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… Så farväl då! Döda mig sakta! / Jag vill smekas och kyssas som förr! / Jag vill ledas av mjuka armar 
/ genom dödens och mörkrets dörr! / Men sedan vill jag bli ensam, / vaggad av ljusets flod / fram till 
alltings vila, / där ingen är ond eller god (Andersson, 2014, s. 191). 

 

Citatet kommer från Dan Andersson diktsamling och dikten heter Den Hemlöse, och belyser en 

längtan efter befrielse genom döden men även en önskan att vägen dit inte ska vara ensam utan med 

närhet av mänsklig värme. Att ledas in i döden av mjuka armar kan ses som en nutida metafor för 

omvårdnad i livets slutskede. Denna uppsats kommer att beskriva barriärer och strategier för att ge 

människor i hemlöshet en god vård i livets slutskede.  
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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Hemlöshet resulterar ofta i en signifikant påverkan såväl på livskvalité som förväntad 

livslängd. Samtidigt är gruppens tillgång till hälso- och sjukvård inkluderat palliativ vård, 

begränsad. Syfte: Att kartlägga och beskriva de barriärer och strategier som finns för personer som 

befinner sig i akut hemlöshet att få en god palliativ omvårdnad. Metod: Allmän litteraturstudie med 

elva artiklar som rekryterades via databaserna Pubmed och Academic Search Premier. Kvalitativa 

artiklar inkluderades och granskades utifrån en innehållsanalys. Resultat: Tre övergripande teman 

identifierades; samtal om döden, socialt nätverk och vårdpersonalens upplevelser samt relation till 

vårdpersonal. Utifrån dessa övergripande barriärer framkom flera subteman. Flera möjliga strategier 

finns, exempelvis ett empatiskt bemötande, personcentrerad vård, och stärkning av individens 

autonomitet. Slutsats: Studien visar att personer i akut hemlöshet möter flera barriärer för att få en 

god palliativ omvårdnad. Barriärerna kan minskas genom ökad utbildning för sjuksköterskor om 

sociala determinanters påverkan på hälsan och omvårdnaden, men även ett holistiskt, empatiskt 

personcentrerat förhållningssätt kan förbättra den palliativa omvårdnaden för akut hemlösa. Klinisk 

betydelse: Kunskaper från denna studie ska kunna tillämpas av sjuksköterskor i den palliativa 

vården men även andra vårdenheter där hemlösa befinner sig.  

 

Nyckelord: Hemlöshet, palliativ omvårdnad, personcentrerad omvårdnad, vård i livets slutskede  
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ABSTRACT 
Background: Homelessness often results in a significant impact on both quality of life and life 

expectancy. At the same time, the group's access to health and medical care including palliative care 

is limited. Aim: The aim of the study was to map and describe the barriers and strategies that exist 

for people who are in acute homelessness to get a good palliative care. Method: A general literature 

study with eleven articles recruited via the databases Pubmed and Academic Search Premier. 

Qualitative articles were included and reviewed on the basis of a content analysis. Results: Three 

overall themes were identified; talks about death, social network and the healthcare staff's 

experiences as well as relation to healthcare staff. Based on these overall barriers, several 

subthemes emerged. Several possible strategies exist, such as empathic treatment, person-centered 

care, and strengthening of the individual's autonomy. Conclusion: The study shows that people in 

acute homelessness face several barriers to get a good palliative care. These barriers can be reduced 

through increased training for nurses on how social determinants affect health and nursing, but also 

a holistic, empathically person-centered approach can improve the palliative care for the acute 

homeless. Clinical significance: Knowledge from this study can be applied by nurses in palliative 

care, but also by other care units where homeless people are in.  

 

Key Words: End-of-life care, homelessness, palliative care, person centered care 
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INTRODUKTION 
Mannen på parkbänken, kvinnan på tunnelbanan och människan som ber om en slant för att kunna 

sova inomhus en vinternatt är personer som vid livets slutskede har rätt till en omvårdnad, fylld av 

värme, empati och öppenhet. Jag har mött personer i hemlöshet inom såväl vården och utanför, och 

ur vårdpersonalens synpunkt har det uttryckts att det finns svårigheter med att vårda denna grupp. 

Svårigheter med följsamhet men även direkta fördomar har tagits upp och jag har fått intrycket att 

människan bakom hemlösheten lätt glöms bort. Mitt intresse för att studera palliativ omvårdnad av 

människor som befinner sig i hemlöshet föddes dels genom Dan Anderssons dikt Den hemlöse, men 

även av övertygelsen att alla människor har rätt till en värdig död. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAKGRUND  
Palliativ omvårdnad 
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Palliativ omvårdnad baseras på kunskaper om såväl patofysiologin av sjukdom som förståelsen om 

betydelsen sjukdomen har hos en individ, dennes närstående samt samhället. Genom dessa 

utgångspunkter adresseras de emotionella, psykologiska och spirituella aspekterna av omvårdnaden 

och speglar filosofin bakom palliativ omvårdnad (Robinson, Gott, Gardiner & Ingleton, 2017). 
World Health Organisation (2018) beskriver palliativ omvårdnad som en holistisk tvärvetenskaplig 

arbetsmodell för förbättrad livskvalitet hos personer i livets slutskede och deras närstående. Genom 

identifiering, korrekt bedömning och behandling av smärta i tidigt skede kan såväl fysisk, 

psykosocial och andligt lidande lindras. Palliativ vård är en mänsklig rättighet som bör vara 

utformad ur ett personcentrerat perspektiv och integrerad i hälso- och sjukvården, vilka ska 

uppmärksamma individers specifika behov och preferenser för utformningen av deras enskilda vård 

i livets slutskede (World Health Organisation, 2018). Det övergripande målet med det holistiska 

förhållningssättet i den palliativa omvårdnaden är att uppnå det som beskrivs som ”en god död” 

(Robinson et al., 2017). En god död alluderar i västerländska samhällen på en död bestående av 

värdighet, frid, medvetenhet och acceptans (Holdsworth, 2015). Idag anses faktorer såsom 

spiritualitet, hopp och mening som essentiella i den palliativa omvårdnaden (Edwards et al., 2010).     

 

Enligt Robinson et al. (2017 påverkas konceptualiseringen av vad som innefattar en god eller dålig 

död av individuella värderingar och trosuppfattningar. Dessa värderingar och livsåskådningar samt 

deras relation till omvårdnaden påverkas även av kulturen på arbetsplatsen där vården sker. 

Sjuksköterskor som arbetade på sjukhus konstruerade bilden av en god eller dålig död med själva 

döden som utgångspunkt, snarare än tiden från att den palliativa fasen inledes. På 

sjukhusavdelningar ansågs en god död vara en förväntad död, omgiven av närstående och utan oro. 

En dålig död beskrevs som en oväntad död där det inte funnits tid för förberedelse eller kontakt med 

anhöriga. Sjuksköterskor på hospice fokuserade mer på resan mot döden som implicerade en öppen 

kommunikation, medvetenhet av förloppet och eventuellt en acceptans för döden (Robinson et al., 

2017). Detta medför att personalens uppfattningar om vad som kan anses vara en god och dålig död 

varierar mellan vårdavdelningar (Clark, 2012). Utvecklingen av den palliativa vården ur ett 

medicinskt perspektiv relaterat till symtomkontroll, har förbättrats avsevärt under åren medan 

”konsten” av omvårdnad inom den palliativa vården inte progredierat analogt. Faktorer såsom 

kommunikationsförmåga baserad på medkänsla, empati och äkta vänlighet, kategoriseras som 

professionstypisk kompetens inom omvårdnad, har inte genomgått samma utveckling (Costello, 

2015). Dessa färdigheter beskriver Robinson et al. (2017) som en viktig del av vårdrelationen vilka 

tillsammans med intuition och personligt kunnande hos sjuksköterskan är en grund för att förstå 

sjukdomens mening för en individ i ett socialt sammanhang. Studier visar samtidigt betydelsen av 

en tidig introducering av palliativ omvårdnad i sjukdomsförloppet, med signifikanta förbättringar i 
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patientens upplevda livskvalité som resultat i jämförelse med patienter som erhåller standardiserad 

vård (Robinson et al., 2017). 

 

I Sverige menar Socialstyrelsen (2013) att tillgången till palliativ vård är ojämlikt fördelat över 

landet samtidigt som behovet av palliativ vård är stor. Den palliativa vården ges på sjukhusens 

slutenvårdsavdelningar, i hemmet och på särskilda boende. Genom insatser från kommunen och 

primärvården är vårdperioderna ofta uppdelade mellan de olika instanserna. Studier internationellt 

och nationellt visar att många vill dö i sitt eget hem, faktorer som påverkar detta är i vilket 

hälsotillstånd personen är i men även vilka förutsättningar som finns, exempelvis tillgång till 

fungerande stöd, sjukdomsförlopp och närståendes inställning. I Sverige ska hälso-och sjukvården 

vara förankrade med socialtjänsten och ha en gemensam utgångspunkt i processen för god palliativ 

omvårdnad. Detta underlättas av såväl planering, ansvarsfördelning och samordning mellan de två 

aktörerna. Socialstyrelsen har cirka 30 rekommendationer med specifika åtgärder för palliativ vård i 

livets slutskede och fokuserar på symtomlindring samt kommunikation. Personer med behov av 

palliativ vård ska erbjudas en individuell plan när denne behöver insatser från socialtjänst och 

hälso- och sjukvården vilket kommuner och landsting är ansvariga att upprätta. Närstående ska få 

möjlighet att delta i utformningen av planen om individen önskar det och om det är lämpligt. Vilka 

insatser som behövs och vilka som ansvarar för insatserna ska framgå i den individuella planen 

(Socialstyrelsen, 2013). 

 

Hemlösa i Sverige 
I Sverige beräknade Socialstyrelsen (2017) att antalet hemlösa över 18 år vara drygt 33 250 

personer. Kartläggningen genomfördes dock under en vecka och bedömds därmed inte innefatta 

samtliga i hemlöshet och antalet bör betraktas som ett minimum. Papperslösa ingick inte i 

beräkningen och svårigheter fanns även att kartlägga hemlösa EU- och EES-medborgare då deras 

kontakt med socialtjänsten är låg och det är en rörligare grupp. Könsfördelningen visar att 

majoriteten av de hemlösa var män, 62 procent respektive 38 procent kvinnor. Medelåldern för män 

i hemlöshet var 41 år medan medelåldern hos kvinnor i denna grupp var något lägre på 39 år. Cirka 

1800 personer var 65 år eller äldre. Den svenska benämningen av hemlöshet är bred och delas in i 

fyra olika kategorier, akut hemlösa, institutionsvistelse och stödboende, långsiktiga boendelösningar 

samt eget ordnat kortsiktigt boende. Av de som befann sig i hemlöshet var 5 935 personer akut 

hemlösa vilket bland annat innebär att de enda boendeformerna som är tillgängliga för dessa 

individer är offentliga utrymmen, tält, bilar, campingstugor, vandrarhem, akutboenden och 

härbärgen. De som befann sig på institution och stödboende med utskrivning inom tre månader utan 

bostad var 4 899 personer, detta inkluderar tillexempel boendeformerna heldygnsvård på 

behandlingshem inom hälso- och sjukvården, kriminalanstalt, häkte och stödboende. Därtill 
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förekommer även situationer av hemlöshet definierade som långsiktiga boendelösningar vilket 

innefattar personer som inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden och därmed bor i 

kommunala boendelösningar, såsom träningslägenheter, försökslägenheter eller med socialt 

kontrakt. Den sista definitionen av hemlöshet i Sverige är eget ordnat kortsiktigt boende, det 

betyder att personen bor tillfälligt och kontraktslöst hos bekanta, familjemedlemmar eller har ett 

tillfälligt högst tre månaders andrahands- eller inneboendekontrakt (Socialstyrelsen, 2017). 

 

Hemlösas hälsa  
Webb, Mitchell, Nyatanga & Snelling (2018) beskriver att hemlöshet är ett komplext, 

multidimensionellt problem som medför flerledade hälsoproblem. Begreppet tri-morbiditet är starkt 

förknippat med hemlöshet och innebär att en person är drabbad av både somatisk sjukdom, psykisk 

ohälsa samt missbruk av alkohol eller narkotika. Den vanligt förekommande tri-morbiditeten hos 

hemlösa leder till en signifikant påverkan av såväl livskvalitet som förväntad livslängd (Webb, 

Mitchell, Nyatanga & Snelling, 2018). Personer i hemlöshet är generellt drabbade av ett flertal, ofta 

avancerade sjukdomar vilket noteras hos alla hemlösa populationer. Kroniska åkommor är 

signifikant vanligare hos hemlösa än hos den övriga befolkningen (Sun, Irestig, Burström, Beijer, & 

Burström, 2012). Enligt Håkanson & Öhlén (2016) framträder morbiditetspanoraman hos hemlösa 

ofta som en komplex kombination av kroniska och akuta somatiska tillstånd. Vanliga tillstånd är 

bland annat kronisk obstruktiv lungsjukdom, kronisk hjärtsvikt, cancer, humant immunbristvirus, 

neurodegenerativa sjukdomar samt lever- och njursvikt. Därtill är somatiska sjukdomar som 

diabetes eller hypertoni ofta underbehandlade vilket medför komplikationer och svåra hälsoeffekter, 

exempelvis njurinsuffiens, stroke och långsammare sårläkning. Att sova utomhus eller på härbärgen 

leder även till att prevalensen av tuberkulos, sår från infektioner och hudsjukdomar relaterat till 

parasiter är vanligare (Håkanson & Öhlén, 2016). I Storbritannien är medellivslängden i genomsnitt 

30 år kortare för personer i akut hemlöshet än för den generella befolkningen (Rae & Rees, 2015; 

Webb et al., 2018), 47 år för män som lever i hemlöshet och 43 år för kvinnor, motsvarande för 

icke-hemlösa är 74 och 80 år (Webb et al., 2018). 

 

Hemlösas relation till sjukvård 
Personer i hemlöshet uppger i Rae & Rees (2015) studie flera orsaker som försvårar deras tillgång 

till hälso- och sjukvården. Faktorer som behov av grundläggande resurser såsom mat, pengar eller 

tak över huvudet men även substanser vid beroende prioriterades och övervägdes ibland gentemot 

behovet av sjukvård. Rädsla för abstinenssymtom och diskriminering inom den generella hälso- och 

sjukvården gör det svårt för hemlösa med missbruk att få tillgång till sjukvård, och att samtidigt 

hantera instabila boendesituationer försvårar sökandet av sjukvård (Rae & Rees, 2015). Parallellt 

med detta finns vanligt förekommande riktlinjer om nolltolerans mot narkotika inom flera 
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vårdenheter, inklusive sjukhus och vårdhem (Håkanson & Öhlén, 2016). Andra utmaningar som 

lyftes av hemlösa var svårigheter att navigera i komplicerade sjukvårdsystem (Davis-Berman, 

2016). Tidigare negativa erfarenheter av bemötandet från vårdpersonal ledde till att personer i 

hemlöshet drog sig för att söka vård. Samtidigt framkom det att hemlösa som hade tidigare goda 

erfarenheter av sjukvården var mer motiverade att söka sjukvård och det gav en väsentligt positiv 

påverkan på deras hälsosökande beteende (Rae & Rees, 2015). Trots att den hemlösa populationen 

har en hög sjukdomsbelastning och mortalitet är tillgången till palliativ omvårdnad begränsad 

(Davis-Berman, 2016). Personer som är hemlösa avlider oftare under ovärdiga förhållanden. 

Hemlösa kan avlida ensamma utomhus, på akutmottagningar eller i härbärgen med brister i eller 

utan tillgång till palliativ omvårdnad (Webb et al., 2018). Den svenska lagstiftningen bygger på 

hälso- och sjukvårdens etiska grund samt mål, ”en god vård på lika villkor för hela befolkningen” 

(SFS 1982:763, 2§). Det står även i hälso- och sjukvårdslagen att människor med störst behov av 

vård ska ges företräde och hälso- och sjukvård ska ges med respekt för alla människors lika värde 

och för den enskilda människans värdighet (SFS 1982:763).  

 

BÄRANDE BEGREPP 
 

Personcentrerad omvårdnad 
Personcentrerad omvårdnad innebär att individens värderingar och preferenser lyfts fram och 

används som utgångspunkt för den fortsatta omvårdnaden (American geriatrics society expert panel 

on person-centered care, 2016). Personcentrerad omvårdnad beskriver Sanderson, Cahill, Phillips, 

Johnson & Lobb (2017) karakteriseras av att informera och involvera patienten, lyfta fram och 

respektera preferenser och behandla patienten med respekt under vården. Individen ska erhålla 

information om hälsan och ska engageras i omvårdnadsprocessen. Patienten är även berättigad av 

att vården anpassas efter individens behov och att vården bygger på empati och ett holistiskt synsätt 

som stöttar såväl individen och närstående (Sanderson, Cahill, Phillips, Johnson & Lobb, 2017). 

Enligt McCance och McCormack (2010) är personcentrerad vård ett ramverk som innehåller fyra 

element; förutsättningar, vårdmiljö, personcentrerade processer samt förväntade resultat. Genom att 

urskilja dessa inom organisationen och utvärdera dem kan kvalitén på omvårdnaden hållas på hög 

nivå. Utvecklingen av personcentrerad omvårdnad beskriver McCormack, Dewing & McCance 

(2011) kräver engagemang från hela arbetsgruppen för att skapa en kontext där personcentread 

omvårdnad möjliggörs. Forsberg (2016) redogör hur personcentrerad omvårdnad är även en strategi 

för att minska asymmetrin i vårdrelationen, genom att forma omvårdnaden utefter individens 

värderingar och önskemål minskar maktobalansen som automatiskt uppstår i omvårdnaden 

(Forsberg, 2016). Utgångspunkten i personcentrerad omvårdnad är att ”personen ska vårdas 
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individuellt i det unika och evidensbaserat i det generella” (Forsberg, 2016, s 107). I den palliativa 

omvårdnaden är personcentrerad vård essentiell och en del av det holistiska förhållningsättet 

(Sanderson et al., 2017). Advance care planning (ACP) är en strategi vanligt förekommande inom 

den palliativa vården. ACP ska ses om en process där flera samtal med vårdpersonal stöttar 

individen att förstå och identifiera deras personliga mål, värderingar och preferenser för framtida 

vård (Boot & Wilson, 2014). ACP är en välbeprövad intervention för äldre och personer med 

livstidsbegränsande sjukdomar och är ett verktyg för att planera omvårdnaden. Att tidigt i 

vårdprocessen samtala om mål och preferenser kan förbättra den palliativa omvårdnaden, medan ett 

sent eller uteblivet ACP kan resultera i oönskad eller icke-fördelaktig vård, lidande i livets 

slutskede, ökade kostnader och högre prevalens av besvikelse hos närstående efter döden (Rose, 

Leung, Gustin & Childers, 2018). Personcentrerade omvårdnaden uppnås genom en dynamisk och 

symmetrisk relation med individen, dennes närstående och andra relevanta professioner. Utifrån 

detta samarbete erhåller individen rollen som beslutsfattare över sin omvårdnad i den mån hen 

önskar. Det kräver en flexibilitet hos vårdpersonalen för att kunna adaptera förändringar i 

individens hälsa, omständigheter omkring och mål med vården (American geriatrics society expert 

panel on person-centered care, 2016).  

 

PROBLEMFORMULERING  
Personer som befinner sig i hemlöshet är en utsatt grupp i samhället och är i högre grad drabbad av 

somatisk och psykisk sjukdom samt har en högre mortalitet än övriga befolkningen. Samtidigt har 

denna populationsgrupp begränsad tillgång till palliativ omvårdnad. Palliativ vård är inkluderad i de 

mänskliga rättigheterna och ska vara tillgängligt för alla. Sjuksköterskans professionella kompetens 

är omvårdnad vilket är yrkets ansvarsområde i vården av en person. Att identifiera de existerande 

barriärer som finns för hemlösa personer att få tillgång till en god palliativ omvårdnad ger en ökad 

kunskap om dessa fenomen. Detta kan möjliggöra en förbättrad omvårdnad av hemlösa som grupp 

som utgår från hälso- och sjukvårdens etiska grund samt mål ” en god vård på lika villkor för hela 

befolkningen”. Med det i åtanke är denna studie om utmaningar och strategier för hemlösa att få 

tillgång till vård i livets slutskede relevant då genom en ökad förståelse om barriärer och strategier 

gör omvårdnad utifrån svensk sjukvårdslagstiftning genomförbara. Hur ska vi som framtida 

sjuksköterskor garantera en god palliativ omvårdnad av hemlösa när vi inte har kunskap om 

utmaningarna som existerar eller besitter verktygen för att fullfölja en god omvårdnad i livets 

slutskede för personer i hemlöshet.
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SYFTE 
Syftet med denna studie är att kartlägga och beskriva de barriärer och strategier som finns för 

personer som befinner sig i akut hemlöshet att få en god palliativ omvårdnad.  

 

METOD 
 

Design  
Denna studie grundades på metoden allmän litteraturstudie. Metodvalet ansågs vara relevant utifrån 

den tiden som gavs åt studien, en systematisk litteraturstudie kräver längre tid men även möjligheter 

att samla in data från flera språk än de valda. En allmän litteraturöversikt gav möjligheten att 

tillgodose en utökad kunskap om det valda ämnesområdet och besvara syftet (Forsberg & 

Wengström, 2016), då såväl kvalitativ som kvantitativa studier kunde inkluderas med denna metod 

för att bredda perspektivet (Polit & Beck, 2017). Såväl barriärer och strategier upplevda av personer 

med hemlöshet och vårdpersonal samt utformning av vård var teman i vetenskapliga artiklar som 

ansågs vara relevanta för att få en fördjupad förståelse för att undersöka fenomenet och besvara 

syftet. Genom en allmän litteraturstudie med det valda syftet möjliggjordes en beskrivning om den 

nuvarande situationen med barriärer för hemlösa att få en god palliativ omvårdnad. Genom den 

kunskapen kan nya studier om metoder för att öka tillgängligheten genomföras. Då all forskning 

inleds med en allmän litteraturstudie kan denna studie bli ett avstamp för kommande såväl 

systematiska och kvalitativa studier kring syftet (Kristensson, 2014). 

 

Urval 
Urvalet för denna studie bestod av 11 vetenskapliga artiklar. Litteratursökningen genomfördes i 

databaserna Pubmed och Academic Search Premier. Det vetenskapliga underlaget till studien 

rekryterades via en relevansbedömning som innefattade inklusionskriterier och en god kvalitetsnivå. 

Inklusionskriterierna var personer i akut hemlöshet, på engelska rough sleepers, artiklarna skulle 

beskriva palliativ vård eller vård i livets slutskede. Artiklar som belyste barn och ungdomar i 

hemlöshet i ett palliativt skede exkluderades. Begränsningar i sökningen genomfördes där endast 

artiklar i full text publicerade mellan år 2009–2019 valdes ut för granskning. Detta för att selektera 

materialet till den mest aktuella forskning som finns tillgänglig. Därtill begränsades sökningen till 

endast artiklar som var peer-reviewed, detta då vetenskapligt granskade artiklar ökar 

tillförlitligheten för dessa vilket ökar den vetenskapliga tyngden i litteraturstudien (Forsberg & 

Wengström, 2016). Kvalitativa originalstudier är inkluderade i urvalet. Sökningar genomfördes på 

svenska och engelska och enbart artiklar på dessa språk inkluderades i denna litteraturstudie. Barn 

och ungdomar under 18 år i hemlöshet relaterat till palliativ omvårdnad ansågs inte relevant, och att 
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studera hemlösa barn som är i behov av palliativ omvårdnad ansågs blir alltför omfattande, men 

även ge intrycket av en något spretig studie. En geografisk begränsning gjordes för att öka 

överförbarheten till en svensk hälso- och sjukvårds kontext, därför inkluderades endast 

vetenskapliga studier genomförda i Västeuropa, USA, Kanada och Oceanien.  

 

Datainsamling  
Insamlingen av vetenskapliga artiklar rekryterades via litteratursökningar i databaserna Academic 

Search Premier samt Pubmed och söksträngarna redovisas i tabell 1. Sökningen genomfördes 

mellan december 2018 till mitten av mars 2019. Sökorden som användes var: Homeless, palliative 

care, end-of-life care, death och dying. Sökordet homeless kombinerades med de andra sökorden 

vid sökningarna med den booleska operatorn ”AND” för att få med populationsgruppen samt 

omvårdnadsområdet som studerades. Inledningsvis lästes abstracts vilket i söksträngen nedan 

redovisas som granskade. De studier som bedömdes vara relevanta för att besvara syftet lästes 

därefter i fulltext, urval 1 (se Tabell 1). Artiklar som var relevanta valdes ut för vidare läsning och 

analys. Antal granskade redovisas i tabell 1. De artiklar som inkluderades i studien redovisas i 

bilagor och heter bilaga 1. De artiklar som inte tillämpades i litteraturöversikten sorterades bort då 

de inte uppnådde kvalitén eller inklusionskriterierna akut hemlösa och palliativ vård.   

 

Tabell 1. Presentation av databassökningarna genomförda i Academic Search Premier samt Pubmed 

Databas:  

Academic Search 
Premier 

Sökord Antal träffar Granskade 

Lästa abstract 

Urval 1 

Lästa i fulltext 

Urval 2 

Inkluderade 
artiklar 

#1 ”Homeless” 

AND 
”Palliative Care” 

57 10 4 2 

Limits: full text, peer reviewed, från 2009-2019. 
 

Databas: 
Pubmed 

Sökord Antal träffar Granskade 
Lästa abstract 

Urval 1 
Lästa i fulltext 

Urval 2 
Inkluderade 
artiklar 

#1 ”Homeless” 
AND 
”palliative care” 

45 40 12 7 

#2 ”End-of-life 
care” 
AND 

63 37 8 1 
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”Homeless” 

#3 “Homeless” 
AND 

“Dying” 
AND 
“Death” 

19 14 2 1 

Limits: full text, peer reviewed, från 2009-2019.  

Dataanalys 
När de vetenskapliga artiklarna inkluderats påbörjades innehållsanalysen utifrån Forsberg & 

Wengströms, (2016) femstegs modell för innehållsanalys och exempel på processen redovisas i 

tabell 2. Analysen grundas i omvårdnadsbegreppen palliativ omvårdnad, en god död, 

personcentrerad omvårdnad, utsatthet relaterat till hemlöshetstatus samt tillit och misstro mot 

vårdpersonal. I första steget lästes artiklarna flertal gånger för att få en större förståelse, innehållet i 

texten kondenserades därefter. I steg två kodades det skrivna i koder, exempelvis, ensamhet, 

missbruk och kommunikation. Därefter skrivs koderna till kategorier i steg tre där kategorierna var 

barriärer och strategier för en god palliativ vård för hemlösa. I steg fyra sammanfattades 

kategorierna under teman där författaren formulerade kategorierna i flera subteman, utifrån 

subteman så lyftes övergripande huvudteman fram. I denna studie blev de tre huvudteman som 

beskrivs i resultatet, samtal om döden, socialt nätverk och vårdpersonalens upplevelser samt 

relation till vårdpersonal. I det sista steget tolkades och diskuterades resultatet i resultatdiskussionen 

(Forsberg & Wengström, 2016). Innehållsanalysen underlättade identifiering av faktorer som är 

relevanta för att besvara syftet för denna studie (Polit & Beck, 2017). Utifrån de valda teman 

framkom flera subteman vilka nyanserar, fördjupar och ger bredare perspektiv på de tre 

huvudteman som identifierades och kan ge ytterligare förståelse för besvarandet av syftet. De 

identifierade subteman och huvudteman redovisas i figur 1 i resultatet. I bilaga 2 redovisas vilka 

artiklar de olika temana återfanns. Begrepp som var nya och därför behövde förstås användes i 

första hand Cambridge Dictionary som beskriver begreppen på engelska och ger både synonymer 

samt motsatsord. Det ansåg författaren vara mer tillförlitligt än översättningsverktyg såsom Google 

translate som översätter direkt till svenska. Det valda verktyget kan samtidigt ge en ökad förståelse 

för värderingar och kontexter begreppet används i vilket kan vara gynnsamt vid översättningen för 

att minska risken för missförstånd eller feltolkningar.
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Tabell 2. Exempel på innehållsanalys 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

text 

Kod Kategori Subtema Huvudtema 

”The majority of 
patients in the 
support home had 
poor or non-
existent 
relationships with 
family members 
or previous 
friends.” 
(Håkanson et al., 
2016, s. 1256).  

Majoriteten av 

hemlösa hade 

liten eller 

ingen kontakt 

med 

närstående 

 

 

 

Ensamhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barriär för 

god 

palliativ 

omvårdnad 

för hemlösa 

 

 

 

Hemlösa har 

oftare ett svagt 

socialt nätverk 

 

 

 

 

 

 

 

Socialt nätverk 

och 

vårdpersonalens 

upplevelser 

 

Etiska aspekter 
Genom en analys av datan där studierna blivit godkända av etiska kommitté och där noggranna 

etiska övervägande genomförts ökar den forskningsetiska grunden. Artiklarna som inkluderades var 

peer-reviwed vilket bör öka såväl den vetenskapliga tyngden som validiteten i studien, och det 

minskade även risken för vinkling av resultatet. Det är även av stor vikt att tydligt redovisa de 

vetenskapliga artiklarna samt referenserna som ingått i studien. Detta då det gör det möjligt för 

utomstående granskning. Med omskrivning samt tydlig referenshantering undveks plagiat vilket är 

ett krav för en god forskningsetik. Det är även av betydelse att inte endast välja data som stödjer ens 

egna tes, detta leder till en vinkling av resultatet vilket kan bli missvisande och icke validerat. 

Artiklarna som inkluderades i studien granskades genom en innehållsanalys och inkluderades vid 

god kvalité (Forsberg & Wengström, 201). Nyttan med denna studie har övervägts mot risken för 

skada, detta har motiverats i att barriärerna leder till att vården, i det här fallet palliativa 

omvårdnaden inte ges på lika villkor till hela befolkningen. Genom att studera detta finns 

möjligheter att minska de existerande barriärerna. Detta har gjorts utifrån nyttoprincipen 

(Kristensson, 2014)
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RESULTAT 
Syftet besvarades genom att 11 vetenskapliga artiklar granskades för att identifiera barriärer och 

strategier för att uppnå en god palliativ omvårdnad för hemlösa. Det resulterade i tre övergripande 

teman; samtal om döden, sociala nätverk och vårdpersonalens upplevelser, samt misstro mot 

vårdpersonal och missbruksproblematik. Utifrån dessa teman framkom även flera subteman vilka 

ibland löper parallellt mellan de tre övergripande temana, de huvudteman och subteman som 

framkom redovisas i Figur 1. De identifierade barriärerna var, rädsla för döden, svårigheter för 

vårdpersonal att lyfta samtalet om döden med en sårbar grupp, frånvaro av anhöriga, misstro mot 

vårdpersonal och missbruksproblematik. Strategierna som lyftes var bygga familjelika relationer, 

stärka automiteten och återge dignitet åt den hemlösa samt ett mjukt och empatiskt bemötande.   

 

Figur 1. Presentation av huvudteman och subteman 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Samtal om döden  
 
En återkommande utmaning som framkom var svårigheter att samtala om döden och planera vården 

i livets slutskede för den enskilde individen (de Veer et al., 2018; Hudson et al., 2017; Håkanson et 

al., 2016; Ko, Kwak & Nelson-Becker, 2015; Ko & Nelson-Becker, 2014; Shulman et al., 2017) 

Barriärer för samtalet kan härledas från såväl den hemlösa perspektiv (Håkanson et al., 2016; Ko & 

Nelson-Becker, 2014; Ko, Kwak & Nelson-Becker, 2015) liksom från personalens (Hudson et al., 

2017; Håkansson et al., 2016; Shulman et al., 2017). Flera subteman inom samtalet tolkades ur 

Huvudteman och subteman 

Samtal om döden 

Socialt nätverk och 

vårdpersonalens 

upplevelser 

 

Relation till vårdpersonal 

- Rädsla för döden  
- Svårt att lyfta samtalet om 
döden  
 

- Svagt socialt nätverk hos 
hemlösa 
- Emotionell påverkan på 
vårdpersonal  
 

- Misstro mot vårdpersonal 
- Återge dignitet och 
autonomitet  
- Det eventuella missbrukets 
påverkan 
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vårdpersonalen och hemlösa som bidragande faktorer som försvårar planeringen av den palliativa 

omvårdnaden.  

 

Rädsla för döden 
Personer i hemlöshet lyfter fram i flera studier en rädsla att dö ensamma eller att dö en våldsam död 

orsakat av våld eller överdos samt att de efter döden skulle förbli oidentifierade (Hudson et al., 

2016; Ko et al., 2015; Tobey et alt., 2016). Det fanns även en oro över begravningen samt huruvida 

familjemedlemmar skulle få vetskap om deras bortgång (Hudson, et al., 2017). Att dö ensam på 

gatan ansågs vara den mest ovärdiga döden, då det konsoliderar avvisandet, marginaliseringen och 

negligeringen från samhället (Ko et al., 2015). I en amerikansk studie uppgav 25% av deltagarna att 

de dagligen oroade över deras egen död. Samtidigt uppgav 85% av deltagarna att de oroade sig över 

hur de skulle bli omhändertagna om de blev allvarligt sjuka eller döende (Tobey et al., 2016). 

Hemlösas reflektioner över vad en god och en dålig död innebär har likheter med andra 

befolkningsgrupper med livstidsbegränsande sjukdomar. Däremot kan rädslan över att dö ensamma, 

att avlida under våldsamma omständigheter och vikten att få förståelse med närstående spegla 

upplevelser som är unika för populationsgruppen hemlösa. Bakomliggande orsaker till dessa rädslor 

kan bland annat vara baserade på den strukturella sårbarheten med eventuellt missbruk, social 

isolering, sämre psykisk och fysisk hälsa och trauman (Ko et al., 2015). Detta kan även påverka 

deras syn på ACP och behov vid livets slutskede (Ko & Nelson-Becker, 2014). 

 

Hemlöshet har beskrivits som ett liv fylld med rädsla, där exponering för död, narkotika, våld och 

hunger är vanligt (Håkansson et al., 2016; Ko et al., 2015; MacWilliams, Bramwell, Brown & 

O´Connor, 2014). Många hemlösa hade bevittnat flera vänner från gatan avlida (Ko et al., 2015). 

Dessa erfarenheter av döden skulle kunna vara en orsak till att samtal om döden undveks, vilket var 

vanligt (Håkanson et al., 2016; Ko & Nelson-Becker, 2014) och blir en barriär för att diskutera 

palliativ omvårdnad (Hudson et al., 2017).  

 

En hemlös person beskrev den sårbara livssituationen i förhållande till samtal om 

döden så här: 

 
A lot of people are frightened to think about it. Most people won’t talk about it, they won’t 

entertain talking about it. They see it as so far away, you know? Why bother now, let’s wait until 

nearer the time (Shulman et al., 2017, s. 43). 

 

Samtidigt visar studier att majoriteten hemlösa önskar planering av sin palliativa vård (Håkanson et 

al., 2016; Leung et al., 2017) och att det ska dokumenteras för att stärka deras autonomitet och för 
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möjligheten att styra över sin egen vård (Håkanson et al., 2016), men möjligheten för hemlösa att 

slutföra ACP inträffade sällan (Leung et al., 2017).  

 

Svårigheter att lyfta samtalet om döden 
Vårdpersonal belyser i flera studier svårigheter att ta initiativet till samtal om döden och vård i 

livets slutskede med hemlösa. Det uppgavs att skapas ur en osäkerhet att lyfta ämnet med en grupp 

de vet är sårbara och har en högre mortalitet än övriga befolkningen (Hudson et al., 2017; Håkanson 

et al., 2016; Ko et al., 2015). Den kortvariga relationen kan vara en barriär för att lyfta samtalet om 

ACP. En sjuksköterska beskrev så här: ”For people who aren’t engaging … Self-discharging … 

nobody feels they know them … having those very difficult conversations … people feel someone 

else should be doing it … no one feels qualified…” (Shulman et al., 2017, s 42). Samtidigt 

beskriver såväl vårdpersonal och hemlösa att det finns en misstro bland hemlösa gentemot 

vårdpersonal vilket försvårar samtalet (Håkanson et al., 2016). Att planera inför framtida vård för 

den hemlösa försvåras av den kaotiska livssituation hen generellt befinner sig i, detta inkluderar 

frånvaro av ett fast boende och familjemedlemmar som kan vara med i planeringen av ACP 

(Håkanson et alt., 2016). Att lyfta samtalet om ACP upplevde även vårdpersonal som att de tog 

hoppet från hemlösa om en bättre hälsa, men även en rädsla att det skulle tolkas av personen som att 

personalen ger upp om hen (Hudson et al., 2017; Shulman et al., 2017). Planering av personliga 

önskemål för sin vård i livets slutskede kan leda till ökade möjligheter för hemlösa som hittas 

döende på gatan att få en adekvat palliativ omvårdnad. Det kan även säkerställa att personens 

familjemedlemmar, vänner och andra viktiga personer i dennes sociala nätverk blir kontaktade, och 

det kan medföra att dessa individer inte dör obemärkta (Håkanson et al., 2016). Vårdpersonalens 

förmåga att komfortabelt samtala om döden och döendet och att besitta kunskaper om de unika 

problem som hemlösa kan vara drabbade är av stor vikt för att öka tillgängligheten för palliativ 

omvårdnad. Genom ett mjukt och tillmötesgående bemötande från hälso- och sjukvården som 

inkluderar även synnerligt marginaliserade befolkningsgrupper som hemlösa ökar tillgängligheten 

till palliativa omvårdnaden. För att uppnå detta behövs aktivt arbete för att öka tilltron mellan 

vårdpersonal och hemlösa (Krakowsky, Gofine, Brown, Danziger & Knowles, 2012). ACP bör ses 

som en process där flera samtal om döden över en längre tid kan vara nödvändigt. De utmaningar 

som hemlösa kan ha inför samtal om döden är ofta relaterat till livssituationen. 

Missbruksproblematik, psykisk ohälsa och frånvaro av anhöriga kan försvåra en redan utmanande 

livssituation med avsaknad av fast bostad och tri-morbiditet kan därmed påverka samtalet 

(Krakowsky et al., 2012).  

 

Socialt nätverk och vårdpersonalens upplevelser  
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Vårdpersonal och hemlösa beskrev flera faktorer som kan ses som direkta och indirekta barriärer för 

en god palliativ omvårdnad. De aspekter som hindrade omvårdnaden var bristen på anhöriga, 

emotionell börda hos vårdpersonalen, tidigare negativa erfarenheter av sjukvård hos hemlösa och 

missbruksproblematik. Samtidigt framkom flera strategier för att överkomma barriärerna, dessa var 

personcentrerad omvårdnad, skapandet av familjelika relationer och ett holistiskt förhållningssätt.    

 

Svagt socialt nätverk hos hemlösa 
Hos den generella populationen är anhöriga ofta direkt involverade i den palliativa vården (de Veer 

et al., 2018). En utmaning gällande palliativ omvårdnad av hemlösa är att denna grupp oftare har ett 

mindre socialt nätverk och kontakt med anhöriga är begränsad eller icke existerade (Håkanson et 

al., 2016; Ko et al., 2015; Ko & Nelson-Becker, 2014; Shulman et al., 2017; Tobey et al., 2016) 

Detta förändras ofta inte när den hemlösa befinner sig i livets slutskede (de Veer et al., 2018; 

Håkansson et alt., 2016). En studie där 20 hemlösa deltog redogjordes att 58 % inte hade haft någon 

kontakt med anhöriga den senaste månaden (Ko et al., 2015). Det kan försvåra vården då familj och 

vänner inte kan hjälpa den hemlösa att diskutera vården med vårdpersonal för att öka möjligheterna 

att få en god palliativ vård (Ko & Nelson-Becker, 2014). Samtidigt har hemlösa beskrivit att göra 

gottgörelse med sina anhöriga och få samförstånd med dem som en viktig del i populationsgruppens 

definitionen av en god död (Ko et al., 2015). 

 

Emotionell påverkan på vårdpersonal  
Det svaga sociala nätverket hos hemlösa blir inte bara en barriär för den hemlösa att få en god död 

utan skapar samtidigt en utmaning för vårdpersonalen att förhålla sig till i omvårdnaden (Håkanson 

et al., 2016; Ko & Nelson-Becker, 2014; Shulman et al., 2017). Bristen på sociala nätverk kan göra 

att vårdpersonal tar på sig ansvaret att vara ”professionella familjemedlemmar” (Håkanson et al., 

2016). Det framkommer i studier att en emotionell börda skapas hos vårdpersonal (Hudson et al., 

2017; Ko & Nelson-Becker, 2014; Shulman et al., 2017) där personal ansåg att den palliativa 

omvårdnaden av hemlösa skapade känslor av misslyckande och/eller brist på arbetet (MacWilliams 

et al., 2014). I den palliativa vården uppstod situationer där hemlösa önskat en återförening med 

närstående i livets slutskede men deras barn, föräldrar eller partner inte ville det (Håkanson et al., 

2016).  

 

En deltagare beskrev en sådan situation så här:  

 
We had a man here, I cannot remember what it was, but anyway we got in touch with the 
relatives to say that now … it´s close now [death]. And the relative just says we should throw 
him on the rubbish pile. (Håkanson et al., 2016, s 1257). 
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Sådana händelser beskrev personalen som svåra, men de motiverade vårdpersonalen att ha ett 

förhållningsätt med respekt och förlåtande mot de hemlösa på vårdboendet (Håkanson et al., 2016). 

Att stötta personer i hemlöshet att återställa familjekontakter beskrevs som en exceptionellt 

utmanande uppgift för vårdpersonal. Samtidigt fanns en osäkerhet hos vårdpersonalen att kontakta 

familjemedlemmar eller andra närstående vid vård i livets slutskede (de Veer et al., 2018). Genom 

stöd i att fylla i ACP kan såväl personal och hemlösa tryggas i omvårdnadsprocessen (Leung et al., 

2017).  

 

Relation till vårdpersonal 
 
Misstro mot vårdpersonal 
Personer med erfarenhet av hemlöshet beskriver i flera studier en misstro till vårdpersonal relaterat 

till tidigare negativa upplevelser av sjukvård (de Veer et al., 2018; Håkanson et al., 2016; Shulman 

et al., 2017) vilket bland annat inkluderade känslor av att inte behandlas likvärdigt, upplevd 

stigmatisering och att ha känt sig nedvärderade. Detta bidrog till att hemlösa drog sig för att söka 

sjukvård liksom att ta emot vård (de Veer et al., 2018; Krakowsky et al., 2012). Negativa 

erfarenheter resulterade därtill att personer i hemlöshet inte litade på att vårdpersonal skulle 

respektera deras önskemål i den palliativa omvårdnaden. Upplevelsen av att vårdpersonal inte var 

adhesiv för skadereduktion som strategi minskade även tillgängligheten till palliativ vård för 

populationsgruppen (Krakowsky et al., 2012). Samtidigt skildrar vårdpersonal hemlösa som en svår 

grupp att vårda relaterat till deras hemlöshet, psykiska ohälsa och missbruk (Håkansson et alt., 

2016). Vårdpersonal använde begrepp så som aggressiva, avvisande, passiva, manipulerande, 

regelbrytande och normbrytande när de skulle beskriva svåra beteende hos personer som befinner 

sig i hemlöshet (de Veer et al., 2018). Därtill redogör vårdpersonal att det finns en diskriminering 

mot hemlösa och att detta bildar en barriär för palliativ omvårdnad (McNeil & Guirguis-Younger, 

2011; Shulman et alt., 2017). 

 En sjuksköterska beskrev hur det kan påverka så här:  

The very first barrier is that the individual may really just not want to go through the 
process...They meet attitudes and judgment. Healthcare professionals may not see them as 
individuals because they just see a poor person or someone who has a drinking problem or has 
been using drugs (McNeil & Guirguis-Younger, 2011, s 352). 

Vårdpersonal inom den generella hälso- och sjukvården har ofta lite erfarenhet av att arbeta med 

personer i hemlöshet och/eller personer med missbruksproblematik. Samtidigt upplever många 

inom vården svårigheter att vårda personer med vad som beskrevs vara utmanande beteenden. Det 

kunde ibland resultera i fördomar och bristande medkänsla mot gruppen hemlösa, även när de var i 
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en palliativ vårdfas (Shulman et al., 2017). Emellertid har personer i hemlöshet skildrat betydelsen 

av ett mjukt, empatiskt och respektfullt bemötande förhållningsätt från personal vid livets slutskede. 

De beskrev att deras sårbarhet som resultat av marginalisering, social isolering och eventuella 

tidigare negativa erfarenhet av sjukvården gjorde att det blev ännu viktigare för dem att få påverka 

sin vård (Ko & Nelson-Becker, 2014). 

 En hemlös person formulerade det på det här sättet: 

So you approach them in their situation, on their level, and the most difficult [people] to deal 
with [who] need a lot of sensitivity are people on the street, which I’ve shared with you that 

all they need is show them that you care, show them that you are concerned about their life. It 
may not be something that affects them right now but [it] is going to affect them . . . [it] is 
better to plan ahead (Ko & Nelson-Becker, 2014, s 186). 

Mjukhet och flexibilitet krävs inom palliativa vårdenheter för att uppnå en jämlik vård. Med fokus 

på kommunikation och en koordinering mellan olika enheter inom såväl socialtjänst och hälso- och 

sjukvården kan hemlösa, vårdpersonal samt socialtjänst få förbättrat stöd för planering av den 

palliativa vården (MacWilliams et al., 2014). Samtidigt uttryckte såväl vårdpersonal som 

socialarbetare frustration över svårigheterna att integrera de två olika verksamheternas arbete med 

hemlösa och menade att detta förhindrade det personcentrerade förhållningssättet i omvårdnaden av 

den hemlösa (Shulman et al., 2017). 

Återge dignitet och autonomitet 

En stor del av vården av hemlösa i ett palliativt skede var att återge dignitet åt individerna och att 

skapa tillit genom familjelika relationer mellan patienten och personalen, detta beskrevs som 

väsentligt för att skapa en god palliativ omvårdnad. För att skapa en tillit ansågs ett mjukt och 

respektfullt bemötande vara grundläggande. Genom att interagera med patienter om vardagliga 

samtalsämnen alstrades en känsla av jämlikhet och sammanhållning mellan vårdpersonal och 

patienter vilket gav ett avstamp i vidare konversationer om döden och deras önskningar inför detta. 

Genom att stötta individen vid samtal med socialtjänst och andra vårdgivare ville personalen 

minska deras oro eller icke sökande för sådana kontakter. Dessa upplevelser trodde vårdpersonalen 

kom från tidigare känslor av stigmatisering och ignorans vid sådana kontakter. När en patient avlidit 

på vårdavdelningen höll personalen en minnesstund så andra patienter, vårdpersonal och besökare 

som kände personen kunde ta farväl. Det var en metod för att säkerställa att den avlidnas liv och 

död blev uppmärksammat på ett värdigt och respektfullt sätt (Håkanson, et alt., 2016). Vikten av ett 

personcentrerat förhållningssätt där varje individs egna prioriteringar i livets slutskede respekteras 

är betydande för att den palliativa omvårdnaden ska förbättras för hemlösa (Krakowsky et al., 



 

17 
 

2012). Även i vilken kontext den palliativa omvårdnaden sker har betydelse, flera studier visar att 

hemlösa önskar få vård i familjära miljöer (Håkanson et al., 2016; Ko et al., 2015; Krakowsky et al., 

2012). Vissa individer i palliativt skede vill inte få vård på sjukhus, för dessa kan ambulerande 

verksamheter med inriktning på palliativ omvårdnad för hemlösa ge en flexibel och personcentrerad 

omvårdnad (Krakowsky et al., 2012). 

Det eventuella missbrukets påverkan 

Vårdpersonal har uppgett att hemlösa med narkotikamissbruk som skulle gynnas av vård i livets 

slutskede inte hänvisades till palliativa avdelningar på grund av att deras konkurrerande 

prioriteringar ledde till att sjukvård prioriterades ner. Det ledde till att hemlösa med 

narkotikamissbruk saknade den mest grundläggande tillgången till sjukvård, vilket ökade risken att 

dö unga och avlida plötsligt (McNeil & Guirguis-Younger, 2011; de Veer et al., 2018). Bristen på 

kontinuitet med sjukvårdskontakter gjorde att tidigare somatiska problem generellt inte var 

dokumenterade vilket gjorde nuvarande symtom och tecken svårare att tolka, men även 

kombinationen av psykiatriska diagnoser och missbruk, vilket är vanligare hos hemlösa, försvårade 

tolkningen (de Veer et al., 2018). När konkurrerande prioriteringar samt dålig tillgång till sjukvård 

kombinerades ansåg personalen att det resulterade till ökade risker för hemlösa med 

narkotikamissbruk att avlida på akutmottagningar eller på gatan med liten eller ingen tillgänglighet 

till palliativ omvårdnad. Även nolltolerans för narkotikabruk var vanligt vid traditionella palliativa 

vårdenheter vilket gör att personer med missbruksproblematik exkluderas från vård (McNeil & 

Guirguis-Younger, 2011). Skadereduktion som strategi vid palliativ vård beskrevs som ett 

tillvägagångsätt för att öka tillgängligheten för hemlösa (Krakowsky et al., 2012). 

 

Alkohol- och/eller narkotikamissbruk hos dem med missbruksproblematik ansågs vara ett hinder för 

kommunikationen med vårdpersonalen. Vårdpersonal beskrev även att kognitiva nedsättningar 

relaterade till långtidsberoendeproblematik försvårade kommunikationen samt effektiva 

interventioner ytterligare (de Veer et al., 2018). Missbruk kunde även påverka motiveringen att fort 

följa vårdbehandlingar, komma till bokade besök inom vården och prioritering av individens egna 

hälsa.  

En vårdpersonal uttryckte det så här:  

 
If you are worried about where your next fix is going to come from or where your next meal is 
going to come from and you don’t know where you are going to sleep that night, healthcare 
falls to the bottom of the list (McNeil & Guirguis-Younger, 2011, s 353). 
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Hemlösa med pågående missbruk under vårdtiden ledde till utmaningar hos vårdpersonalen att 

förstå huruvida patienten förstått information om deras hälsa och omvårdnadsplanering, det fanns 

även svårigheter att hålla sig till ämnet och förutse deras reaktioner (Håkanson et al., 2015). 

Intellektuella och kognitiva nedsättningar, ibland orsakade av långvarigt missbruk, samt 

psykiatriska diagnoser som schizofreni och psykoser försvårade kommunikationen (de Veer et al., 

2018). För att underlätta kommunikationen vid denna problematik använde personalen olika 

strategier. Genom att vara tydlig och rak samt att ge korta meddelanden direkt upplevde personalen 

underlättade kommunikationen (Håkanson et al., 2015). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
 
Den allmänna litteraturstudiens syfte var att precisera och beskriva de barriärer och strategier som 

finns för att personer i akut hemlöshet att få en god palliativ omvårdnad. Metoden användes då den 

ansågs vara lämplig och gav möjligheten att belysa såväl vårdpersonalens och den hemlösas 

perspektiv för att på detta sätt skapa ett brett perspektiv. Det finns svagheter med en allmän 

litteraturstudie, det kan finnas ett begränsat antal vetenskapliga artiklar som grund vilket ökar risken 

att datan blir selektivt utvald för att besvara forskarens egna tes. För att motverka ett selektivt urval 

är det av stor vikt att det under metodavsnittet finns en tydlig beskrivning samt förklaring till det 

urval av vetenskapliga artiklar som gjorts i litteraturstudien. I detta ingår det forskningsetiska 

övervägande som bör tas i akt vid urvalet. (Kristensson, 2014).  

Bias minskades genom att artiklar som inte stödde den egna ståndpunkten inkluderas vid god 

kvalité. Författarens egna ståndprunkt före påbörjandet av studien var att de flesta barriärer 

skapades av vårdpersonalen eller av hur den palliativa vården var utformad, vilket denna studie 

visar inte var hela bilden. Palliativ omvårdnad av hemlösa är ett relativt outforskat område med 

begränsat antal vetenskapliga artiklar. Detta motiverar behovet av empiriska studier för att fylla 

kunskapsluckan, men en allmän litteraturstudie kan bli ett underlag och kan motivera till behovet av 

empiriska studier inom ämnesområdet. Svårigheter med allmän litteraturstudie är att det kan finnas 

risker relaterat till det begränsade vetenskapliga underlaget (Forsberg & Wengström, 2016. 

Trovärdigheten ökar vid användandet av flera databaser för att rekrytera data, när endast en databas 

används för sökningen kan relevanta artiklar utifrån syftet i studien förbises (Henricson & Billhult, 

2017). Vetenskapliga artiklarna som inkluderades i studien var peer-reviwed, detta var ett 

inklusionskriterium då det ökar pålitligheten i studien, genom extern granskning minimeras risken 

för fel i studien och felaktiga resultat (Polit & Beck, 2017). Enbart artiklar på svenska och engelska 

inkluderades, utifrån övriga inklusionskriterier blev dock endast artiklar på engelska inkluderade. I 

denna litteraturstudie valdes svenska som språk då det är språket författaren behärskar bäst. Det 

leder till att risken för feltolkningar i studien relaterat till språkkunskaper minskar. Samtidigt kan 

det ses som en svaghet i studien då de valda artiklarna var på engelska vilket kan leda till 

feltolkningar i översättningen till svenska (Polit & Beck, 2017).  

  

I samtliga studier där informanterna var hemlösa var män i majoritet bland deltagarna. Detta kan 

påverka resultatet då skillnader i både barriärer och strategier skulle kunna finnas för kvinnor och 

icke-binära. Samtidigt är fler män internationellt (Webb et al., 2018) och nationellt 

överrepresenterade bland hemlösa (Socialstyrelsen, 2017), vilket kan förklara könsfördelningen. 



 

20 
 

Många studier (ex Shulman et al., 2017; Hudson et al., 2017; Ko et al., 2015; Ko & Nelson-Becker, 

2014) hade bara engelskspråkiga deltagare vilket försvårar belysningen av EU-migranter och 

papperslösa i hemlöshet upplevelser av palliativ omvårdnad. EU-migranter samt papperslösa som 

befinner sig i hemlöshet beskrevs även av Socialstyrelsen vara svårare att fånga upp i deras 

kartläggning av antal hemlösa i Sverige, detta då deras kontakt med socialtjänsten var begränsad 

samt att gruppen EU-migranter var en rörligare grupp som förflyttar sig mer än övriga hemlösa 

(Socialstyrelsen, 2017). Detta skulle även kunna vara applicerbart för övriga länder vars 

vetenskapliga artiklar inkluderats i studien. Det finns en viktig etisk aspekt att inkludera och lyfta 

kvinnor och minoritetsgrupper i studier som deltagare, exempelvis för att se om interventioner 

gynnar män och kvinnor olika (Polit & Beck, 2017). Ingen vetenskaplig artikel hade ett 

anhörighetsperspektiv, vilket leder till att viktiga perspektiv av omvårdnaden, barriärer och 

strategier bortfaller. Samtidigt redovisades det i resultatet att hemlösa generellt hade ett litet socialt 

nätverk där kontakten med anhöriga var begränsad eller icke existerande (Håkanson et al., 2016; 

Ko, 2015; Ko & Nelson-Becker, 2014; Shulman et al., 2017; Tobey et al., 2016). Detta kan förklara 

svårigheter att fånga upp anhörigas perspektiv i studierna. Samtidigt är anhöriga och närstående en 

del av den palliativa omvårdnaden när de finns tillgängliga och flera omvårdnadsstudier om 

palliativ omvårdnad studerar anhörigas upplevelser. Det kan leda till att denna litteraturstudie vilken 

inte redogör anhörigas infallsvinkel på omvårdnaden har brister utifrån det palliativa perspektivet. 

En studie uppgav att ett exklusionskriterie i urvalet var deltagare vilka var påverkade av narkotika 

eller alkohol, det kan minska belysningen av denna gruppens upplevelser (Hudson et al., 2017) men 

även så kunde inte alltid uppföljande intervjuer genomföras om deltagare var påverkade, vilket 

minskar det empiriska underlaget för dessa studier. Samtidigt finns en etisk aspekt gällande dessa 

urval, där personer som är påverkade av alkohol och/eller narkotika kanske inte kan i samma 

utsträckning som en nykter person ge samtycke för deltagande i studien samt ökar risken för 

feltolkningar av såväl frågor men även för forskaren att feltolka svaren. Vid samtliga studier är 

informerat samtycke grundläggande, där deltagare får adekvat information om studien, förstår 

informationen samt har förmågan att samtycka eller neka deltagande frivilligt. Det är ett viktigt 

etiskt perspektiv att förhålla sig till vid kvalitativa studier (Polit & Beck, 2017), vilket motiverar 

exklusionskriterikerna i studier som inkluderats i denna litteraturstudie.   

 

Den geografisk kontexten begränsades i urvalet till Västeuropa, Kanada, USA samt Oceanien. Detta 

motiverades då deras socialpolitiska och ekonomiska likheter ökar överförbarheten till den svenska 

hälso- och sjukvården. Detta urval kan ha påverkat syftet och de barriärer och strategier 

identifierade och beskrivna i resultatet. Om en kvalitativ metod valts istället för litteraturöversikt, 

hade en svensk kontext beskrivits men ur ett storstadsperspektiv och ett mindre urval, vilket även 

det kan påverka överförbarheten nationellt. Samtidigt hade det lett till att endast sjuksköterskors 
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perspektiv framkommit vilket kan påverka vilka barriärer och strategier som genererats. Genom att 

studera barriärer för hemlösa för att få tillgång till palliativ omvårdnad ur olika perspektiv; 

svårigheter som uppkommer från sjukvårdens utformning, barriärer upplevda av personer i 

hemlöshet samt av vårdpersonal ökar bredden på resultatet vilket ökar validiteten på studien. 

Majoriteten av studierna i resultatet var genomförda i engelsktalande länder så som USA (Ko et al., 

2014; Ko & Nelson-Becker, 2015; Tobey et al., 2016), Kanada (Krakowsky et al., 2012; Leung et 

al., 2017; McNeil & Guirguis-Younger, 2011), Australien (MacWilliams et al., 2014) och England 

(Hudson et al., 2017; Shulman et al., 2017). En studie var svensk (Håkanson et al., 2015) och en var 

utförd i Holland (de Veer et al., 2018). Det kan ge denna studie en högre extern validitet då det 

finns en geografisk spridning, dock begränsad till höginkomstländer i traditionella västländer. 

Samtidigt finns svagheter inom den interna validitet utifrån andra perspektiv som är viktiga att 

förhålla sig till, såsom kön och etnicitet då majoriteten av deltagarna var män och språk hos 

deltagarna var begränsade till engelska och/eller de språk som talades i landet. Definitionen av 

hemlöshet skiljer sig internationellt där akut hemlöshet är den vanligaste förekommande 

definitionen för hemlöshet. I denna studie inkluderades endast studier där akut hemlöshet beskrevs, 

detta för få en tydlig populationsgrupp samt då den gruppen ansågs ha störst omvårdnadsbehov 

parallellt med den högsta utsattheten vilket motiverar till studier för att förbättra omvårdnaden. 

Samtidigt ger det inklusionskriteriet en minskad selektionsbias vilket ökar den interna validiteten 

eftersom att skillnader i förutsättningar och hälsa kan skilja sig mellan akut hemlösa och personer 

som flyttar mellan bekanta eller bor på stödboende. För att öka validiteten för de strategier och 

barriärer som beskrivs i denna studie krävs fortsatta kvalitativa studier och systematiska 

litteraturstudier inom ämnet.  

 

Resultatdiskussion 
 
Syftet i studien var att kartlägga och beskriva de barriärer och strategier som fanns för personer som 

befann sig i akut hemlöshet att få en god palliativ omvårdnad. Studien avser att bidra med kunskap 

och vägledning för sjuksköterskor om barriärer och strategier som finns för att hemlösa ska få en 

god palliativ omvårdnad.  

 

Närstående har en viktig del i den palliativa omvårdnaden (Robinson et al., 2017). Att inkludera 

närstående i personcentrerade familjemöten inom palliativa omvårdnaden har visat sig vara 

framgångsrik för många där flera patienter och deras närstående gav en ytterligare möjlighet att dela 

oro för livets slutskede och förbereda sig för döden (Sanderson et al., 2017), vilka är faktorer som 

beskrivits som en god död (Holdsworth, 2015; Robinson et al., 2017). Resultatet i föreliggande 

studie redovisades att personer i hemlöshet har ett begränsat socialt nätverk med få eller inga 
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anhöriga (Håkanson et al., 2016; Ko et al., 2015; Ko & Nelson-Becker, 2014). Detta sågs som en 

barriär för att uppnå en god palliativ omvårdnad för hemlösa där vårdpersonal uppgav att det 

försvårade såväl planering av den palliativa omvårdnaden (Ko & Nelson-Becker, 2014) samt ökade 

den emotionella bördan (Hudson et al., 2017; Ko & Nelson-Becker, 2014; MacWilliams 2014; 

Shulman et al., 2017). Samtidigt uttryckte personer i hemlöshet att få samförstånd med anhöriga 

som en viktig aspekt för att uppnå en god död (Ko et al., 2015). För att minska den barriären lyftes 

flera strategier fram såsom att bygga familjelika relationer (Håkanson et al., 2016) och ett empatiskt 

förhållningsätt. Det bekräftas av Klop et al. (2018) som beskriver ett respektfullt bemötande och att 

bygga tillit som nödvändiga strategier för den palliativa omvårdnaden för hemlösa. Samtidigt visade 

denna studies resultat att hemlösas reflektioner över vad en bra och dålig död innebar hade likheter 

med andra befolkningsgrupper med livstidsbegränsade sjukdomar (Ko et al., 2015). Hughes et al. 

(2008) beskrev att de flesta människor upplevde att närvaron av närstående i livets slutskede 

förbättrade livskvalitén genom att skapa en känsla av grupptillhörighet och frid. Strategierna som 

lyfts skulle därför även kunna gynna andra grupper i samhället som saknar ett socialt nätverk. I 

bakgrunden lyfte emellertid Robinson et al. (2017) att sjuksköterskor på sjukhusavdelningar lyfte en 

plötslig och oväntad död som en dålig död, samtidigt beskrev deltagarna i Ko et al. 2015 att en 

fridsam död i sömnen var den optimala döden. Det skulle kunna påverkas av kontexten döden 

inträffar i samt de olika rollerna den hemlösa samt sjuksköterskan har i situationen. Sumalingo et al. 

(2017) belyser vikten av ett holistiskt och personcentrerat förhållningsätt och beskriver att den 

palliativa omvården av hemlösa bör samarbeta med socialtjänsten för att kunna erbjuda 

skräddarsydda interventioner för individen. Detta kan vara palliativ omvårdnad på stödboenden, 

integrering med skadereduktions enheter och professionellt stöd med ett flexibelt och 

tillmötesgående bemötande. Detta validerar även strategier som redovisats i föreliggande resultat 

där samarbete med socialtjänsten beskrevs som en metod för att underlätta planeringen av den 

palliativa vården (MacWilliams et al., 2014). Samtidigt som den bristande integreringen med 

socialtjänsten beskrevs som en barriär för personcentrearad omvårdnad (Shulman et al., 2017). 

Sumalingo et al. (2017) menar att genom att koordinera socialtjänsten och hälso- och sjukvården 

kan klyftan i vården som uppstår vid avsaknad av boende och begränsat stöd från närstående och 

familj minskas. Ytterligare en studie belyste hur den personcentrerade omvårdnaden förbättrade 

kvalitén på kommunikationen mellan patient och vårdpersonal och kan därmed alstra en god 

vårdrelation (Savundranayagam, Sibalija & Scotchmer, 2016). 

 

Tillit inom omvårdnaden beskriver Johnstone, Rawson, Hutchinson & Redley (2018) som ett 

grundläggande element för att etablera relationer och kunna stötta patienten i omvårdnadsprocessen. 

Tillit är även en faktor som anses vara nödvändigt mellan patient och vårdpersonal för att kunna ge 

en säker, effektiv och lämplig omvårdnad. När det fanns misstro mot personalen ledde de till 
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utmaningar att stötta patienter och närstående i palliativ omvårdnad samt att ge patienten rätt 

omvårdnad utifrån dennes behov. Betydelsen av en god kommunikation identifierades för att kunna 

bygga upp tillit, men även att delge personlig information för att underlätta för patienter och deras 

anhöriga att öppna upp sågs som en viktig faktor (Johnstone, Rawson, Hutchinson & Redley, 2018). 

I denna studies resultat uppgav personer i hemlöshet misstro mot vårdpersonal baserat på tidigare 

negativa upplevelser av sjukvården, vilket var ett genomgående tema i flera studier (de Veer et al., 

2018; Håkanson et al., 2016; Shulman et al., 2017). Det var en bidragande faktor för att avstå från 

att söka sjukvård och ta emot vård inkluderat palliativ vård (de Veer et al., 2018; Krakowsky et al., 

2012). Vårdpersonal beskrev misstro som en faktor som försvårar ACP och samtal om palliativ 

omvårdnad (Håkanson et al., 2016). De negativa erfarenheterna ledde även till att gruppen inte 

trodde att vårdpersonal skulle respektera deras önskemål i den palliativa omvårdnaden. Tilliten till 

vårdpersonalen sänktes även av upplevelsen att hälso- och sjukvården inte följde skadereduktionära 

strategier då det gav upplevelsen att möjligheten för vård minskade. Samma studie från 

föreliggande resultat lyfte även en implementering av skadereduktionära strategier som en metod 

för att förbättra tillgängligheten och kvalitén på den palliativa omvårdnaden för hemlösa 

(Krakowsky et al., 2012). Detta bekräftar McNeil et al. (2012a) som identifierade att samarbete 

mellan skadereduktionsenheter och palliativa vårdavdelningar har potential att öka tillgänglighet för 

hemlösa och marginaliserade personer med boende och med pågående missbruk. Vårdpersonal som 

arbetar inom skadereduktion har en ökad kunskap om utmaningar dessa individer möter såväl som 

en redan etablerad vårdrelation, vilket kan gynna omvårdnaden i livets slutskede för gruppen. 

Genom en integrering där vårdpersonal inom den palliativa vården kan adaptera skadereduktionära 

tillvägagångssätt kan barriärer för personer med missbruk elimineras (McNeil et al., 2012a). Detta 

kan jämföras Håkansons studie (2016) från föreliggande resultat som utgick från en vårdenhet i 

Sverige som riktar sig specifikt till hemlösa och är unik i Norden då patienterna tillåts fortsätta 

deras alkohol- eller narkotikamissbruk under vårdtiden. Detta ansågs av personalen vara nödvändigt 

för att kunna bygga goda relationer mellan patienten och personal men även för att återge den 

hemlösa sin dignitet. Då vårdavdelningen riktar sig till endast hemlösa kan vårdpersonalens 

kompetens och kunskaper om gruppen där liknas vid den personal på skadereduktionära 

avdelningar besitter. Ytterligare en studie av McNeil, Guirguis-Younger & Dilley (2012b) 

identifierade vårdpersonal att policys om nykterhetskrav inom hospice exkluderade patienter, där 

inkluderat hemlösa, från palliativ omvårdnad från dessa vårdenheter. Men även andra faktorer hos 

hemlösa kunde leda till att de exkluderades från palliativ vård såsom att vårdpersonal upplevde dem 

störande, ofta relaterat till missbruksproblematik eller psykisk ohälsa (McNeil, Guirguis-Younger & 

Dilley, 2012b). Det kan jämföras med resultatet i denna studie där vårdpersonal lyfte att svårigheter 

att vårda personer med utmanande beteenden och att dessa beteende kunde skapa en bristande 

medkänsla och fördomar hos vårdpersonalen mot hemlösa som grupp, även när den hemlösa befann 
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sig i livets slutskede (Shulman et al., 2017). Vidare beskrev McNeil et al (2012b) att vårdpersonal 

uttryckte ett starkt behov att den palliativa vården måste sänka tröskeln och ha minimala krav på 

individer för att de ska få tillgång till palliativ vård. Detta innebar bland annat integrering av 

skadereduktionära strategier såsom förskrivning av alkohol och hantering av intag för personer med 

alkoholmissbruk, tillgodose patienter med rena sprutor och tillåta narkotikamissbruk utanför 

vårdenheten för personer med narkotikamissbruk (McNeil et al., 2012b).  

 

I resultatet beskrevs den komplexa och multidimensionella livssituationen som hemlösa befinner sig 

i medför flerledade hälsoproblem med signifikanta effekter på livskvalité och förväntad livslängd 

(Håkanson & Öhlén, 2016; Webb et al., 2018). Tidigare trauman, social isolering, eventuell 

missbruksproblematik och sämre psykisk hälsa skapar en strukturell sårbarhet vilket kan försvåras 

av en kaotisk livssituation med avsaknad av fast bostad och tri-morbiditet (Ko et al., 2015; 

Krakowsky et al., 2012). Detta kan påverka gruppens syn på såväl ACP och behov av omvårdnad 

under livets slutskede (Ko & Nelson-Becker, 2014). Samtidigt beskriver en del hemlösa att samtala 

om livets slutskede är obekvämt (Ko & Nelson-Becker, 2014) och att sådana samtal gjort dem 

stressade och ledsna (Ko et al., 2015; Ko & Nelson-Becker, 2014). Om patienten inte vill samtala 

om ACP och vårdpersonalen ändå gör det kan det skada vården snarare än att förbättra den. För att 

veta om eller när i vårdprocessen som en person är redo för ACP krävs att en god vårdrelation 

mellan vårdpersonal och patienten samt att vårdpersonalen har goda kommunikationsförmågor 

(Boot & Wilson, 2014). Samtidigt redovisades i detta resultat att den kortvariga vårdrelationen är en 

barriär för att lyfta ACP (Shulman et al., 2017) samt misstro mot vårdpersonal är vanligt (Håkanson 

et al, 2016) vilket kan försvåra möjligheten för ACP. En strategi för att stärka individens 

autonomitet och känslan av delaktighet i vården kan frågan om tillåtelse att diskutera döden 

användas som strategi av vårdpersonal. Kunskap hos vårdpersonal om att tidigare erfarenheter av 

eller bevittnat trauman hos hemlösa kan påverka tankar om vård vid livets slutskede (Hubbell, 

2017), exempelvis genom svårigheter att konversera om döden (Ko & Nelson-Becker, 2015). Flera 

studie identifierade att vårdpersonal som kommer i kontakt med palliativa frågor relaterat till 

hemlösa behöver vidare utbildning i omvårdnaden av sårbara grupper. Såväl utbildning i att samtala 

om döden och döende i relation till de unika behov som hemlösa som patientgrupp kan behöva är 

nödvändigt (Krakowsky et al., 2012; McNeil et al., 2012b). I en studie av Stajduhar et al. (2019) där 

16 % av deltagarna befann sig i hemlöshet, undersökte barriärer för strukturellt sårbara grupper att 

få tillgång till vård i livets slutskede. Den studien såg ett behov för ökade kunskaper relaterat till 

kontexten individen befinner sig i. Deltagarna som fick kontakt med hälso- och sjukvården 

identifierades inte nödvändigtvis att vara i behov av palliativ vård även då symtom funnits. Detta 

redovisade studien berodde på svårigheter att se den komplexa kontexten som sårbara grupper 

befinner sig i och dess påverkan på hälsan. När individerna identifierades vara i behov av palliativ 
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vård och vårdpersonal inom de palliativa vårdenheterna förstod betydelsen att adressera sociala 

determinanter av hälsan, ökades tillgängligheten och kvalitén på den palliativa omvårdnaden. 

Deltagarna uppgav att vårdupplevelsen skilde sig från tidigare erfarenheter där känslor av att bli 

trodda, få god smärtlindring och ett empatiskt och engagerat bemötande beskrev omvårdnaden 

(Stajduhar et al., 2019). Denna upplevelse av omvårdnaden i livets slutskede som deltagarna 

beskriver kan ses som en implementering av World Health Organisations definition av hur palliativ 

omvårdnad ska utformas. Där de belyser hur identifiering och behandling av smärta i tidigt skede 

ökar livskvalitén i livets slutskede och det personcentrerade förhållningssättet är en grund för 

omvårdnaden.
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SLUTSATSER 

Studien visar att personer i akut hemlöshet möter flera barriärer för att få en god palliativ 

omvårdnad. Faktorer som misstro mot vårdpersonal, få anhöriga samt nolltolerans mot alkohol och 

narkotiska lyftes som barriärer som minskade tillgängligheten för palliativ omvårdnad och dess 

utformande för hemlösa. Det är viktigt att sjuksköterskor har kunskaper om dessa barriärer och dess 

effekter på omvårdnaden av hemlösa. Förutsättningarna för en välfungerande palliativ omvårdnad 

för gruppen är att sjuksköterskor har ett holistiskt, empatisk och personcentrerat förhållningsätt där 

individen ges möjligheter att skräddarsy dennes palliativa omvårdnad med stöd från sjuksköterskan. 

Författaren anser att denna studie kan visa behovet av utökad utbildning för sjuksköterskor om 

sociala determinanters påverkan på hälsan och vården. Samtidigt kan ett ökat samspel mellan andra 

instanser i samhället såsom skadereduktion samt socialtjänst minska barriärerna och tillgängligheten 

och kvalitén för den palliativa omvårdnaden öka.  

 

Kunskaper från denna studie ska kunna tillämpas av sjuksköterskor i den palliativa omvårdnaden av 

hemlösa, men även andra vårdenheter där hemlösa befinner sig. Personal på andra vårdenheter inom 

hälso- och sjukvården kan därmed dra nytta av de strategier och barriärer som redovisas i denna 

studie. Då de vetenskapliga artiklarna som inkluderades i studien inte enbart beskrev 

sjuksköterskors påverkan på strategier och barriärer för en god palliativ omvårdnad för hemlösa, 

kan resultatet även gynna andra vårdprofessioner. Genom att använda dessa strategier skulle en 

omvårdnad som utgår från hälso- och sjukvårdens fundamentala etiska grund och mål, en god vård 

på lika villkor för hela befolkningen kunna möjliggöras. Detta kanske kan leda till att utanförskapet 

som medföljer hemlöshet minskas och de påverkbara hälsoklyftorna delvis slutas genom att skapa 

förutsättningarna för en god livskvalité i livets slutskede för alla. Då ämnesområdet palliativ 

omvårdnad för hemlösa är relativt ostuderat finns det flera kunskapsluckor för vidare forskning. Det 

saknas studier om flera subgrupper av hemlösa, såväl papperslösa, EU- och EES-individer samt 

kvinnor i hemlöshet. Det kan leda till en förenkling av de beskrivna barriärer och strategier i 

nuvarande forskning, därför är det nödvändiga att kunskapsluckorna fylls för att säkerställa en god 

palliativ omvårdnad för alla hemlösa. Anhörigas perspektiv på den palliativa omvårdnaden saknas, 

vilket kan ge effekter på den palliativa omvårdnaden som tillämpas kliniskt för populationsgruppen. 

Resultatet i denna studie visar flera liknade strategier som är återkommande i flera vetenskapliga 

artiklar för att förbättra den palliativa omvårdnaden för hemlösa. Fördjupade studier där flera av de 

beskrivna strategierna appliceras i verksamheter som berör palliativ omvårdnad och vård i livets 

slutskede kan öka den evidensbaserade omvårdnaden. Vi alla kommer dö och vi alla har rätt till en 

värdig död, även hemlösa.
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År 
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Titel Syfte Antal 

deltagare 

Metod  Resultat 

De Veer et 

al.  

 

2018 

 

Holland 

Access to palliative 

care for homeless 

people: complex lives, 

complex care 

Syftet var att ge en inblick 

i i vilken utsträckning en 

god palliativ vård för 

hemlösa är tillgänglig i 

Holland. 

48 Design: Kvalitativ studie 

Urval: Hemlösa (n=7), 

Socialarbetare (n=13), läkare 

(n=12), sjuksköterskor (n=16) 

Datainsamling: 
Semistrukturerade indivuduella 

djup intervjuer 

Analys: Tematisk analys 

Sen tillgång till palliativ vård för hemlösa 

 

Hemlösa har ett svagt socialt nätvärk och liten kontakt med 

anhöriga och det förändras inte generellt när individen går in i 

en palliativ vårdfas. Det fanns samtidigt en osäkerhet hos 

vårdpersonal hurvida de skulle kontakta anhöriga i 

livetsslutskede.  

 

Vårdpersonal använde begrepp så som normbrytande, 

agressiva, manipulerande och avvisande när de skulel beskriva 

svåra beteenden hos hemlösa.   

 

Komplexa vårdbehov 

 

Svårigheter att tolka tecken och symtom hos hemlösa relaterat 

till att gruppen i lägre utsträckning har dokumenterade 

somatiska diagnoser samt relaterat till missbruk och psykisk 

ohälsa.  

Hudson et 

al.  

 

2017 

Challenges to 

discussing palliative 

care with people 

experiencing 

Syftet var att undersöka 

erfarenheter och synen på 

samtal om palliativ vård 

och närmande mot 

126 Design: Deskriptiv 

Urval: Hemlösa (n=28), tidigare 

hemlösa (n=10), Sjukvårds 

personal och socialarbetare 

 

Oro hos hemlösa över att dö ensamma, av en våldsam död 

samt att förbli oidentifierade efter döden. 

 



 

ii 

 

 

England 

homelessness: a 

qualitative study 

palliativ vård från 

hemlösas och personal 

som arbetar med hemlösa 

perspektiv. 

(n=48), personal på härbärgen 

(n=30) och outreach staff (n=10).  

Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer och 

fokusgrupper. 

Analys: Tematisk analys 

 

Vårdpersonal är osäkra på att lyfta samtalet om döden med en 

sårbar grupp som hemlösa är. 

 

Möjlig emotionell påverkan på vårdpersonal 

 

 

Håkanson et 

al. 

 

2015 

 

Sverige 

Providing palliative 

care in a Swedish 

support home for 

people who are 

homeless 

Syftet var att undersöka 

vårdpersonalens 

upplevelser av den 

palliativa omvårdnaden de 

ger på en vårdenhet 

inriktad för hemlösa. 

12 Design: Kvalitativ fall studie 

Urval: Vårdpersonal 

Datainsamling: Grupp och 

individuella diskussioner. 

Analys: Grundad teori 

Vanligt att hemlösa undvek samtal om döden. Samtidigt 

önskar hemlösa en planering av deras palliativa vård. 

 

Frånvaro av anhöriga kan ge en emotionell börda för 

vårdpersonalen. 

 

Personalen bygger familjelika relationer med de hemlösa som 

strategi för en personcentrerad vård. 

 

Viktig del i omvårdnaden var att återge dignitet åt individen, 

detta gjordes bland annat genom minnesstund efter döden, 

stöd vid andra vårdkontakter, samt att personerna fick fortsätta 

sitt eventuella missbruk under vårdtiden. 

 

Korta och enkelt formulerad information för att underlätta 

kommunikationen när patienten exempelvis hade intelektuella 

eller kognitiva nedsättningar.  

Ko, Kwak & 

Nelson-

Becker  

 

What constitutes a 

good and bad death?: 

Perspectives of 

homeless older adults 

Syftet var att undersöka 

hemlösas perspektiv på en 

god och dålig död. 

19 Design: Kvalitativ studie 

Urval: Hemlösa 60 år eller äldre 
Teman för en god död var att dö fridfullt, utan lidande, 

uppleva spirituell kontakt samt att få gottgörelse med 

närstående.  

 



 

iii 

 

2015 

 

USA 

Datainsamling: 
Semistrukturerade individuella 

intervjuer 
Analys: Grundad teori 

Teman för en dålig död var att dö en våldsam död eller via en 

olycka, förlänga livet med livsuppehållande åtgärder, bli 

beroende av andra i livets slutskede samt att dö ensam. 

Ko & 

Nelson-

Becker  

 

2014 

 

USA 

Does end-of-life 

decisions matter?: 

Perspectives of older 

homeless adults 

Syftet var att undersöka 

perspektiv, behov och 

faktorer att beakta 

relaterat till ACP för äldre 

hemlösa. 

21 Design: Kvalitativ pilotstudie  

Urval: Hemlösa 60 år eller äldre. 

Datainsamling: 
Semistrukturerade individuella 

intervjuer 

Analys: Grundad teori 

Teman för ACP hos hemlösa var att ämnet var obekvämt, att 

gud bestämmer, läkare föredras ta beslut samt att planering är 

viktigt men inte en omedelbar faktor att beakta.  

Krakowsky 

et al.  

 

2012 

 

Kanada 

Increasing access – a 

qualitative study of 

homelessness and 

palliative care in a 

major urban center 

Syftet var att identifiera 

barriärer för att ge 

hemlösa en palliativ vård 

samt hur den palliativa 

vården kunde förbättras. 

7 Design: Kvalitativ studie 

Urval: Sjuksköterskor (n=3) och 

outreach workers (n=4) 

Datainsamling: 
Semistrukturerad individuella 

intervjuer 

Analys: Tematisk analys 

Ett mjukt och tillmötesgående bemötande från vårdpersonal 

kan förbättra vården. 

 

Utbildning i såväl att prata om döden och döendet samt 

kunskaper om de unika problem hemlösa kan vara drabbade 

av behövs för vårdpersonal för att förbättra den palliativa 

vården av hemlösa.  

 

Kontexten som den palliativa vården bedrivs är betydande, 

ambulerande verksamheter med palliativ vård för hemlösa 

som inriktning kan öka tillgängligheten och ge en 

personcentrerad vård för hemlösa som inte vill vårdas inom 

slutenvården. 

Leung et al.,  

 

2016 

 

The effect of advanced 

directive completion 

on hospital care among 

chronically homeless 

Syftet var att kartlägga 

hurvida hemlösa som 

fullföljer advance 

directive genom en 

205  Design: Kohort studie 

Urval: Hemlösa, 103 som 

fullföljde interventionen, 102 

som inte fullföljde interventionen 

Hemlösa som fullföljde dokumenteringen av ACP hade en 

signifikant ökning av dokumentering av ACP i journalerna. 

 

ACP kan öka hemlösas och personals trygghet i omvårdnaden.  



 

iv 

 

Kanada persons: a prospective 

cohort study 

intervention har större 

sannolikhet att denna 

dokumentation används 

vid senare 

sjukhusinläggningar.  

Datainsamling: Guidad 

intervention. Uppföljning efter ett 

år. 

Analys: Chitvå test som 

jämfördes med t-test för att 

jämföra skillnader i outcome. 
Macwilliams 

et al.  

 

2014 

 

Australien 

Reaching out to Ray: 

delivering palliative 

care services to a 

homeless person in 

Melbourne, Austrailia 

Syftet var att identifiera de 

mest lämpade 

interventionerna för 

palliativ vård av hemlösa. 

6 Design: Kvalitativ fall studie 

Urval: Chefer från sjukhus, 

palliativa vård enheter och 

härbärgen 

Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerad individuella 

intervjuer 

Analys: Tematisk analys 

Personal uppgav känslor av misslyckande och/eller brist på 

prestation relaterat till den palliativa vården av hemlösa. 

 

Genom ett ökat samarbete mellan socialtjänst och hälso- och 

sjukvård kan personal få bättre stöd för planering av den 

palliativa vården.  

McNeil & 

Guirguis-

Younger 

 

2011 

 

Kanada 

Illicit drug use as a 

challenge to the 

delivery of end-of-life 

care services to 

homeless persons who 

use illicit drugs: 

Perceptions of health 

and social care 

professionals 

Syftet var att identifiera 

utmaningar för personal 

inom hälso- och 

sjukvården samt 

socialtjänsten möter för att 

underlätta och ge palliativ 

vård till hemlösa med 

narkotika missbruk. 

50 Design: Kvalitativ fall studie 

Urval: Sjukvårdspersonal och 

personal på härbärgen 

Datainsamling: 
Semistrukturerade individuella 

intervjuer 

Analys: Grundad teori 

Diskriminering mot hemlösa från vårdpersonal skapar en 

barrrär för palliativ omvårdnad. 

 

Nolltolerans för narkotikabruk på traditionella palliativa 

avdelningar leder till att personer med missbruk exkluderas 

från vård.  

 

Konkurerrande prioriteringar hos hemlösa gör att sjukvård 

prioriteras ner.  

Shulman et 

al.,  

 

2017 

 

End-of-life care for 

homless people: A 

qualitative analysis 

exploring the 

challenges to access 

Syftet var att undersöka 

nuvarande och tidigare 

hemlösa samt personal 

som arbetar nära hemlösas 

perspektiv på utmaningar 

126 Design: Kvalitativ studie 

Urval: Hemlösa (n=28), tidigare 

hemlösa (n=10), 

sjukvårdspersonal och 

socialarbetare (n=48), personal 

Svårigheter att vårda hemlösa relaterat till den kaotiska 

livsituation de befinner sig i.  

 

Behov av ett holistisk förhållningsätt samt över att integrera 

socialtjänst med hälso- och sjukvården. 



 

v 

 

England and provision of 

palliative care 

för att stötta hemlösa med 

svår sjukdom samt 

strategier för att förbättra 

den palliativa vården. 

på härbärgen (n=30) och 

outreach staff (n=10) 

Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer och 

fokus grupper 

Analys: Tematisk analys 

 

Emotionell börda kan skapas hos personalen relaterat till brist 

på sociala nätverk hos hemlösa. 

 

Det finns en misstro hos hemlösa gentemot vårdpersonal. 

Vårdpersonal beskrev att svåra beteenden hos hemlösa kan 

leda till en bristande empati samt fördommar gentemot 

hemlösa.  

 

Tobey et al.,  

 

2017 

 

USA 

Homeless individuals 

approaching the end of 

life: symtoms and 

attitudes 

Syftet var att undersöka 

vilka symtom hemlösa 

personer har i livets 

slutskede samt att 

undersöka social 

bakgrund, erfarenheter 

och attityder till vården. 

20  Design: Kortfattad kartöversikt 

Urval: Hemlösa i eller nära livets 

slutskede. 

Datainsamling: Intervju med 

tillämpning av två 

standardiserade 

undersökningsinstrument, 

Memorial Symptom Assessment 

Scale och the Survey of End of 

Life Preferences for Homeless 

Persons. 

Analys: T-test för att jämföra 

outcome. 

Svagt socialt nätverk 

 

Rädsla för att dö ensamma, avilda under våldsamma 

omständigheter och att förbli oidentifierade efter döden.  

 

Hemlösa uttryckte en stark oro över hur de skulle bli 

omhändertagna om de blev alvarligt sjuka eller döende. 

 

25 % ororade sig över deras död dagligen. 

 

 

Bilaga 2. Teman i resultatet i relation till artikelfördelning 
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