon skapat sin omvårdnadsteori. De 14 områden som Henderson tar upp att 

sjuksköterskan skall hjälpa patienter att uppnå i omvårdnaden är:  

1. ’’Att hjälpa patienten att andas. 

2. Att hjälpa patienten att äta eller dricka. 

3. Att hjälpa patienten med uttömningen. 

4. Att hjälpa patienten att växla kroppsställning och inta lämplig kroppsställning när han 

går och sitter. 

5. Att hjälpa patienten till vila och sömn. 

6. Att hjälpa patienten välja lämpliga kläder samt med av- och påklädning. 
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7. Att hjälpa patienten hålla kroppstemperaturen inom normala gränser. 

8. Att hjälpa patienten hålla sig ren och välvårdad samt skydda huden. 

9. Att hjälpa patienten undvika faror i omgivningen samt skydda andra mot skador som 

patienten kan eventuellt vålla såsom infektion eller våldshandlingar. 

10.Att hjälpa patienten meddela sig med andra och ge uttryck för sina önskemål och 

känslor. 

11. Att hjälpa patienten utöva sin religion och leva i enlighet med sin uppfattning om rätt 

och orätt. 

12.Att hjälpa patienten utföra arbete eller skapande verksamhet. 

13.Att ge patienten möjlighet till förströelse och avkoppling. 

14.Att hjälpa patienten att lära’’ (Henderson, 1989, s.18). 

Att patienten återvinner sitt oberoende när det gäller att utföra sådant som är relaterat till de 

mänskliga behoven är syftet med omvårdnaden och också omvårdnadens mål. Om oberoende 

inte går att uppnå, så som vid kronisk funktionsnedsättning, måste sjuksköterskan hjälpa 

patienten att tillgodose sina behov, så att god hälsa kan uppnås. När det inte finns något mer 

att göra och döden är oundviklig, ska sjuksköterskan hjälpa patienten till en fridfull död. 

Henderson är en av få teoretiker som tydligt skriver om sjuksköterskans ansvar för människor 

i livets slutskede (Jahren Kristoffersen, 2009). 

Problemformulering 

Döden är en oundviklig del av livet och det är viktigt att den sista tiden i livet blir så bra och 

värdig som möjligt. Att genom en litteraturstudie undersöka vad patienter anser vara en god 

omvårdnad i livets slut, kan den palliativa vården utvecklas. Det kan även hjälpa 

sjuksköterskor i deras arbete med patienter som vårdas palliativt, då deras arbete kan 

motsvara patienternas önskningar och förväntningar. 
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Denna studie kommer fördjupa den vetenskapliga kunskap som redan finns inom ämnet. I 

denna studie kommer endast patientperspektivet undersökas och presenteras, vilket då bidrar 

till att fördjupa den redan existerande forskningen. I redan existerande forskning inkluderas 

ofta anhöriga och vårdpersonal utöver patienter, som då ofta är den minsta 

undersökningsgruppen. Att i denna studie endast inkludera patientgruppens resultat från 

tidigare studier kommer tydliggöra patienternas upplevelser av palliativ vård. I denna studie 

kommer studier från olika delar av världen att inkluderas, vilket då kan ge ett mer generellt 

resultat.  

  

Syfte 

Att undersöka vad patienter som vårdas palliativt anser vara en god omvårdnad i livets slut. 

  

Frågeställningar 

Vad anser patienter som vårdas palliativt är en god palliativ omvårdnad? 

Vad anser patienter som vårdas palliativt är viktigt i livets slutskede? 

Vad anser patienter som vårdas palliativt är en god död? 

  

METOD 

Design 

Studien har genomförts som en litteraturstudie. 

  

Sökstrategi 

De databaser som har använts är Cochrane, Cinahl, PubMed och Sage Journals. 

Litteratursökningen genomfördes med sökorden palliative care, patient experience, end-of-

life care, patient perspective, patient, terminal care, life quality, palliative treatment, 

experience, palliative patient, dying with dignity, good death, phenomenological, elderly, 

preferences, attitudes, care for life, residential, dignity, social well-being, meaning, 

understanding, older palliative care patients, comfort  (se Tabell 1). De inklusionkriterier och 

exklusionskriterier som användes vid urvalet av artiklar kan ses nedan.  
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Inklusionskriterier  

• Artiklarna skulle vara som mest 20 år gamla. 

• Undersökningsgruppen skulle vara patienter som vårdas palliativt. 

• Patienterna skulle vara ≥18 år. 

• Artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska. 

• Artiklarna skulle ha kvalitativ, kvantitativ eller kombinerad kvalitativ och kvantitativ 

forskningsdesign.  

• Kvaliteten på artiklarna skulle vara medelhög eller hög. 

• Alla artiklar skulle vara godkända av en etisk kommitté. 

Exklusionskriterier  

• Artiklar där fulltext inte var tillgänglig.  

Artikelsökningen kan ses i översiktstabell 1. Abstract lästes på utfallet av artiklar som 

hittades vid respektive sökning. Vid läsning av abstract användes en modell från (Bahtsevani, 

Stoltz & Willman, 2011) som tar upp artiklarnas undersökningsgrupp (population), områden 

man önskar undersöka och resultatet (outcome) av dessa undersökningar. Utifrån denna 

modell kunde artiklarnas resultat kontrolleras. Därefter valdes de artiklar som var relevanta 

utifrån studiens syfte samt matchade inklusionskriterierna. De utvalda artiklarna lästes 

igenom ytterligare och de som visade sig ej passa in efter noggrannare läsning exkluderades. 

Efter kvalitetsgranskning exkluderades ytterligare en artikel. 

  
Översiktstabell 1. Artikelsökning.  

Datum Databas Sökord Utfall Preliminärt 

utvalda

Slutgiltigt 

utvalda
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170123 PubMed palliative 
care, end-of-
life care, 
patient 
experience, 
patient 
perspective

92 5 5

170420 PubMed comfort 
experience 
palliative 
care 
phenomenolo
gical

15 4 1 

 

170329 PubMed patient, end-
of-life care, 
life quality, 
palliative 
care, elderly, 
preferences, 
attitudes

33 2 2 

 

170329 PubMed patient, 
palliative 
treatment, 
experience, 
well-being, 
dignity

56 1 1 

 

170329 PubMed  older 
palliative 
care patients, 
end-of-life 
care, dignity, 
elderly

12 1 1

170329 PubMed social well-
being, 
understandin
g, end of life, 
meaning

42 1 1
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Bearbetning och analys 

Granskningen av valda artiklar genomfördes med en granskningsmall utifrån Bahtsevani et 

al. (2011), en för kvalitativa studier (se bilaga 1) och en för kvantitativa studier (se bilaga 2). 

Utifrån dessa granskningar kunde ställning tas till de olika artiklarnas resultats 

evidensbaserade värde. Varje positivt svar gav 1 poäng och varje negativt svar gav 0 poäng. 

Antal poäng räknades ut i procent och de artiklar som hade 75% eller högre klassificerades 

att ha hög kvalitet. Om en artikel hade 50% eller lägre klassificerades det som låg kvalitet. 

Resterande (50-75%) räknades som medelhög kvalitet (Bahtsevani, Stoltz & Willman, 2011). 

  

Metod för resultatanalys var att sammanställa resultatet av artiklarna i en tabell (se bilaga 3) 

(Bahtsevani et al., 2011) för att undersöka om det fanns genomgående teman samt likheter 

och skillnader i resultaten. Efter sammanställning av artiklarnas resultat gick det att se 

genomgående teman samt hur de olika resultaten besvarade frågeställningarna.  

  

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Enligt Forsberg och Wengström (2016) skall forskaren redovisa resultat på ett välgrundat sätt 

samt vara noggrann i sina slutsatser av studien. Resultaten av de artiklar som inkluderats i 

studien kommer presenteras sanningsenligt samt kontrolleras att de är godkända av en etisk 

170420 Sage 
journals

terminal care 
patient life 
quality 
comfort, 
experience, 
care for life, 
residential

67 3 1

170329 PubMed good death, 
palliative 
care, dignity, 
cancer care

15 1 1
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kommitté. Artiklarna kommer endast inkludera vuxna deltagare, samt att artiklarna kommer 

kvalitetsgranskas och redovisas. 

RESULTAT 

Denna studies resultat bygger på 12 vetenskapliga artiklar (se bilaga 3) (Bahtsevani et al., 

2011). 13 artiklar valdes först ut, men efter att ha kvalitetsgranskat samtliga fick en artikel 

exkluderas då dess kvalitet värderades som låg. Kvaliteten på artiklarna har granskats med 

granskningsmallar, en var för kvalitativa artiklar och en var för kvantitativa artiklar 

(Bahtsevani et al., 2011). Sex av artiklarna hade en kvalitet som värderades som hög och 

resterande sju artiklar hade en kvalitet som ansågs vara medel. Av artiklarna som resultatet 

bygger på har 10 kvalitativ metod och resterande två har kvantitativ metod. Studierna är 

gjorda i USA, England, Tyskland, Belgien, Japan, Kina, Portugal, Spanien, Nya Zeeland och 

Sverige.  

Alla artiklar hade patienter som vårdas palliativt som undersökningsgrupp och var gjorda i en 

vårdmiljö, antingen på sjukhus, hospice eller på ett vårdboende. Sju av artiklarna hade enbart 

patienter som vårdas palliativt som undersökningsgrupp. Medan två artiklar även inkluderade 

vårdpersonal och resterande tre artiklar inkluderade anhöriga. I denna studie skulle enbart 

patientens perspektiv inkluderas och därför har enbart patientgruppens resultat inkluderats 

från de artiklar där även vårdpersonal och anhöriga har tillfrågats. 

Teman som framkom under granskningen av artiklarna var ”Uppfattning av en god död”, 

”Uppfattning av att dö med värdighet”, ”Upplevelse av palliativ omvårdnad”, ”Viktiga 

faktorer i livets slutskede” och ”Symtomlindring”. Utifrån dessa teman kunde studiens 

frågeställningar sedan besvaras. Frågeställningen ’’Vad anser patienter som vårdas palliativt 

är en god palliativ omvårdnad?’’ kunde besvaras av temat ’’Upplevelse av palliativ 

omvårdnad’’ samt temat ”Symtomlindring”. ”Symtomlindring” var ett tema som kunde ses 

som en återkommande faktor under alla tre frågeställningarna. ’’Vad anser patienter som 

vårdas palliativt är viktigt i livets slutskede?’’ var frågeställning nummer två och kunde 

besvaras genom temat ’’Viktiga faktorer i livets slutskede’’. Även här sågs temat 

”Symtomlindring” vara en viktig del. Den tredje frågeställningen ’’Vad anser patienter som 
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vårdas palliativt är en god död?’’ kunde besvaras av tre teman: ’’Uppfattningen av en god 

död’’, ’’Uppfattningen av att död med värdighet’’ samt ”Symtomlindring”.  

Vad anser patienter som vårdas palliativt är viktigt i livets slutskede? 

Apostolo et al. (2016) har i sin studie där de undersökt vad patienter tycker är behagligt och 

obehagligt med att vårdas på palliativa vårdboenden fått fram olika faktorer som är behagliga 

respektive obehagliga. Det patienterna ansåg som behagligt var symtomkontroll, mänsklig 

vård, hopp, relationer och miljöombyten. Dessa faktorer som utgör det behagliga kan 

likställas med vad som är viktigt i livets slutskede. Det som skapade obehag var maktlösheten 

över sin situation som patienterna upplevde. Curtis et al. (2009) har även de undersökt vad 

som är viktigt för palliativa patienter i livets slutskede. Deras resultat visar att det som 

prioriteras högst är att få vara med vänner och familj, att ha smärtan under kontroll, att få 

hjälp med andningen om så behövs, samt bevarad värdighet och självrespekt. 

Symtomlindring och bevarade relationer med närstående var viktigt hos patienter som 

vårdades palliativt (Apostolo et al., 2016; Curtis et al., 2009). Värdighet ansågs viktigt i livets 

slutskede i flera studier. Värdighet sågs ha ett samband med fysiska såväl psykiska symtom 

hos patienten, så som smärta, törst, andnöd, oro och ångest. Dessa fysiska och psykiska 

tillstånd kräver då en god symtomlindring (Bokemeyer et al., 2014; Curtis et al., 2009). 

Symtomlindring kan återigen ses som viktigt i livets slutskede.  

Coulourides Kogan et al. (2015) har i sin studie där de undersökt vad palliativa patienter 

tycker är en god palliativ vård hittat fyra olika teman som anses viktiga i livets slutskede. 

Dessa är att vårdas med ett holistiskt synsätt, att få information, att känna hopp och att vara 

redo för döden. Ett holistiskt synsätt innebär att vårdpersonalen ska se till hela patienten, 

fysiskt, psykiskt och spirituellt. Hoppet påverkades av informationen patienterna fick samt 

det holistiska synsättet. Deltagarna hoppades inte på ett botemedel eller att bli friska. De 

hoppades på att kunna få komma hem igen, att kunna kontrollera deras smärta och att kunna 

umgås med familjen. En annan studie där fyra teman framkom i resultatet är studien av 

Chang et al. (2013). Där sågs värdighet vara viktigt i livets slut, precis som i två av de andra 

studierna (Bokemeyer et al., 2014; Curtis et al., 2009).  De fyra teman som framkom i Chang 

et al. (2013) var sammankopplade med patientens upplevelse av värdighet. Att leva sista tiden 

i livet samt att dö med värdighet innebär kontroll av smärta, hög moral, vilket här innebär att 
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följa etiska normer, seder och att göra ”rätt”. Tredje temat innebär andlighet, vilket i det här 

sammanhanget inte syftar till en viss religion utan mer att deltagarna hade en tro på någon 

form av liv efter döden. Det fjärde temat är att det finns ett samband mellan generationer, 

vilket innebär att de lämnar något efter sig till nästa generation. Det framkom även att 

patienterna inte var rädda för att dö men att de ville ha en god planering av den palliativa 

vården för att underlätta för sin familj.  

Vad definieras som en god död enligt patienter som vårdas palliativt? 

En god död definierades som en snabb död med en känsla av självständighet samt att lidandet 

skulle vara minimalt. Lidandet ansågs främst bestå av smärta och andra fysiska och psykiska 

symtom som ångest. Därmed värderades en adekvat och tillfredsställande symtomlindring 

och en tillit samt en god relation till vårdpersonal som ansvarade för den. Övriga faktorer 

som bidrog till en god död var att patienten upplevde sig vara förberedd inför döden.  Att ha 

familjerelationer intakta och att anhöriga var närvarande vid livets slut sågs som en 

bidragande del till en god död.  Att patienten fick dö på en plats som ansågs vara av högt 

värde för patienten själv sågs även det som en bidragande faktor till en god död. Palliativa 

patienter önskade inte att döden skulle bli utdragen då detta associerades med ett lidande för 

både patienten själv men också för anhöriga. Därför önskade många utav deltagarna att inte 

ha livsuppehållande behandling utan att döden skulle få ha sin naturliga gång. För att en god 

död skulle uppnås var självständigheten viktig då det ansågs vara otillfredsställande att bli en 

börda för närstående då det skulle försämra de involverades livssituation. Samt att lidandet 

för patienten skulle förvärras ifall autonomin och integriteten försämrades. Synen på en god 

död härstammade från deltagarnas tidigare erfarenheter som hur närstående gått bort. 

Tidigare erfarenheter av en vän eller släktings död där det varit bristfällig symtomlindring 

eller där processen av döden varit utdragen påverkade deltagarnas syn på sin egen kommande 

död till det negativa och kunde skapa rädslor och funderingar kring hur den egna döden 

skulle gå till. Dessa erfarenheter influerade önskemålen på hur deras egen död skulle ske 

(Hirai et al. 2006; Karlsson et al. 2016).  

En värdig död 
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En stor förlust av självständighet i livets slutskede skedde då den egna funktionella 

kapaciteten blev nedsatt. Detta ledde till en känsla av att inte längre kunna utföra dagliga 

aktiviteter i den mån som man tidigare kunnat. Livskvaliteten blev därmed försämrad då 

deltagarna inte upplevde att de kunde utföra aktiviteter som att njuta av mat, bibehålla sociala 

relationer och hobbies på ett tillfredsställande sätt. Andra faktorer som sågs försvåra Enligt 

känslan av värdighet var främst orkeslöshet, ångest, smärta och ledsamhet. Därför krävs det 

en god kommunikation mellan patient och vårdpersonal för att kunna ge en adekvat 

symtomlindring. Med korrekta insatser av såväl fysiska och psykiska symtom kan 

livskvaliteten och patientens upplevelse av värdighet optimeras.) Att få sitt privatliv inskränkt 

och att känna sig begränsad försvårade möjligheten att känna värdighet, då främst hos dem 

som bodde eller var inlagda på palliativ vårdinrättning. Det som ansågs främja upplevelsen 

av värdighet var att få en korrekt symtomlindring samt att kunna bibehålla och följa seder och 

tro. Det var även viktigt att ha en god relation till sin familj för att kunna överföra kunskap 

till de efterlevande (Bokemeyer et al. 2014; Chang et al. 2013; Hirai et al., 2006). Att dö med 

en bibehållen värdighet var även en viktig del i en god död. De komponenter som värdighet 

bestod av var att bibehålla stolthet, att inte behöva ändra sitt utseende, att inte behöva 

exponera fysisk svaghet inför andra samt att inte få sympati från människor i sin omgivning. 

Denna definition var dock något som ansågs vara utmärkande för den japanska kulturen då 

studien tog plats i Japan (Hirai et al., 2006). 

Definitionen av en god palliativ omvårdnad enligt patienter som vårdas palliativt 

En god omvårdnad innebär ett bra bemötande från vårdpersonalen, att de ser patienten som 

en individ, att de lär känna patienten och tar sig tid att prata med och skapa en kontakt. Att 

inkludera patienten och att ge rak och ärlig information ansågs viktigt samt att patienterna 

fick känna sig delaktiga i beslut gällande deras vård (Addington-Hall et al., 2010; Janssen & 

MacLeod 2010). Patienterna vill uppleva att de blir lyssnade på och att deras önskemål blir 

tagna på allvar. Att personalen hade god kompetens inom området var också något som 

värderades högt. Patienterna som vårdas palliativt ansåg att god kompetens är viktigt för att 

kunna ge en aktiv och kreativ omvårdnad. Ett bra bemötande var viktigt samt att 

vårdpersonalen la tid på patienten för att kunna skapa en kontakt (Cannaerts et al., 2004; 

Janssen et al., 2010).  
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En tillfredsställande palliativ omvårdnad utmärktes genom olika egenskaper som 

uppskattades hos vårdpersonal. Dessa egenskaper som patienter uppskattade var att visa 

respekt, genuinitet, empati och att kunna ha en god kommunikation. Att vårdpersonal hade 

goda kommunikativa egenskaper, som att kunna lyssna, skapa kontakt och ha ett empatiskt 

förhållningssätt värderades högt. Att få hjälp med en efter-döden planering, att deras tro, 

kultur och värderingar respekteras samt att få en god smärt- och symtomlindring var centrala 

resultat i samtliga studier (Brant et al. 2015; Chand et al., 2013). Även att patienterna blev väl 

informerade, att deras önskemål blev uppmärksammade och att deras kulturella och religiösa 

preferenser blev tillgodosedda ansågs viktigt (Brant et al. 2015; Chand et al., 2013).  

Symtomlindring  

En god symtomlindring var av högt värde hos patienter som är i ett palliativt skede. Även ett 

gott bemötande av vårdpersonal som då inkluderar stöd, närvaro och ömhet var lika viktigt 

för en god palliativ omvårdnad. Symtomlindring sågs även som en viktig del i den palliativa 

vården för att patienten skall ha möjlighet att ha en sådan stor livskvalitet som möjligt vid 

livets slut. Detta uppnåddes då en god symtomlindring gav patienten möjligheten att förbise 

sin sjukdom. Med en god symtomlindring ökade chansen att patienterna skulle kunna njuta 

av livet igen. Det har framkommit olika faktorer som patienterna tyckte skulle vara viktigast 

att uppnå den sista veckan i livet. Det som prioriterades högst var att få tid att umgås med 

familj och vänner. De faktorer som följde därefter var god smärtlindring och att få hjälp med 

andningsbesvär. Dessa faktorer kan benämnas som symtomlindring och var högt prioriterat i 

livets slutskede (Apostolo et el. 2016; Cannaerts et al. 2004; Curtis et al. 2009). 

DISKUSSION 
Utifrån de artiklar som inkluderats i den här studien finns det återkommande faktorer som 

definierar preferenser av palliativ omvårdnad hos patienter som vårdas palliativt. 

Symtomlindring av både fysiska som psykiska symtom var en viktig komponent för en god 

omvårdnad och för en god död. Att kunna bibehålla en god relation till sina anhöriga var 

också viktigt i livets slutskede. Relationen till vårdpersonal var också återkommande i de 

granskade studiernas resultat där ett gott bemötande från vårdpersonalen kunde ses vara högt 
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prioriterat. Att leva sista tiden i livet med värdighet samt att dö med värdighet ansågs viktigt 

för en god palliativ omvårdnad och en god död. 

Resultatdiskussion 

Vad anser patienter som vårdas palliativt är en god palliativ omvårdnad? 

En viktig del i en god palliativ omvårdnad var att vårdpersonalen har ett holistiskt synsätt. 

Vilket innebar att vårdpersonalen ska se till hela patienten, både fysiskt, psykiskt och 

spirituellt. Att vårdpersonal även respekterade patientens egna värderingar och önskemål 

gällande sin vård var essentiellt för en god omvårdnad. Ett annat resultat var att patienterna 

inte ville bli en börda för sina närstående vid livets slut och att åtgärder för att främja deras 

autonomi och därmed livskvaliteten var därför viktiga. Ett holistiskt synsätt var viktigt i 

omvårdnaden av terminalt sjuka patienter, då de ofta har fysiska symtom som behöver 

lindras, en psykisk stress och påverkan som även den kan behöva lindras. Även spirituellt sett 

är det viktigt att som personal se till patientens tro och värderingar och respektera dem 

(Lipson, Ramos & Tilley, 2016). Ett holistiskt synsätt går även att se i Hendersons 

behovsteori (1989) då Henderson beskriver 14 olika behov som en sjuksköterska ska se till 

att patienten får tillgodosedda. Om alla dessa behov tillfredsställs täcker det hela patienten 

och därför kan man säga att Henderson talade om ett holistiskt synsätt i sin behovsteori.  

Fysiskt sett är symtomlindring en viktig del i livets slutskede enligt patienter som vårdas 

palliativt då det kan hjälpa dem att leva sitt liv mindre begränsat av sin sjukdom. Därför har 

även symtomlindring en god effekt psykiskt då livskvalitet upplevs som högre ifall fysiska 

som psykiska symtom blir lindrade. En god smärtlindring är en återkommande faktor i 

studier och vetenskaplig litteratur. Smärtlindringen ska anpassas efter patientens behov och 

önskan, inte efter det faktum att patienten är döende (Clark, 2017). Det ska således vara en 

personlig smärtlindring och inte en generell (Hannon, Pope, Rodin, Swami & Zimmermann, 

2017). Symtomlindring ingår även i de fyra hörnstenarna inom palliativ vård (Socialstyrelsen, 

2013). Även andra symtom såsom andnöd är viktigt att lindra då det kan skapa obehag och 

ångest hos patienten samt är vetenskapligt bevisat vara något som palliativa patienter fruktar. 

Psykiskt finns även där symtom som kan behöva lindras. Oro, ångest, konfusion och agitation 
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är något som är jobbigt för patienten men även för anhöriga. Både medicinska och icke 

medicinska åtgärder kan här bli relevant i syfte att symtomlindra (Clark, 2017).  

Vad anser patienter som vårdas palliativt är viktigt i livets slutskede? 

Något annat som är viktigt i livets slutskede enligt patienter som vårdas palliativt är ett bra 

bemötande från vårdpersonalen och att de skapar en relation till patienten. De vill bli bemötta 

med respekt och med ett personcentrerat arbetssätt (Buchanan, Johnston & Pringle, 2015). 

Patienterna förväntar sig en öppen och ärlig kommunikation och de önskar få vara delaktiga i 

beslut gällande deras omvårdnad. För att en god relation ska kunna skapas mellan patient och 

personal är tillit viktigt. För att patienten ska kunna känna tillit krävs god kompetens hos 

personalen. Att vårdpersonalen skulle inneha speciell kompetens för att känna sig 

komfortabla med att möta och vårda patienter i livets slutskede upplevdes som viktigt. Detta 

är även viktigt då patienterna kände en större tillit till sina vårdgivare ifall de besatte en 

tillfredsställande kompetens (Clark, 2017). Kompetensen kan behöva komma från flera 

professioner som då kompletterar varandra i deras arbete med den palliativa patienten. Ett 

välfungerande teamarbete ger en struktur på arbetet samt kan tillfredsställa alla patientens 

behov (SBU, 2015). Detta kan sammankopplas med Samarbete som är en av hörnstenarna 

inom palliativ vård då det innebär att ett mångprofessionellt team arbetar tillsammans med 

patienten. Även hörnstenen Kommunikation och relation som innebär bland annat att en god 

kommunikation till patient och närstående från vårdpersonal hålls kan kopplas till det som är 

viktigt i livets slutskede då kommunikation är en central del (Socialstyrelsen, 2013). Sociala 

relationer framkom som en viktig komponent i flera av de inkluderade studiernas resultat. Att 

ha möjlighet att ha stöd från sina närstående i livets slut värderades högt. Även för att mentalt 

kunna förbereda sig inför döden var samspelet med närstående viktigt, som att kunna ta farväl 

och hinna slutföra praktiska saker inom familjen (Pearlman & Vig, 2004). För att kunna få 

veta vad en patient anser vara viktigt i livets slutskede så måste en tillfredsställande 

kommunikation mellan vårdpersonal och patient ske. En av behoven som man kan koppla 

detta till är att sjuksköterskan skall hjälpa patienten meddela sig med andra och ge uttryck för 

sina önskemål och känslor, som Henderson (1989) tar upp i sin behovsteori. 

Vad anser patienter som vårdas palliativt är en god död? 
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Upplevelsen av att dö med värdighet är högst individuell då värdighet definieras olika från 

person till person. Det som framgått är dock att en god symtomlindring hjälper patienter att 

känna en värdighet i livets slut (Aggarwal, Chye, Philip, Skeels & Turner, 1996).   

Granda-Cameron och Houldin (2012) beskriver att döden antingen kan upplevas som en 

negativ eller positiv process. För att döden skall kunna upplevas på ett positivt sätt så behövs 

medicinska, personliga och sociala faktorer bli tillfredsställda. De medicinska komponenterna 

inkluderar att få en snabb död utan med minimalt lidande, något som också förekommit i 

Karlsson et al. (2016). De personliga och sociala elementen är att bli behandlad med respekt 

från sin omgivning samt att inte bli en börda för andra. Kehl (2006) definierar en dålig död 

med faktorer som lidande, inte enligt önskningar eller val av patienten, ensamhet, vara en 

börda för närstående samt att döden skulle vara utdragen. Enligt Allmark (2002) är en värdig 

död främst en personlig prestation. Ifall patienten har en vilja att aktivt påverka och ha en 

motiverad roll i sitt liv så möjliggör det upplevelsen att dö med värdighet. Men för att det 

skall kunna uppnås behöver patienten adekvat hjälp från vårdpersonal för att aktivt kunna 

medverka i livets slut. Denna hjälp definieras främst med att avlasta patienten från fysiska 

och psykiska symtom. Henderson (1989) beskriver de grundläggande mänskliga behoven 

som sjuksköterskan skall hjälpa patienten att bibehålla. Dessa behov kan likställas med det 

som sjuksköterskan skall hjälpa patienten som befinner sig i livets slutskede att uppnå. Även 

här kan man koppla hörnstenarna för palliativ vård (Socialstyrelsen, 2013) då 

Symtomlindring är en viktig del i att uppleva att man får en god död.  

Klinisk relevans för individen  

Denna studies resultat är av klinisk relevans för individen på så sätt att det kan hjälpa den 

palliativa vården att utvecklas. Genom att undersöka vad patienter som vårdas palliativt 

tycker är en god omvårdnad, kan vården få mer kunskap och därmed utvecklas. Alla förtjänar 

en så god sista tid i livet som möjligt. Ju mer kunskap som kan ges via forskningen desto mer 

kan vården förbättras, vilket gynnar patienten. Förväntningen av denna studie är att den ska 

ge betydelse för omvårdnaden av patienter som vårdas palliativt. Då dessa patienters åsikter 

och tankar kring vad en god omvårdnad är, kan det ge information om vad som upplevs 

viktigt inom omvårdnad samt vad som upplevs som mindre viktigt. Studiens resultat visar 

vad patienter som vårdas palliativt upplever är en god omvårdnad samt vad som är viktigt i 
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livets slutskede och vad en god död innebär. Detta resultat kan användas för att utveckla 

vården och därmed anpassa den efter patienters egna upplevelser och preferenser.  

Etiskt perspektiv  

Etik tillhör den del av den filosofiska vetenskapen som försöker besvara frågor som ’’vad är 

det rätta?’’ och ’’att göra gott’’. Etiska aspekter i sjukvården rör i första hand vad som gynnar 

eller skadar den enskilda patienten. Frågor som rör patientens autonomi, integritet samt 

jämlikhet inom vården och de vårdinsatser som erbjuds är andra etiska aspekter inom 

sjukvården.  Patientperspektivet är det som står i fokus men även sjukvårdspersonal och 

samhället i helhet (SBU, 2014b). Ur ett etiskt perspektiv är den här studiens resultat av 

betydelse på så sätt att det visar på vad som gagnar patienten som vårdas palliativt. Alla 

patienter som vårdas palliativt bör vårdas jämlikt, diagnos eller vart i landet du bor ska inte 

spela in. Fokus bör ligga på att göra gott, så den sista tiden i livet blir så meningsfull som 

möjligt (Socialstyrelsen, 2012).  

Samhällsperspektiv 

Denna studie kommer ha en betydelse för vården då det kan upplysa om människors 

definition av vad en god död innebär och hur patienter som befinner sig i livets slutskede 

föredrar att bli vårdade. Denna kunskap kan hjälpa att utveckla vården och förståelsen för 

människors upplevelser i livets slutskede. Att veta vad patienter som vårdas palliativt anser är 

viktigt i livets slutskede och vad som är en god palliativ omvårdnad kan hjälpa 

vårdpersonalen att anpassa sitt arbete. Vilket kan hjälpa dem i sin strävan ’’att göra gott’’. 

Denna studie kan även bidra till framtida forskning inom palliativ omvårdnad. 

Metoddiskussion 

En styrka med denna studie var att studierna som inkluderats har genomförts i olika delar av 

världen och därmed blev resultatet mer generellt och även användbart utanför Sverige. 

Resultatet blev även mer användbart inom Sverige, då samhället består av olika kulturer och 

etniciteter som skall respekteras och tillmötesgås i vården. Det är därför viktigt att förstå och 

respektera att synen på döden kan vara olika och att vård livets slutskede kan definieras olika 

beroende på kultur och tro. En styrka med denna studie var att endast ett patientperspektiv 
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undersöktes. I redan existerande forskning inkluderas ofta anhöriga och vårdpersonal utöver 

patienter, som då ofta är den minsta undersökningsgruppen. Eftersom vård bedrivs för att 

möta patienters behov så ansågs det viktigt att endast ha ett patientperspektiv då det 

perspektivet kändes mest relevant för att undersöka den palliativa vården. 

En svaghet med denna studie var att studierna som inkluderats i resultatet har genomförts i 

olika delar av världen. De har därmed olika kulturella kontexter som inte är typiska för 

Sverige, som kan ha påverkat resultatet. En annan svaghet var att eftersom de olika studierna 

genomförts i olika länder så är riktlinjer och den palliativa vården inte generella. Att göra en 

kvalitativ intervjustudie med patienter som vårdas palliativt hade varit relevant för syftet i 

denna studie. Det hade varit väldigt givande och kunnat ge en djupare förståelse för ämnet. 

Med tanke på tidsbegränsningen och det tidsschema som behövde följas för att få ett färdigt 

arbete inom avsatt tid valdes istället att göra en litteraturstudie. Då en kvalitativ studie är 

tidskrävande och tar lång tid att göra.  

Att de ingående studierna är gjorda i olika delar av värden är som diskuterat både en styrka 

och en svaghet. För användbarheten av denna studies resultat samt det vetenskapliga värdet 

är detta mer en styrka än en svaghet. Resultatet av denna studie blir mer generellt och 

användbart även utanför Sverige, vilket nämns i problemformuleringen.  

Forskningsetiska överväganden i denna studie var att de studier som inkluderats skulle ha et 

etiskt godkännande samt att deltagarna skulle var myndiga. Alla inkluderade artiklar hade ett 

etiskt godkännande men det var inte alla artiklar som förde ett etiskt resonemang. De 

inkluderade artiklarna har genomgått en kvalitetsgranskning utifrån granskningsmallar. En 

granskningsmall användes för kvalitativa artiklar och en granskningsmall användes för 

kvantitativa artiklar (Bahtsevani et al., 2011). Egna mått utifrån procentenheter på kvalitet 

sattes där minimum för att inkluderas var 50% då det kändes rimligt. Därför säkrades inte 

bara att de artiklar vi inkluderat var relevanta för vårt syfte utan också att de hade en 

tillfredsställande kvalitet för att kunna inkluderas i studien. De flesta artiklar som 

inkluderades hade även en kvalitet som skattades som hög, då över 75% (se bilaga 3).  
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Inklusions- och exklusionskriterierna för de utvalda artiklarna var omfattande och relevanta 

gentemot studiens syfte. I denna studie exkluderades artiklar som inte hade tillgång till 

fulltext. Detta kan ses som en nackdel då dessa artiklar hade kunnat tillföra bra information 

och varit relevanta gentemot syftet. Att de exkluderades anses dock rimligt då det fanns 

tillräckligt med vetenskaplig forskning som har full tillgång. Att endast inkludera studier som 

är gjorda de senaste 20 åren ger ett resultat som visar på det aktuella forskningsläget. Detta 

skulle kunnat begränsas ytterligare men då ansågs risken föreligga att gå miste om 

användbara och relevanta studier gentemot denna studies syfte. Den inkluderade 

patientgruppen i denna studie skulle vara patienter som är 18 år eller mer. Detta på grund av 

ett etiskt resonemang, då patienter ≥18 år är myndiga och har ansvar över sitt liv och rätten 

att bestämma över det och sig själva. Att endast inkludera vuxna patienter var även för att få 

synen på en god palliativ omvårdnad ur deras perspektiv. Barn och vuxna kan uppfatta saker 

olika, exempelvis vården, därför ansågs det bäst att endast inkludera ena gruppen, antingen 

barn eller vuxna. I denna studie valdes vuxna patienter som vårdas palliativt.  

Denna studie har fördjupat den vetenskapliga kunskap som redan finns inom ämnet. Att 

endast inkludera patienter som undersökningsgrupp i denna studie kan ha tillfört ny och 

tydligare kunskap av vad patienter som vårdas palliativt anser är en god palliativ omvårdnad. 

Eftersom vården är i ständig utveckling så behöver detta område kontinuerlig uppföljande 

forskning. Detta för att hela tiden kunna visa på det aktuella forskningsläget.  

Slutsats 
Uppfattningen av en god palliativ omvårdnad är individuell. I denna studie har det 

framkommit gemensamma nämnare i vad som är en god palliativ omvårdnad enligt patienter 

som vårdas palliativt. Enligt patienter som vårdas palliativt innebär en god omvårdnad i livets 

slut ett gott bemötande från personal, en god symtomlindring, bibehållen värdighet samt att få 

tillbringa tid med sina närstående. Att vårdas med ett holistiskt synsätt, det vill säga att 

vårdpersonalen ser till hela patienten, både fysiskt, psykiskt och spirituellt anses också 

viktigt. Mer utbildning inom ämnet kan hjälpa både vårdpersonal och övriga befolkningen i 

samhället till en djupare förståelse och delaktighet i patientens sista tid i livet.  
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Bilaga 1. Granskningsmall för kvalitativa studier. 

Fråga Ja Nej

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?

2 Återger abstraktet studiens innehåll?

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 
problematik?

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?

6 Är den kvalitativa metoden beskriven?

7 Är designen relevant utifrån syftet?

8 Finns inkulsionsteorier beskrivna?

9 Är inklusionsteorierna relevanta?

10 Finns exklusionsteorier beskrivna?

11 Är exklusionsteorierna relevanta?

12 Är urvalsmetoden beskriven?

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 
bakgrundsvariabler?

15 Anges var studien genomfördes?

16 Anges när studien genomfördes?

17 Anges vald datainsamlingsmetod?

18 Är data systematiskt insamlade?

19 Presenteras hur data analyserats?

20. Är resultaten trovärdigt beskrivna?

21. Besvaras studiens syfte?

22. Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 
studieresultatet?

23. Diskuterar författarna studiens trovärdighet?

24. Diskuterar författaren etiska aspekter?
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Maxpoäng: 25 

Erhållen poäng: __ 

Kvalité:     låg      medel       hög 

Bilaga 2. Granskningsmall för kvantitativa studier. 

25. Diskuterar författarna studiens kliniska värde?

Fråga Ja Nej

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?

2 Återger abstraktet studiens innehåll?

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 
problematik?
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Maxpoäng: 29 

Erhållen poäng: __ 

Kvalité:    låg      medel     hög 

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?

6 Är forskningsfrågan (hypotesen) klart och tydligt formulerad?

7 Framgår det tydligt vilka deltagarna i studien är?

8 Går det att utläsa vilken intervention är?

9 Framgår det vilket resultatmått som använts?

10 Finns inklusionsteorier beskrivna?

11 Är inklusionsteorierna relevanta?

12 Finns exklusionsteorier beskrivna?

13 Är exklusionsteorierna relevanta?

14 Är urvalsmetoden beskriven?

15 Är urvalsmetoden relevant utifrån studiens syfte?

16 Finns populationen beskriven?

17 Är populationen representativ för studiens syfte?

18 Anges bortfallets storlek?

19 Kan bortfallet accepteras?

20 Anges var studien genomfördes?

21 Anges när studien genomfördes?

22 Anges vilka mätmetoder som användes?

23 Beskrivs studiens huvudresultat?

24 Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?

25 Besvaras studiens frågeställningar?

26 Diskuteras författarnas interna validitet?

27 Diskuteras författarnas externa validitet?

28 Diskuteras författarna studiens etiska aspekter?

29 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?
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Bilaga 3. Översiktstabell 2. Resultatanalys. 

Författare, 
land, år

Syfte Metod Undersöknin
gsgrupp

Resultat Kvalité

Addington-
Hall, Burton, 
Jones & 
Payne 
England, 
2010 

Att 
undersöka 
vilka 
preferenser 
som finns för 
vård i livets 
slutskede 

Kvalitativ 28 patienter 
och 25 
anhöriga 

Alla patienter 
tyckte 
kommunikati
onen över lag 
var bra och 
att de fick 
mycket 
information 
från olika 
håll. Ärlighet 
önskades 
även om 
informatione
n var svag 
eller oklar. 
De önskade 
vara med 
delaktiga i 
information 
och beslut i 
deras vård.

Hög 

Apostolo, 
Coelho, 
Escobar-
Bravo & 
Parola 
Portugal och 
Spanien 2016

Att beskriva 
det som 
anses vara 
behagligt och 
obehagligt på 
palliativa 
vårdboenden

Kvalitativ 17 palliativa 
patienter

Det 
patienterna 
ansåg som 
behagligt var 
symtomkontr
oll, mänsklig 
vård, hopp, 
relationer 
och 
miljöombyte
n. Det som 
skapade 
obehag var 
maktlöshet 
över sin 
situation.

Medel
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Bokemeyer, 
Mehnert, 
Oechsle, 
Vehling & 
Wais 
Tyskland, 
2014 

Att 
undersöka 
samband 
mellan 
symtomlindri
ng, ångest 
och känsla av 
värdighet 

Kvantitativ 61 palliativa 
patienter 

Värdighet 
kunde ses ha 
ett samband 
med brist på 
energi, oro, 
nedstämdhet, 
smärta, 
andnöd, 
irritabilitet, 
törst och 
trötthet. 
Självupplevd 
värdighet hos 
palliativa 
patienter är 
associerade 
med fysiska 
såväl som 
psykiska 
symtom.

Medel 

Brant, 
Ciemens, 
Dickerson, 
Kersten & 
Mullette 
2015 USA

Att 
undersöka 
patienters 
och deras 
anhörigas 
uppfattning 
om palliativa 
vårdtjänster i 
livets 
slutskede.

Kvalitativ 14 palliativa 
patienter och 
deras 
anhöriga

Positiva 
teman 
gällande 
palliativa 
vård var 
närvaro av 
vårdpersonal, 
tröst samt att 
patientens 
och de 
anhörigas val 
respekterade-
s och 
uppmärksam
mades.

Medel
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Cannaerts, 
Dierckx de 
Casterlé & 
Grypdonck 
Belgien 2004 

Att beskriva 
konceptet av 
palliativ vård 
på palliativa 
vårdboenden. 
Undersöka 
deltagarnas 
syn och 
upplevelser  
av palliativ 
vård 

Kvalitativ 8 palliativa 
patienter, 9 
närstående, 
24 
vårdpersonal 
på palliativa 
vårdboenden 

Deltagarna 
definierade 
god palliativ 
vård som att 
vårdpersonal 
hade tid att 
ge till 
patienterna, 
att 
vårdgivarna 
hade ett 
vårdande 
bemötande 
samt 
kompetens 
att för ge en 
aktiv och 
kreativ 
omvårdnad 
och att det 
fanns ett 
teamarbete

Hög 

Chand, 
Gabriel, 
Nelson & 
Wallace 2013 
USA 

Att 
undersöka 
generella 
mönster av 
vad palliativa 
patienter 
uppfattar 
som positivt i 
samband 
med samtal 
om palliativ 
vård 

Kvantitativ 25 palliativa 
patienter 

Det som 
patienterna 
upplevde 
som positivt 
var att de 
blev 
behandlade 
med 
värdighet, att 
de blev väl 
informerade, 
att deras 
önskemål 
blev 
uppmärksam
made och att 
deras 
kulturella 
och religiösa 
preferenser 
blev 
tillgodosedda
.

Medel 
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Chocinov, 
Hau Yan Ho, 
Lai Wan 
Chang, Mei 
Chei Pang, 
Neimeyer, 
Pui Yu Leing, 
Mahn Wa Tse 
Kina 2013 

Att 
undersöka 
konceptet att 
“leva och dö 
med 
värdighet” i 
det kinesiska 
samhället

Kvalitativ 16 palliativa 
patienter

Patienterna 
var inte rädda 
för att dö 
men de 
önskade 
planering 
inför döden 
för att 
underlätta för 
familjen. 
Fyra teman i 
att dö med 
värdighet 
framkom: 1) 
smärta, 2) 
moral, 3) 
spirituell och 
4) ett 
samband 
mellan 
generationer.

Hög

Coulourides 
Kogan, 
Enguidanos 
& Penido 
USA, 2015

Att 
undersöka 
svårt sjuka 
patienters 
upplevelse av 
palliativ vård

Kvalitativ 12 palliativa 
patienter

Fyra olika 
teman kom 
upp som 
viktiga delar 
inom 
palliativ 
vård: 1) ett 
holistiskt 
synsätt, 2) att 
få 
information,
3) hopp, 4) 
att vara redo.

Hög
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Curtis, 
Downey, 
Engelberg, 
Lafferty & 
Patrick 
USA, 2009

. Att 
undersöka 
prioriteringar 
hos palliativa 
patienter i 
livets 
slutskede

Kvalitativ, 
studien 
gjordes under 
åren 
1999-2007

352 palliativa 
patienter och 
318 anhöriga

. De 
viktigaste 
prioriteringar
na var att få 
spendera tid 
med familj 
och vänner, 
att har 
smärtan 
under 
kontroll, 
hjälp med 
andningen 
samt bevarad 
värdighet och 
självrespekt.

Medel

Hirai, 
Miyashita, 
Morita, Sanjo 
& Uchitomi 
Japan, 2006

Att 
identifiera 
vilka 
komponenter 
som utgör en 
bra död

Kvalitativ 13 patienter i 
livets 
slutskede, 10 
anhöriga, 20 
läkare och 20 
sjukskötersko
r

De fyra 
komponenter 
som kunde 
ses som 
viktigast hos 
patienterna 
var: 1) fri 
från smärta 
och psykiska 
och fysiska 
symtom, 2) 
en bra 
relation till 
familjen, 3) 
dö på sin 
favoritplats/
miljö, 4) ha 
en god 
relation till 
vårdpersonal
en.

Hög
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Janssen & 
MacLeod  
Nya Zeeland 
2010

Att 
undersöka 
hur palliativa 
patienter 
upplever 
vården i 
livets 
slutskede

Kvalitativ 13 palliativa 
patienter

Palliativa 
patienter 
värdesatte ett 
gott 
bemötande 
av 
vårdpersonal. 
Att de kände 
att de blev 
sedda som 
individer och 
att deras 
önskemål 
blev tagna på 
allvar.

Medel

Karlsson, 
Kastbom & 
Millberg 
Sverige, 
2016 

Att 
undersöka 
synen på en 
god död 
bland döende 
cancerpatient
er i Sverige 

Kvalitativ 66 palliativa 
patienter 

Deltagarna 
såg döden 
som en 
process. En 
bra död 
associerades 
med 
självständigh
et, bevarade 
sociala 
relationer, att 
dö snabbt 
och utan 
lidande.

Hög 
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