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Abstrakt 
 

Bakgrund: En av grunderna för den palliativa vården är patienten, att patienten 

trots sin svåra situation får uppleva en god livskvalitet. Känsla av kontroll är även 

det en grund för den palliativa vården, vilket kan påverkas av personcentrerad 

vård. Vid en väl uppfylld personcentrerad vård kan en känsla av kontroll infinna 

sig hos patienten, vilket är en stor betydande del i den annars något svårt greppbara 

situationen. 

Syfte: Syftet är att sammanställa tidigare forskning om upplevelser hos patienter 

som erhåller palliativ vård i sitt eget hem.  

Metod: Detta är en litteraturöversikt som är baserad på 15 olika artiklar. 

Datainsamlingen har skett via sökningar i databaserna PubMed och CINAHL och 

är systematiskt analyserade innan de är sammanställda i resultatet. 

Resultat: Majoriteten av patienterna upplevde den palliativa vården i hemmet som 

positiv, vårdpersonalen ansågs vara trevliga, pålästa och engagerade. Patienterna 

poängterade även att för att behålla en god livskvalitet var en grundläggande del 

att patientens personlighet fick bevaras, att patienten ses som en person och inte 

som sin sjukdom. Det var också viktigt för patienterna att de fick känna sig 

självständiga och behövda. 

Konklusion: Patienterna upplevde att de blev väl omhändertagna samt att deras 

önskan sattes i fokus. För att detta skall uppnås var det viktigt att sjuksköterskan 

uppmuntrade och lyfte patientens åsikter, behov och vilja. 

 

Nyckelord: Hemmiljö, Livets slut, Palliativ vård, Personcentrerad vård, 

Upplevelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Abstract 
 

Background: One of the fundamentals of palliative care is the patient, to give the 

patient a decent quality of life despite their difficult situation. A sense of control is 

another essential part of palliative care, this can be obtained by person centered 

care. By well performed person centered care the patient may feel like they are in 

control, which is important in a situation that otherwise can be hard to handle. 

Aim: The aim of this study was to state previous research on how patients 

experiences palliative care in their own home.  

Methods: This is a literature review based on 15 articles. The articles who were 

found in the databases PubMed and CINAHL is systematically analyzed before 

they were compiled in the result. 

Results: The majority of patients experiences the palliative care in their own home  

as positive, they thought that the staff was kind, well prepared and committed. The 

patient also pointed that the essential part to maintain a good quality of life was to 

retaining the patients personality, and that the patient are being seen as a person 

and not as their disease. Other important things for the patients was to feel 

independent and to have a feeling of being needed. 

Conclusions: The patients felt that they were taken care of in a good way and that 

their wishes about their care was prioritized. For this to be achieved, the nurse 

encourages the patient's opinions, needs and will. 

 

Keywords: Experience, Home environment, Palliative care, Patient-Centered 

Care, Terminal Care. 
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1. Inledning  

Författarna till denna litteraturöversikt fick upp intresset för den palliativa vården 

efter en praktikperiod, som gjordes på det palliativa teamet under sista året av 

sjuksköterskeutbildningen. Efter att nu själva ha varit ute i verksamheten är båda 

författarna överens om att den palliativa vården är en viktig del av omvårdnaden. 

Att vårda någon i livets slutskede anser båda författarna vara en ömtålig process 

som ibland kan vara svår, men samtidigt kan bli så fantastisk. För att uppnå en bra 

omvårdnad är det viktigaste att patienten är nöjd med sin vård. Författarna har 

därför valt att i denna litteraturöversikt lyfta upplevelser hos patienter som vårdas 

palliativt i sitt eget hem. 

  

2. Bakgrund   

2.1 Palliativ vård 

Palliativ vård är ett Multiprofessionellt arbetssätt som syftar till att ge optimal och 

specialiserad vård åt de patienter med livsbegränsande sjukdomar (Vierhout et al., 

2017). Den palliativa vården syftar inte enbart på det stadiet där patienten är 

döende, utan kan introduceras under sjukdomsförloppet, från ett tidigt till sent 

skede. Palliativ vård kan ges på sjukhus, olika boenden samt i det egna hemmet. 

När palliativ vård ges i hemmet kommer vårdgivaren hem till patientens egna hem 

för att utföra vården. Den palliativa vården blir oftast effektivare ju tidigare den 

introduceras till patienten (Vierhout et al., 2017). Den palliativa vården har som 

mål att lindra smärta och andra symtom skriver Nationella rådet för palliativ vård 

(u.å), när vården övergår till palliativ innebär det att man inte botar sjukdom utan 

lindrar lidande. Även om fysisk smärta är vanlig och skall lindras kan även den 

palliativa vården erbjuda psykologiskt, socialt, existentiellt stöd både för patient 

och de runt omkring. Döendet ses som en process som är normal i den palliativa 

vården. Den palliativa vården varken påskyndar eller fördröjer döden. Den stödjer 

människor att leva med värdighet och med så mycket välbefinnande som möjligt 

till livets slut (ibid.). En tidig palliativ vård har visat resultat i att patienternas 

livskvalitet maximeras (Vierhout et al., 2017). Fridegren och Lyckander (2009) 

diskuterade angående livskvalitet. De diskuterade om vikten av en god livskvalitet 

för de patienter som drabbats av en dödlig sjukdom och om döden kan kännas nära 

skall även dessa patienter uppleva livskvalitet till slutet (Fridegren & Lyckander, 
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2009). Alla lever sina liv i hopp om att få leva med en god livskvalitet, samtidigt 

som alla är medvetna om att döden en dag kommer att komma. Det är viktigt att 

inte sluta leva sitt liv bara för att man får en diagnos med en dödlig utgång. Får 

patienten då rätt och bra hjälp i god tid kan livskraften återvända, patienten kan då 

leva resten av sin tid med en god livskvalitet (Fridegren & Lyckander, 2009).   

  

Med palliativ vård menar Munck och Sandgren (2017) att det var en trygg 

situation för både patienter och anhöriga. Då patienten ständigt drabbas av olika 

symtom som påminner om den dödliga sjukdom patienten drabbats av är det extra 

viktigt att en trygghet infinner sig. De patienter som upplever en låg känsla av 

trygghet upplever oftast högre stress, lägre känsla av de egna förmågorna samt att 

symtomen ofta upplevs mer intensiva (Munck & Sandgren, 2017). Därför grundas 

palliativ vård på att främja en känsla av säkerhet samt trygghet för patienter och 

dess anhöriga. I artikeln skriven av Munck och Sandgren (2017) diskuteras det 

fyra olika hörnstenarna som står som en grund för en trygg palliativ vård. Det 

första begreppet är, känsla av kontroll, vilket innebär att patienten har en känsla av 

att det är patienten själv som kontrollerar den vård som utförs. Känslan av kontroll 

speglar även att patienten känner ett förtroende till att den palliativa vården är 

pålitlig kompetensmässigt, men även att tillgången till vården är stor. Nästa 

begrepp, inre lugn, identifieras som viktigt då patienten behöver ett inre lugn för 

att känna sig trygg i sin situation. Är patienten lugn med sin livssituation infinner 

sig ofta en känsla av hopp, som även det är ett av begreppen som Munck och 

Sandgren (2017) tar upp i sin artikel. När en patient har en känsla av hopp, finns 

tillit till vårdpersonalen och vågar då se ljust på framtiden, även om framtiden inte 

är eller blir lång. Det sista begreppet som tas upp är utrymmet att vara sig själv, 

sin egen person. Att få möjlighet till att var sig själv ökar livskvaliteten på så vis 

att bland annat ens intresse fortfarande spelar roll. Vidare skriver författarna att när 

patientens personlighet får chansen att träda fram tyder det på att det inte bara är 

sjukdomen som existerar, patienten finns fortfarande kvar och bestämmer över 

sina dagar (ibid.). 
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2.2 Vård i hemmet 

År 1969 berättade en patient på ett sjukhus i London att trots att hon trivdes på 

sjukhuset och sin vårdavdelning, ville hon komma hem för att vårdas hemma. I 

och med denna händelse menar Baines, (2010) att den palliativa hemsjukvården 

börjar ta form. Patienten var i detta läge inskriven på en palliativ avdelning där 

ingen tidigare blivit utskriven, detta uppmärksammades av en läkare som tog 

patientens önskan på allvar. Läkaren insåg att i ett palliativt skede skall 

hemsjukvård vara en av de delar som skall prioriteras. Efter att läkaren 

tillsammans med en sjuksköterska undersökt behovet och möjligheten till palliativ 

hemsjukvård beslutades det om omvårdnaden utifrån patienternas önskemål. 

Smärta samt symtomkontroll var det som prioriterades samt att personalen skulle 

vara tillgängliga dygnets alla timmar. Efter att detta togs i bruk upplevde patienter 

en trygghet vilket också resulterade i en bättre livskvalitet (Baines, 2010). 

 

2.3 Patientens roll i vården 

Patientdelaktighet är viktigt för de flesta patienter, de flesta önskade att få vara 

involverade i sin egen vård i livets slutskede. Patienterna önskade att själva få 

valmöjligheten att vara delaktiga, vilket ofta leder till att patienten upplever en 

känsla av kontroll (Frank, 2009). Att skydda patienternas autonomi och 

möjligheten att kunna medverka i sin egen vård har blivit ett centralt mål för den 

kliniska verksamheten (Johnson et al., 2018). Dessa mål ingår även som en del i 

våra lagar; enligt patientlagen (SFS 2014:821) skall omvårdnad i möjligaste mån 

skapas samt utföras gemensamt med patienten. Vidare står det i Patientlagen (SFS 

2014:821) att patienten själv skall ha möjlighet att självständigt utföra den del av 

den vården som patienten är i behov utav. Vidare beskrev Fridegren och 

Lyckander (2009) att sjukvården strävar efter att varje patient har rätt till att vara 

delaktiga i sin egen vård genom självbestämmande, vilket  innebär att varje patient 

skall bemötas med respekt för den person de är, både själsligt som kroppsligt. 

Patienten skall ha rätt till egna värderingar, uppfattningar, åsikter samt möjlighet 

till sin religiösa tro. Fridegren och Lyckander (2009) diskuterade även att för att få 

en rättvis vård skall patienterna vårdas utifrån de förutsättningar samt behov 

patienten har, därför skall det inom palliativ vård erbjudas livshjälp istället för 

dödshjälp (ibid.). 
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2.4 Sjuksköterskans roll  

För att patienten skall vara delaktig krävs det att sjuksköterskan använder en ärlig 

och tydlig kommunikation med patienten, då kommunikationen anses vara 

grunden för patientdelaktighet. Vid de beslut som tas inom vården är det viktigt att 

främja patientdelaktigheten, detta kan uppnås genom att sjuksköterskan vägleder 

och stöttar patienten (Frank, 2009). Sjuksköterskan har ett omvårdnadsansvar och i 

det ansvaret ingår att främja bästa möjliga livskvalitet, lindra symtom som för 

patienten upplevs obehagliga samt att tidigt upptäcka dessa symtom (Thulesius, 

2016). För att göra detta möjligt krävs det att sjuksköterskan innehar både en 

vetenskaplig kunskap samt ett gott patientnära arbete enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2017). Vidare skrev Svensk sjuksköterskeförening (2017) 

att en viktig del i sjuksköterskans arbetskompetens är att en humanistisk 

människosyn vägs in. Sjuksköterskan skall vidare ansvara för kliniska beslut som 

skall ge bättre möjligheter för människor att förbättra, bibehålla eller återfå sin 

hälsa, hantera hälsoproblem och sjukdom. Även att uppnå bästa möjliga 

välbefinnande och livskvalitet för patienterna hela vägen fram till döden ingår i 

sjuksköterskans kompetensbeskrivning (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). I 

omvårdnadsansvaret ingår även att ge stöd till anhöriga. Sjuksköterskan har också 

en viktig roll vad gäller teamarbete, i ett teamarbete gäller det för sjuksköterskan 

att involvera de olika instanserna i vården samtidigt som patientens delaktighet 

sätts i fokus (Thulesius, 2016).  

 

Vårdmötet ska utgå från patientens berättelse och skall vidare öppensidig öppenhet 

för varandras kunskap och vården skall genomföras och dokumenteras tillsammans 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Vidare skrev Svensk sjuksköterskeförening 

om att sjuksköterskan skall ha kunskap om att använda den senaste 

evidensbaserade forskningen som är baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet 

med utgångspunkt i patientens behov och preferenser. För att sjuksköterskan skall 

kunna uppnå detta behöver det finnas evidens för den palliativa vården ur ett 

patientperspektiv. För att sjuksköterskan skall, på bästa sätt kunna möta patienten i 

dennes unika situation. 
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3. Teoretisk referensram - Personcentrerad vård 

Personcentrerad vård har enligt Hörnsten (2017) vuxit fram som en beskrivning av 

god omvårdnad. Vid beskrivning av personcentrerad vård lyfts det fram att 

personer med någon form av ohälsa eller som har risk för ohälsa, inte skall 

betraktas utifrån ohälsotillståndet. Istället skall fokus ligga på vilka resurser varje 

person har och vad det innebär att vara människa i behov av vård. Personcentrerad 

vård innebär också enligt Hörnsten (2017) ett ändrat förhållningssätt. Från att ha 

sett patienten som en sjukdom eller en sjuk kropp, till att se patientens unika 

förmågor och utgå från det friska hos varje individ. Vården skall ske i samförstånd 

med patienten. Både patienten och anhöriga skall aktivt kunna deltaga i planering 

och genomförande av vården. Vården blir då ett partnerskap mellan patient, 

anhöriga och vårdgivare, där utgångspunkten skall vara patientens berättelse om 

sin sjukdom. Med den berättelsen som utgångspunkt görs en gemensam plan för 

vården med mål och strategier för genomförande och uppföljning både på kort och 

lång sikt. Att som människa med vårdbehov få vara i centrum och så långt det är 

möjligt inkluderas i alla vårdbeslut, är viktigt och har visats leda till bättre 

egenvård och bättre samarbete mellan vårdgivare (Hörnsten, 2017). Det är viktigt 

att tidigt i sjukdomsförloppet involvera patienten och dennes önskemål om vården, 

Sizoo (2011) menar på att om sjukdomen fortskrider till ett tillstånd där patientens 

kommunikationsförmåga minskar, blir patienten oförmögen att delta i sin egen 

vård. Det är därför bra enligt Sizoo (2011) att tidigt skriva en vårdplan där 

patienten är medverkande i samtalet och i de bestämmelser som görs. Att involvera 

patienten i tid är viktigt för att under hela vårdprocessen upprätthålla en god 

personcentrerad vård (Sizoo, 2011). 

  

För att ge en god personcentrerad vård är det viktigt att sjuksköterskan inom den 

palliativa vården skapar delaktighet då delaktigheten är viktig för att ett 

personcentrerat förhållningssätt skall kunna upprättas. McCormack, Karlsson, 

Dewing och Lerdal (2010) menar att det finns fyra punkter som är viktiga för att 

detta skall kunna ske. Den första fokuserar på sjuksköterskans egenskaper, vilket 

innefattar att vara yrkesmässigt kompetent, vara engagerad och att kunna visa 

klarhet i värderingar samt att känna sig själv. Punkt två handlar om det 

sammanhang där vården levereras, vårdmiljön. System som underlättar delat 
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beslutsfattande och effektiva personalrelationer. Organisationssystem som är 

stödjande menar McCormack et al. (2010) är viktigt för att en personcentrerad 

vård skall fungera, ur ett personalperspektiv. Nummer tre belyser personalens 

engagemang vilket innebär att ha sympatisk närvaro och att dela beslut med 

patienten samt att tillgodose patientens fysiska behov. Den sista punkten är att 

resultatet av dessa faktorer är en effektiv personcentrerad vård som inkluderar 

tillfredsställelse för både patient och personal (McCormack et al., 2010). 

 

4. Problemformulering                               

Många undersökningar inom den palliativa vården i hemmet har anhörigas 

perspektiv eller vårdpersonalens. Här såg författarna ett behov av att sammanställa 

forskning ur just patientens synvinkel. Genom att lyssna in en patients behov, vilja 

och önskan kan en god vård uppnås. En palliativ vård skall lindra de symtom som 

uppstår vid en svår sjukdom, och på så sätt höja livsglädjen hos patienten. Det är 

patienten som är utgångspunkten i den palliativa vården, det är patientens önskan 

som skall uppnås. För att kunna uppnå detta är det sjuksköterskan som skall 

ansvara för omvårdnaden så den genomförs med partnerskap med patient och 

närstående. Värdighet och integritet skall på så vis bevaras.  

 

5. Syfte 

Syftet är att sammanställa tidigare forskning om upplevelser hos patienter som 

erhåller palliativ vård i sitt eget hem.  

 

6. Definition av centrala begrepp  

Upplevelser: Författarna till denna litteraturöversikt definierar upplevelsen hur 

patienten i helhet upplever att vårdas palliativt. Det kan till exempel vara hur 

vården fungerar rent praktiskt men även hur patienter upplever sitt psykiska samt 

fysiska mående. Vad patienterna har för upplevelse om det sociala livet, 

vårdpersonalen, trygghet och förändringar under den palliativa vården kommer 

också att innefattas i upplevelsen för patienten.  

Det egna hemmet: Detta begrepp har enligt författarna definierats som den bostad 

som patienterna har bott i även innan de blev inskrivna i den palliativa 
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hemsjukvården. Om patienten bott på ett särskilt boende innan sjukdomstiden har 

dessa exkluderas. 

 

7. Metod 

7.1 Design 

Studien är en litteraturöversikt med kvalitativ ansats som skall besvara syftet som 

presenteras. En litteraturöversikt är en sammanställning av aktuell forskning inom 

ett ämnesområde (Forsberg & Wengström, 2015). 

 

7.2 Urval  

I denna litteraturöversikt har kvalitativa artiklar använts. Artiklar som inkluderats 

är artiklar som svarat på studiens syfte samt uppfyller inklusionskriterierna. 

7.2.1 Inklusionskriterier/ exklusionskriterier 

Artiklarna som har inkluderats skall vara i fulltext, peer reviewed, samt att 

artiklarna är av medel eller hög kvalitet enligt granskningsmallen (se bilaga 2). 

Deltagarna i studierna skall vara över 18 år. Artiklarna skall även vara godkända 

av en etisk kommitté. Vidare är enbart artiklar på engelska inkluderade. Artiklar 

som exkluderats är de som handlar om patienters upplevelser av palliativ vård på 

olika boenden, (t.ex. äldreboenden, servicehus, etc). Artiklar som är äldre än tio år 

är även de exkluderade. 

  

7.3 Granskning av artiklarnas kvalitet 

Granskningsmallen för att avgöra artiklarnas kvalitet, är omgjord enligt Willman, 

Stoltz och Behtsevani (2006) samt Forsberg och Wengström (2008), som är taget 

ifrån Högskolan Dalarna (se bilaga 2). I denna litteraturöversikt har mallen för 

kvalitativa artiklar använts. Artiklarna har fått poäng utifrån kriterier i mallen. När 

mallen är ifylld summerades poängen som sedan dividerats med högsta poäng för 

att få en procentsats. Artiklar som ligger under 60 % anses vara av låg kvalitet. 

Artiklar vars procentsats landar mellan 60 och 80 % anses vara av en medelhög 

kvalitet och artiklar vars procentsats landar mellan 80 och 100 % anses vara av en 

hög kvalitet (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). 
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7.4 Datainsamling  

Författarna till denna litteraturstudie har använt databaserna PubMed och CINAHL 

vid artikelsökningar. PubMed för att den innehåller artiklar om medicin och 

omvårdnad samt innehåller PubMed framförallt tidskriftsartiklar och 75 procent av 

artiklarna är på engelska. CINAHL har använts för att den är specialiserad på 

omvårdnadsforskning och innehåller tidskrifter som inte finns tillgängliga i 

PubMed (Forsberg & Wengström, 2015). Båda dessa databaser finns tillgängliga, 

gratis, via Högskolan Dalarna. Författarna till denna litteraturöversikt har använt 

svenska mesh för att hitta ämnesord utifrån våra sökord.  

 

7.4.1Sökord 

Death at home, Dying, End of life care, Expectations, Experience, Health nursing, 

Home based, Home care, Home environment, Hospice, Interview, Living at home, 

Living with, Nurs, Opinion, Palliative care, Palliative home care, Palliative 

patients, Patient, Patient view, Perceptions, Perspective, Satisfaction, Terminal 

care och Quality of life. Dessa ord har kombinerats på olika vis, detta påvisas i 

sökmatrisen (se bilaga 1).  

 

Booleska sökord har använts, och det är orden AND, OR och NOT som använts. 

Forsberg och Wengström (2015) skriver i sin bok att ordet AND begränsar 

sökningen och gör den smalare. Medans ordet OR gör sökningen bredare och 

utvidgar resultatet. Ordet NOT begränsar sökningen. Olika kombinationer har 

använts för att hitta relevant litteratur (se bilaga 1) (ibid.). 

 

7.5 Tillvägagångssätt    

Författarna har använt databassökning och till en början enskilt sökt på artiklar i 

CINAHL och PubMed. Författarna har tagit hjälp av en bibliotekarie för att få 

fram relevanta sökord samt sökteknik. När relevanta artiklar hittats har båda 

författarna läst igenom dessa och granskat dessa för att välja ut artiklar att ha med i 

resultatet. De titlar som verkade svara på syftet valdes ut och vidare lästes 

abstrakten för att sedan göra ett ytterligare urval av de artiklar som fortfarande 

efter lästa abstrakt svarade på syftet. Författarna har sedan läst igenom utvalda 

artiklar i sin helhet och valt bort de som inte svarat på litteraturöversiktens syfte. 
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Författarna delade sedan upp valda artiklar där en författare granskat åtta stycken 

artiklar och den andra har granskat sju artiklar. Därefter har författarna bytt artiklar 

med varann och gjort ytterligare en granskning för att säkerställa kvaliteten. Under 

de sökningar som gjorts i databaserna PubMed och CINAHL har dubbletter av 

artiklarna uppkommit under flera sökningar, dessa är dock inte presenterade i 

bilaga 1. Resterande arbete har gemensamt utförts av båda författarna till denna 

litteraturöversikt.  

 

7.6 Analys och tolkning av data   

För att analysera data har författarna använt sig av en bok skriven av Friberg 

(2012). Innehållet i artiklarna har lästs flera gånger av båda författarna för att 

sedan diskuterats gemensamt av författarna. Likheter och skillnader i innehållet 

har identifierats och bearbetats för att få teman och subkategorier. De utvalda 

artiklarna har sedan sammanställts i en artikelmatris där författare, år, land, syfte, 

metod, design, deltagare, resultat och kvalitetsgrad presenteras (se bilaga 3). 

Huvudteman valdes, av författarna ut i varje artikel för sig som sedan 

sammanställts till en helhet i resultatet vilket sedan sammanställs i resultatdelen i 

denna litteraturöversikt med löpande text. Resultatet presenteras under 

gemensamma kategorier som författarna ansett som centrala fynd i de olika 

artiklarna.  

 

7.7 Etiska överväganden 

Författarna har presenterat alla artiklar som ingår i studien oavsett vad som 

framkommit i resultatet. Alla artiklar har varit godkända av en etisk kommitté eller 

noggranna etiska överväganden gjorts där ingen deltagare har utsatts för fara enligt 

World Medical Association (2017). 

 

I de artiklar som medverkat i denna litteraturöversikt har inga personer under 18år 

medverkat. I en studie skall enligt Forsberg och Wengström (2015) de artiklar som 

medverkar ha granskats av en etisk kommitté. Det är även viktigt att alla som 

deltagit i de studier som medverkat i denna litteraturöversikt har getts möjligheten 

till att vara anonyma samt att det finns ett medgivande till deras medverkan 

(Forsberg & Wengström, 2015; World Medical Association, 2017). Författarna till 
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denna litteraturöversikt har strävat efter att skriva sitt resultat så sanningsenligt 

som möjligt då denna översikt inte kommer att granskas av Högskolan Dalarna. 

 

8. Resultat 

Resultatet är baserat på 15 vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats som är 

skrivna i sju olika länder, Australien, England, Holland, Scottland, Sverige, 

Thailand och Tyskland. Artiklarna är utvalda för att besvara litteraturöversiktens 

syfte om upplevelser hos patienter som erhållit palliativ vård i sitt eget hem. I de 

vetenskapliga artiklarna har både män och kvinnor deltagit.  

 

8.1 Vårdas i hemmiljö  

8.1.1 En trygghet 

Patienterna upplevde en trygghet i att vara i det egna hemmet (Aoun, O’Connor, 

Skett, Deas, & Smith, 2012; Melin- Johansson, Odling, Axelsson & Danielsson, 

2008). I artikeln skriven av Melin- Johansson et al. (2008) beskrevs känslan av att 

vårdas hemma som ett säkert och privilegierad känsla för att patienterna kände sig 

bekväma i sin egen hemmiljö. De kunde titta och röra vid sina personliga 

tillhörigheter, vilket gjorde det möjligt för att bevara självständigheten och bidra 

till en känsla av välmående. Ett sjukdomsförlopp som hela tiden innebär att stöta 

på nya upplevelser kan vara jobbigt, patienterna upplevde då att få vara hemma där 

de kunde känna igen allting ifrån dofter, miljön och de vardagliga aktiviteterna var 

en trygghet (Melin- Johansson et al., 2008). 

 

8.1.2 Viljan att dö hemma 

De som levde hemma var beslutsamma om att få stanna hemma vilket tydligt 

bevisas av ett citat från en patient som säger “I was born in this house, I want to 

die here. I am at home and I want to stay here until my dying day” (Luijkx, & 

Schols, 2011, s.580). En annan patient var också beslutsam om att få dö hemma 

och uttryckte sig såhär: “I´d prefer to die in my own home. I don´t want to die in, 

I´m not dying in X care home: That´s the local dying factory...”  (Johnston et al., 

2012, s. 1622). Luijkx och Schols (2011) har skrivit att det fanns de patienter som 

kan tänka sig att vårdas på sjukhus om det exempelvis uppstår allvarliga symtom 
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som är svårt att få bukt med i hemmet. Trots att patienterna upplevde det som 

väldigt positivt att bli vårdade i sitt eget hem, kan de välja att vårdas på ett sjukhus 

på grund av att de i hemmet kände sig som en börda för sin familj (Luijkx, & 

Schols, 2011; Melin- Johansson, Odling, Axelsson, & Danielsson, 2008). Trots att 

patienterna ibland kände sig som en börda för sina närstående, upplevde de att de 

måste ha ett stort stöd från sina anhöriga för att möjligheten att vårdas i hemmet 

skall vara möjlig (Aoun, Deas, & Skett, 2016).  

 

8.2 Bevara livet 

8.2.1 Normalitet 

Johnston et al. (2012) tar i sin artikel upp om att upprätthålla normaliteten var 

viktig för patienterna, det hade även en stor roll i hur de upplevde sin vård i livets 

slut som helhet. För att få behålla livet så normalt som möjligt var det väldigt 

betydelsefullt att bli sedd som sin egen person, och inte som den sjukdom de blivit 

diagnostiserad med (Johnston et al., 2012). Patienterna som deltog i Olsson, 

Östlund, Grassman, Friedrichsen och Strang (2010) artikel upplevde att de endast 

var de själva som på riktigt försökte fokusera på deras mening med livet. För att 

upprätthålla sin egen betydelse i livet, var det deras eget arbete att upprätthålla det 

då ingen annan kunde göra detta för dem. För att upprätthålla gnistan i livet 

strävade dessa patienter efter ett så normalt liv som möjligt, genom att bibehålla 

deras tidigare sysslor så som vardagens alla bestyr, hobbys samt att de behöll 

samma roll de alltid haft gentemot deras anhöriga. Patienterna har kämpat hårt för 

att lyckas behålla livet så normalt som möjligt sedan de drabbats av sin sjukdom. 

det var dock skönt tyckte patienterna när de fick bekräftelse av sina närstående att 

trots sitt tillstånd var de som vilken person som helst (Olsson et al., 2010). Ett sätt 

för patienterna att bevara livet på är genom att få umgås med familj och vänner. 

Däremot var detta också en av de delar som inte alltid var så lätt att bevara. Många 

patienter upplevde att en del vänner drog sig undan. Detta påverkade patienternas 

livslust samt att de kände sig ensamma. En patient beskrev det såhär: “...Even 

when you´re ill you need visitors. You just can´t sit here and rot, there´s still some 

intellectual capacity in my head. I can still be with them” (Olsson et al., 2010, s. 

609).  
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8.2.2 Självständighet och delaktighet 

Många patienter beskrev att de vill vårdas i hemmet då det gav dem en känsla av 

självständighet (Melin- Johansson, Odling, Axelsson, & Danielsson, 2008). För att 

få en känsla av självständighet och delaktighet berättade patienterna att det var 

viktigt för dem att deras intellektualitet bevarades genom att låta dem vara 

delaktiga i beslut rörande vården. Patienterna upplevde personalen som 

professionell genom att de hela tiden strävade efter och uppmuntrade att få 

patienterna delaktiga i vården, vilket i sin tur ledde till att patienterna upplevde att 

de fick ett bra socialt stöd (Melin- Johansson et al., 2008; Olsson, Östlund, 

Grassman, Friedrichsen, & Strang, 2010). Att få vara delaktig gjorde möjligheten 

att vårdas i hemmet mer attraktivt för patienterna. Att som patient själv få vara 

med i beslut, bland annat angående sin egen vård gjorde att patienternas känsla av 

självständighet var hög samt att det ökade deras möjlighet att få uppleva en 

optimal livskvalitet (Melin- Johansson et al., 2008). Trots att patienterna ville vara 

självständiga blev de hela tiden mer beroende av andra i alla vardagliga 

situationer. I dessa stunder var det viktigt för patienterna att betyda något för de 

människor som var runt omkring dem, vilket i sin tur gav dem hopp för framtiden 

och styrkan att fortsätta till nästa fas. Att få vara viktig för andra, upplevde 

patienterna som att det berikade deras liv (Olsson et al., 2010). En patient pratade 

om att det är viktigt att vara involverad och behålla normala aktiviteter även när ett 

beroende av andras hjälp behövdes (Noot, Tassanee, Forrester, & Pimpan, 2016).  

 

8.3 Förändringar 

8.3.1 Sociala livet 

Att förändringar skedde under tiden patienten vårdades palliativt är ingenting nytt 

för dessa patienter, att däremot deras sociala relationer skulle ändras så pass 

mycket som det gjort kom lite mer som en chock. En patient i Aoun, Deas och 

Skett  (2016) artikel upplevde att allt eftersom hans kropp förändrades, ändrades 

även hans vänners syn på honom. Vännernas försök i att anpassa sig efter denna 

patients nya vardag var för dem en utmaning, de placerade honom som en 

utomstående då han ansågs vara annorlunda än dem själva. Patienten upplevde 

detta som en påfrestning och kände sig ensam och utanför. Intervjuaren frågade 

patienten om hans vänner var rädda för sjukdomen och fick då till svar att de 
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kände sig något obekväma i att besöka honom (Aoun, Deas, & Skett, 2016). För 

att förenkla detta och inte exponera sjukdomen på samma sätt valde en annan 

patient att använda datorn till att socialisera sig med sina vänner (ibid.).  

 

De allra närmaste relationerna diskuterades i Carlander, Ternestedt, Sahlberg-

Blom, Hellström, och Sandberg (2011) artikel om att relationen med maka/make 

samt barnen även förändrades, speciellt för patienterna som lever med sin sjukdom 

i hemmet. Att varje dag behöva be om hjälp är svårt, samtidigt som det är ett 

tecken på att sjukdomen existerar. En patient berättade om det som varit det 

svåraste med att vara sjuk är barnen, att den energi han tidigare har lagt på dem nu 

inte längre fanns (Carlander et al., 2011). Samtidigt som denna patient brottades 

med sitt dåliga samvete över barnen, brottades han samtidigt med sitt dåliga 

samvete över sin fru. Han orkade inte längre hjälpa till på samma sätt och tyckte 

det var påfrestande att inte kunna finnas där för henne som tidigare. Även 

småsaker som de alltid har gjort tillsammans förändrades när kroppen inte längre 

orkade på samma sätt som tidigare (ibid.).  

  

Sociala aktiviteter upplevde många som en viktig del av livet innan sjukdomen 

kom. I dagens läge när patienterna inte längre orkade vara sociala på samma sätt 

som innan tacklade många den svårigheten genom att söka upp likasinnade. 

Genom att prata med någon i samma sitts försvann lite av den känslan som tidigare 

utstrålat ensamhet och utanförskap (Aoun, Deas, & Skett, 2016; Carlander, 

Ternestedt, Sahlberg-Blom, Hellström, & Sandberg, 2011).  

 

8.3.2 Kroppen   

Melin- Johansson, Odling, Axelsson och Danielsson (2008) diskuterade att under 

den sjukdomsprocess som pågår för palliativa patienter är kontinuitet och 

igenkännandefaktorn inte den största då nya symtom kan uppträda titt som tätt 

samt att kroppen ändras från dag till dag i sitt mående. Att ständigt leva med 

förändringar är en utmaning som många patienter stod inför. Melin- Johansson et 

al. (2008) menade även att när en befinner sig i ett palliativt skede påverkades ofta 

kroppen på många olika vis, samtidigt som alla dessa kroppsliga förändringar 

varierade från dag till dag. Att leva som patient där sjukdomen påverkde kroppen 
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kan vara tufft och påfrestande. Ena dagen upplevde patienterna att symptomen 

börjar avta medan nästa dag kommer symptomen tillbaka med dubbel styrka. 

Denna ovisshet gav känslan av att patienterna är fångar i sin egen kropp, då de 

aldrig kan planera för nästa dag förens de visste hur de mådde (Melin- Johansson 

et al., 2008). Det kan också vara svårt för patienter att förklara för andra hur de 

mår vilket en patient beskrev så här: “my body does not show how it feels on the 

inside.” (Carlander, Ternestedt, Sahlberg-Blom, Hellström, & Sandberg, 2011, 

under “inside and outside of me” i berättelsen om Flora). Aktivitet var en viktig 

aspekt i många av patienters liv före sin sjukdom, i samband med den nedsatta 

kroppsfunktionen dog mycket utav aktiviteterna ut. För en patient blev detta 

väldigt påtagligt då hon alltid tyckt om att vara ut i trädgården och fixa, nu är detta 

däremot inte alls möjligt i samma utsträckning då kroppen sagt ifrån (Aoun, Deas, 

& Skett, 2016). 

 

8.3.3 Livskvalitet  

Livskvalitet är olika för alla, huvuddraget är att kunna njuta av livet (Noot, 

Tassanee, Forrester & Pimpan, 2016). Carlander, Ternestedt, Sahlberg-Blom, 

Hellström och Sandberg (2011) har i deras resultat kommit fram till att 

livskvaliteten är något som förändrats under hela sjukdomsförloppet för de 

palliativa patienterna, det är något som går väldigt upp och ner från dag till dag. 

Carlander et al. (2011) har i sitt resultat även med exempel som patienterna 

använde sig utav för att livskvaliteten skall upprätthållas. För patienterna innebar 

det att ge dagarna en mening, att få göra en plan för dagen som sedan också kunde 

genomföras. För att minska hopplösheten genomfördes sådant som patienterna 

klarade av, vilket minskade känslan av hopplöshet och gav en upplevelse av 

välmående (Carlander et al., 2011). En patient beskrev att för att livet ska vara 

meningsfullt ville hon känna att det är hon som bestämmer och få visa sig som en 

person med styrka och kapacitet, vilken hon kände att palliativa teamet inte mötte 

upp henne med (ibid.). 

 

Något som ökade livskvaliteten till det bättre var massage i hemmet , detta 

påvisades genom att ångesten som utlöstes av smärtan, och därmed inducerade det 

avslappning och sömn (Cronfalk et al., 2009).  En patient med svår återkommande 
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smärta och med markerad dödsångest upplevde att massagen har reducerat både 

smärta och ångest vid varje tillfälle. Även känslorna av glädje och tillfredsställelse 

upplevdes under och efter massagesessionen, som även det ökade livskvaliteten, 

trots att patienten närmade sig döden (Cronfalk et al., 2009).  

 

8.4 Anhöriga som vårdare 

8.4.1 Vikten av anhöriga 

Aoun, Deas och Skett (2016) beskrev i sin artikel att skall patienten vårdas och bo 

i sitt eget hem är det av stor vikt att ha en partner som var närvarande och delaktig 

i vården. Detta blir tydligt med ett citat av en patient som lyder: “.. I must admit, 

throughout the whole of my illness I couldn't have got by without the support of 

my family and friends..” (Aoun et al., 2016, s. 360). Vidare skriver författarna att 

de patienter som hade behov av en specialiserad vård var det speciellt en 

nödvändighet, då patientens förutsättningar för att kunna vårdas hemma i dessa fall 

var väldigt låg utan att ha en anhörig som vårdar (ibid.).  

 

Patienterna själva hävdade att det var viktigt att ha människor runt omkring sig. 

Att få ha dessa människor, närstående, familj och vänner med sig på sin resa 

genom sjukdomen gav patienterna en känsla av trygghet vilket resulterade i att 

en känsla av hopp infann sig (Aoun, Deas, & Skett, 2016; Olsson, Östlund, 

Grassman, Friedrichsen, & Strang, 2010). Patienterna var beslutsamma om att för 

att kunna bo och vårdas i sitt eget hem var det väldigt viktigt för dem att ha sina 

närstående nära till hands. Trots att patienterna var medvetna om att de närståendes 

hjälp var viktig, har många svårt att ta emot den hjälp som fås. Det var en del 

delade meningar för patienterna då de uppskattade hjälpen de fått av sina 

närstående, samtidigt som det inte har velat vara någon börda för dem (Aoun et al., 

2016). 

 

De patienter som vårdades palliativt var i stort behov av anhöriga för att den 

palliativa vården skulle kunna upprätthållas i hemmet (Aoun, Deas & Skett, 2016). 

Trots behovet av att ha anhöriga, vilket gjorde att det fanns ett socialt nät runt 

patienten, hade många patienter en klinisk påvisbar nivå av depression medans en 

av fem patienter hade påvisbara nivåer av ångest (Götze, Brähler, Gansera, Polze 
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& Köhler, 2014). Däremot upplevde de allra flesta patienter att de hade ett bra 

socialt stöd av sina anhöriga. Fortsatt skriver författarna att det visade sig även att 

smärta påverkade patienternas tillstånd, när patienterna led av mycket smärta 

ökade depressionen och ångesten (ibid.).  

 

8.4.2 Stöd till anhöriga  

I Norinder, Goliath och Alvariza (2017) artikel har närstående till patienter som 

vårdas palliativt fått möjlighet till att själva prata av sig om sina tankar, frågor och 

funderingar. De har även fått ny kunskap om hur deras närståendes sjukdom 

innebär, men också hur de som närstående på bästa sätt kan vårda sin sjuka 

familjemedlem. Efter att de närstående fått möjligheten till detta upplevde 

patienterna att kommunikationen till sina närstående blivit mycket mer öppen. 

Patienterna upplevde även att de känner sig mer trygga i att vårdas av sina 

anhöriga nu när det vet mer om både sjukdomen och hur omvårdnaden skall 

utföras. Patienterna upplevde ett positivt engagemang i att vårdpersonalen 

engagerat sig i deras närstående och även tagit hand om dem (ibid.).   

 

8.5 Döden  

De flesta patienter upplevde att livets slut närmade sig i takt med att kroppen 

försämrades, i samband med detta kom även många tankar kring döden (Aoun, 

Deas, & Skett, 2016). Att acceptera döden var däremot uppenbart för majoriteten 

av patienterna. Då patienterna funderat en tid över döden ansågs det inte lika 

oroande som det tidigare gjort, de ansågs mer att om döden kommer, så kommer 

den. En patient insåg till slut att när döden väl kommer, kanske det i den stunden 

är det bästa alternativet. En annan patient fick frågan om han var rädd för att dö 

och svarade då: “No. I´m not worried at all … if i go tomorrow, I´m going to the 

wife…” (Aoun et al., 2016, s. 361). Döden blev mer och mer normaliserad för 

dessa patienter och tillhörde numera deras vardag (Aoun et al., 2016). 

 

Att leva med en svår sjukdom där döden tillslut är enda utvägen upplevde 

patienterna som ett handikapp, vilket gjorde att deras syn på en förbättring kändes 

väldigt negativ. Däremot fanns det en del patienter som upplevde dödens 

närmande något annorlunda. Dessa patienter upplevde att en spirituell förändring 
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påverkade deras acceptans till att lämna livet bakom sig mer positivt. När deras 

inställning till livets slut ändrades gav det en stoppande effekt på deras rädsla 

samtidigt som de accepterades att livet snart är slut (Noot, Tassanee, Forrester, & 

Pimpan, 2016). 

 

Att få kommunicera om döden upplevdes som viktigt av patienterna i Olsson, 

Östlund, Grassman, Friedrichsen och Strang (2010) artikel. De patienter vars 

kommunikation om döden inte var speciellt öppen mellan dem själva och deras 

närstående, upplevdes av patienterna att deras hopp minskade på grund av detta. 

De upplevde att de då fick bära hela bördan som kom i samband med sjukdom och 

död, helt själva. När dessa samtal om döden ändå väl kom på tal, poängterad 

patienterna att det var viktigt för dem att vara förberedda. Om ett samtal om döden 

uppkom vid fel tillfälle upplevdes det av patienterna att det kunde  minska deras 

hopp, tillit och även deras förtroende till döden samt till den som samtalet 

utspelade sig tillsammans med (Olsson et al., 2010). Alla patienter var dock inte 

intresserade själva av att prata om döden vilket en patient tydliggjorde genom att 

utrycka sig såhär: “ [She] wants to talk about death. I asked her to stop. I don´t 

think about death. I still have some hope left” (Olsson et al., 2010, s. 609). 

 

8.6 Upplevelser av vårdpersonalen  

Klarare et al. (2017) skrev i sin artikel att en patient upplevde snabb hjälp, när 

komplikationer såsom diarré och kräkningar hade uppstått. Dessutom tog Klarare 

et al. (2017) upp att en del patienter upplevde att personalen verkligen lyssnade 

och höll vad de lovade. Till exempel var det en ur personalstyrkan som sagt att hon 

återkommer snart och var då strax tillbaka med ett dropp, som utlovat. Flera 

patienter upplevde en väldigt bra kontinuitet i vården, där en personal slutade de 

senaste besöket, tog nästa personal vid. En patient var väldigt nöjd med att när 

personalen åkte därifrån, påminde de alltid henne att ringa så snart det fanns en 

oro. Patienten upplevde då att hon inte ville vara i vägen för vårdpersonalen och 

hade då fått som svar att det inte störde alls utan att de var därför vårdpersonalen 

var där, för patienternas skull. Vilket uppskattades mycket. Patienterna har även 

beskrivit att personalen är väldigt omhändertagande då de även bryr sig om de små 

sakerna i livet. Det upplevdes även av patienterna att de blev lyssnade på, de kände 
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att de blev involverade in sin egen vård och att de själva fick vara med i det 

slutgiltiga bestämmandet angående vården (Klarare et al., 2017). Patienterna själva 

kände att de påverkades positivt i sitt mående genom att de upplevde vården de 

fick som positiv (Noot, Tassanee, Forrester, & Pimpan, 2016). I artikeln skriven av 

Klarare et al. (2017) beskrivs de upplevelser patienterna hade om det palliativa 

teamet förutom att kunna ringa när behovet fanns, upplevdes de ha en familjär 

känsla, kunnig personal, de är ny som gammal personal väl pålästa om patienten, 

hjälpsamma och hittar nya lösningar (Klarare et al., 2017). Patienterna upplevde 

att efter sin inskrivning i det palliativa teamet har familjen blivit mer välkomnad 

att vara involverade i vården (Norinder, Goliath, & Alvariza, 2017). En patient 

upplevde personalen som positiv och utryckte sig såhär: “I thought it was the end 

of everything ... then she [community palliative care CNS] came and suddenly I’ve 

become more confident now.” (Conner, Allport, Dixon, & Somerville, 2008, s. 

550). 

 

Bland vårdtjänsterna som fanns tillgängliga måste patienten och närmaste vårdare 

fatta beslut om vem som ska kontaktas för att ta itu med problem. Dessa beslut är 

nyanserade och baserades på en rad faktorer som tidigare erfarenhet av en tjänst, 

personliga kunskaper och preferenser, förtroende för vård, tillgänglighet, 

personliga relationer och en känsla av att vara igenkänd. En kombination av dessa 

faktorer kan göra att en person kan utesluta några av de tjänster som kan vara 

tillgängliga och till och med kringgå tjänster som skulle vara de bästa för dem att 

använda (Hardy, King, & Rodriguez, 2014). Det var inte enbart palliativa teamet 

som var inblandad i vården utan också till exempel hemtjänst och primärvård. 

Patienterna upplevde att vissa var mer involverade än andra. Vem som är 

involverad kunde vara delvis patientens eller anhörigas val. Fortsatt skriver 

författarna att patienterna och deras anhöriga försökte utnyttja de personer som de 

tyckte var mest användbara för att möta deras behov (ibid.).  

 

8.7 Den medicinska vården 

När patienter vårdades palliativt är det inte enbart ren omvårdnad som sker, det är 

även medicinsk vård som behövdes genomföras. I Beijer et al. (2008) studie 

intervjuades patienter som fått sin infusion i hemmet istället för på sjukhus. Alla 
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patienter förutom en upplevde detta som positivt. Det patienterna upplevde som 

positivt var att medan infusionen pågick kunde de fortsätta med de dagliga 

aktiviteterna de hade planerade i hemmet. Patienterna upplevde också det hela som 

mycket mer avslappnat, då de fick vara i sin egen hemmiljö (Beijer et al., 2008). 

Den patient som däremot upplevde det som negativt och något skrämmande var i 

fall det skulle uppstå något problem med infartskanylen, exempel om hamnar ur 

läge (Beijer et al., 2008). Melin- Johansson, Odling, Axelsson och Danielsson 

(2008) skriver om huruvida patienterna upplevde den medicinska behandlingen när 

den gav ett positivt resultat. Patienterna i den artikel såg ett positivt besked som att 

en del av hoppet som tidigare gått förlorat nu återförts, ett inre lugn infann sig 

även hos patienten. I Carlander, Ternestedt, Sahlberg-Blom, Hellström och 

Sandberg (2011) artikel skrev författarna om en patient som blivit informerad om 

att hans sjukdom inte längre försämrats då behandlingen givit gott resultat. Denna 

patient upplevde då att detta självklart är en lättnad när han tänker på sin fru och 

sina barn. I samma stund inser han dock att det för honom ändå känns lite som en 

besvikelse, “I might think this is enough … I have done everything I can do” 

(Carlander, Ternestedt, Sahlberg-Blom, Hellström, & Sandberg, 2011, citat 2 

under my death and my time). 

 

9. Diskussion 

9.1 Sammanfattning av huvudresultat 

Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka hur patienter upplevde att 

vårdas palliativt i det egna hemmet. Undersökningen visade att de flesta patienter 

föredrog att vårdas hemma för att kunna behålla livet och livskvaliteten, som det 

varit innan sjukdomen, så långt som möjligt. De kände en trygghet när de kunde 

vara med och påverka vården, vara i sin egen miljö när sjukdomen gjorde att livet 

förändrades. Att få dö i sin egen trygga miljö med sina egna saker var viktigt. Att 

få kunna göra det som patienten gjort tidigare upplevdes lättare i den egna 

hemmiljön. Många kände även en trygghet i att ha sina anhöriga nära och att de 

var med under vårdtiden, även om rädslor för att vara en tyngd för anhöriga 

uppstod. Författarna har valt ut tre huvudteman som framkommit i resultatdelen 

dessa är trygghet, delaktighet och personcentrerad vård.  
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Som författare till litteraturöversikten upplever vi det positivt att de flesta patienter 

upplever vården någorlunda lika. I resultatet i denna litteraturöversikt upplevdes 

vården för det mesta positivt, författarna hittade väldigt få negativa kommentarer 

om hur patienterna upplever att vårdas palliativt i sitt eget hem.  

   

9.2 Resultatdiskussion      

9.2.1 Trygghet 

Resultatet visar att patienterna upplevde det som en trygghet att vårdas i det egna 

hemmet. Till exempel beskrev patienter i Melin- Johansson, Odling, Axelsson och 

Danielsson (2008) artikel att de upplevde det som en säkerhet samt att det var en 

priviligerad känsla att få vårdas hemma. Detta styrks i bakgrunden i Munck och 

Sandgren (2017) artikel där de skriver att palliativ vård är till för att patienter och 

anhöriga skall känna trygghet i situationen de befinner sig i. Detta exempel styrker 

att den palliativa vården fyller sitt syfte. Beijer et al. (2008) skriver om en situation 

patienten upplevde som otrygg. En infusion skulle då ges i hemmet och patienten 

berättade att hen var orolig ifall det skulle uppstå komplikationer med till exempel 

infarten eller dylikt. De fyra hörnstenarna inom den palliativa vården beskrivs av 

Munck och Sandgren (2017) som vidare skriver om att patienten behöver känna ett 

lugn inför en situation för att kunna känna trygghet. Vilket Beijer et al. (2008) i  

beskriver i sin artikel i resultatet där patienten kände sig otrygg. Detta anser 

författarna är ett exempel på där den palliativa vården brister. Här är det viktigt 

tror författarna att involvera patienten och se till dennes behov och önskningar. För 

att uppnå detta anser författarna att det krävs av vårdpersonalen att en ärlig och 

tydlig kommunikation används med patienten. Detta skriver Frank (2009) som 

menar att för en patientdelaktighet skall kunna uppnås bör vårdpersonalen vägleda 

och stötta patienten. Här blir alltså sjuksköterskans förhållningsätt och uppmuntran 

till patienten viktig för att utforma vården efter patientens önskningar (ibid.). 

 

Resultatet visade att få ha anhöriga och vänner med sig på sin resa genom 

sjukdomen gav patienterna en känsla av trygghet och känsla av hopp infann sig 

(Klarare et al, 2017). I bakgrunden tas vikten av anhöriga upp i Munck och 

Sandgren (2017) artikel, vilket styrks i resultatet genom att patienterna själva 

berättade i Olsson, Östlund, Grassman, Friedrichsen, och Strang (2010) samt 
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Aoun, Deas, och Skett (2016) artiklar att det var viktigt att ha människor runt 

omkring sig. I sin artikel från resultatet skriver klarare et al  (2017) även om 

personalens betydelse för patienternas trygghet i den palliativa vården. Att få ha 

sina nära och kära anser vi som författare som en viktig del i det resultatet vi hittat, 

här påvisas det att patienterna själva upplever att deras anhöriga är av stor vikt, 

framförallt var det viktigt att de hade sina anhöriga för att i sitt eget hem kunna 

känna sig trygga. Vi anser att tryggheten är viktigt för att en god vård skall kunna 

genomföras, det var också intressant att få fram ett resultat där tryggheten byggde 

en hel del på att få vara i sitt egna hem. För att få möjligheten till att uppleva en 

trygghet i att vårdas i hemmet fanns ett behov av att ha anhöriga nära (Melin- 

Johansson, Odling, Axelsson & Danielsson, 2008).  

 

9.2.2 Delaktighet 

Enligt Fridegren och Lyckander (2009) strävar den svenska sjukvården efter att 

varje unik patient har rätt till delaktighet i sin egen vård genom sitt eget 

självbestämmande. Detta styrks av Patientlagen (SFS 2014:821) som nämner att 

omvårdnaden i möjligaste mån skall göras i samband med patienten. De anser även 

att ett bemötande av en patient skall göras med respekt. För att vården skall bli 

rättvis krävs det att patientens talan tillåts komma fram för att den unika patientens 

önskan skall kunna genomföras i så stor mån som möjligt. Patienternas egen 

reflektion om delaktighet hittas i en artikel i resultatet skriven av Melin- 

Johansson, Odling, Axelsson och Danielsson (2008), där beskrev patienterna att 

delaktigheten i sin egen vård var av hög betydelse. Patienterna beskrev att den 

delaktighet som sjuksköterskan uppmanade till, gav dem en ökad självständighet 

vilket gjorde att deras livskvalitet optimerades. Detta ansågs som positivt av 

författarna att det som beskriver hur det skall gå till i resultatet i Fridegren och 

Lyckander (2009) artikel faktiskt också utfördes enligt patienterna som deltagit i 

resultatartikeln Melin- Johansson et al. (2008). Att få fram ett resultat där 

patienterna upplever att sjuksköterskan uppmanade till att låta dem vara delaktiga, 

vilket ansågs som en positiv upplevelse från patienterna, ses som ett kvitto på att 

patienterna faktiskt får den vård som är tänk. Här har vårdens kompetens inte låtit 

några hinder kommit i vägen, så som tidsbrist och så vidare, för den vård som skall 

utföras.  
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När en patients sjukdomsförlopp fortskridit och patientens ork och mående 

försämrats är det här extra viktigt att som sjuksköterska träda fram genom att stötta 

samt ge patienten möjlighet till delaktighet. Vidare skrivs det i balgrunden att när 

patienten blivit så pass dålig att hen själv inte orkar strida för sin rätt är det viktigt 

att som sjuksköterska i möjligaste mån ändå väga in patientens önskemål i vården 

så att hen får vara delaktig ända till slutet (Frank, 2009). Vid långt gånget 

sjukdomsförlopp beskrivs det i resultatet att patienterna upplevde att det för dem 

var viktigt att betyda något för andra. I de situationer där de blev delaktiga 

upplevde de en betydande roll i andras ögon eftersom de hela tiden ansåg att 

patientens önskan och vilja var viktiga, de blev då viktiga för andra eftersom deras 

vilja var viktig (Olsson, Östlund, Grassman, Fredrichsen & Strang, 2010). Som 

sjuksköterska finns det ett omvårdnadsansvar som innebär att främja patientens 

livskvalitet. Genom att främja patientens livskvalitet är det viktigt att patienten får 

vara så delaktig som det bara går, detta för att veta patientens alla eventuella behov 

som sedan skall tillgodoses (Thulesius, 2016). 

 

9.2.3.Personcentrerad vård 

Enligt Hörnsten (2017) innebär en personcentrerad vård att den som på något vis 

fått ett försämrat hälsotillstånd skall ses utifrån sin egen person och inte utifrån sitt 

ohälsotillstånd. Planen med personcentrerad vård är att det mellan sjuksköterska 

och patient skall bildas ett partnerskap. Partnerskapet mellan patient och 

sjuksköterska innebär att sjuksköterskan hela tiden involverar patienten i de beslut 

som tas. Det är också viktigt att sjuksköterskan låter patienten utföra den del av 

omvårdnad som patienten själv klarar av och vill utföra självständigt (Hörnsten, 

2017), vilket även styrks i Patientlagen (SFS 2014:821). I resultatet från denna 

litteraturöversikt ansåg patienterna att det var viktigt att deras intellektualitet 

bevarades genom att ge dem möjlighet att vara delaktig i de beslut som rör deras 

egen vård Melin- Johansson, Odling, Axelsson, & Danielsson, 2008). Det ansågs 

därför av patienterna som viktigt att sjuksköterskan gav dem möjligheten att precis 

som innan deras sjukdom, sköta sina beslut självständigt som den vuxna individ 

det faktiskt är (Melin- Johansson, Odling, Axelsson, & Danielsson, 2008). Som 

författare till denna litteraturöversikt är det intressant att läsa det som Hörnsten 

(2017) skriver, i bakgrunden att det faktiskt är så patienterna själva vill ha det. Att 
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fakta och verklighet stämmer överens, dessutom upplevde patienterna att 

sjuksköterskan skötte sin del i arbetet genom att involvera patienterna så mycket 

som möjligt (ibid.) 

 

Där patienterna blev involverade och delaktiga upplevde patienterna att deras 

livskvalitet ökade genom att deras liv bevarats som tidigare, samt att upplevelsen 

av personcentrerad vård sågs som hög i dessa situationer (Johnston et al., 2012; 

Melin- Johansso et al., 2008). I resultatet framkommer det att den 

personcentrerade vården ökade när patienterna blev mer involverade i vården och 

deras egna berättelse togs i akt. Vilket för oss som författare gav ett kvitto på det 

som svensk sjuksköterskeförening tar upp om vad den personcentrerade vården 

innebär. Personcentrerad vård kan innebära att s uksk terskan leder hälsoarbetet 

utifrån patientens levnadsberättelse (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Levnadsberättelsen är vem patienten varit och är idag. Att utgå från 

patientberättelsen skall göra att den dagliga vården skall befrämja upplevelsen av 

hälsa.  Detta tycker författarna har varit genomgripande genom hela resultatet just 

att utgå från patientens situation, behov och förmåga för att uppnå en god 

personcentrerad vård (ibid.). 

 

9.3 Metoddiskussion 

En litteraturöversikt innebär att en överblick skapas över den aktuella forskningen 

som finns inom det valda ämnesområdet (Friberg, 2012). Artiklarna till denna 

litteraturöversikt söktes i två olika databaser, PubMed och CINAHL. Författarna 

valde att använda endast två databaser då dessa ansågs tillräkliga. Sökningar har 

gjordes i andra databaser men utan resultat. Dessa två databaser är utvalda på 

grund av de är de databaserna som innehåller flest artiklar inom forskningsområdet 

omvårdnad. Resultatet hade kunnat stärkts av att flera databaser använts genom att 

då få ett eventuellt bredare perspektiv på den tillgängliga forskningen.  

 

De sökord som använts för att få fram artiklar till litteraturöversikten har tagits 

fram genom att lyfta det som tas upp i syftet. De sökord som användes till en 

början var "Palliative care", “Home care”, “Patient”, “Experience“, “Home 

environment” och “Terminal care". Författarna har även använt sig av de booleska 
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sökorden AND, OR och NOT som hjälp för att specificera sökningarna (Forsberg 

& Wengström, 2015). Efter att många sökningar gjorts med dessa sökord saknades 

många artiklar för att få ihop ett trovärdigt resultat. Efter ett möte med en 

bibliotekarie för vägledning i våra sökningar lades fler sökord till, "Perspective", 

"Living at home" och "Quality of life" är några av de sökord som lades till, resten 

av sökorden finnes i sökmatrisen (se bilaga 1). Författarna anser att en styrka till 

denna litteraturöversikt ses i att flera sökord lades till då det ansågs nödvändigt för 

att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt.  

 

Resultatet till denna litteraturöversikt är baserat på 15 stycken kvalitativa artiklar. 

Dessa kvalitativa artiklar har gett en beskrivande vinkel på hur patienterna 

upplever att vårdas samt att leva i ett palliativt skede i sitt eget hem. Artiklarna 

som är utvalda är begränsade till sök åren 2008-2018 för att resultatet skall vara så 

aktuellt som möjligt.  

 

9.3.1 Svagheter 

Att begränsa årtalen på de vetenskapliga artiklarna som resultatet är baserat på, 

kan ha en negativ påverkan på det slutliga resultatet då många eventuella relevanta 

artiklar kan sållas bort. Detta anser författarna vara en svaghet, samtidigt som 

författarna trots detta vill ha ett så aktuellt resultat som möjligt och valde därför att 

begränsa årtalen.  

 

En svaghet i denna litteraturöversikt är att vi som författare anser att de patienter 

som vårdas i sitt eget hem troligtvis själva valt att vårdas i hemmet och då ser 

vården i hemmet som positiv. Då patienterna själva valt att vårdas i hemmet anser 

författarna att resultatet i litteraturöversikten är övervägande positivt, vilket det 

kanske inte varit om patienterna inte frivilligt valt att vårdas i hemmet.  

 

9.3.2 Styrkor 

De vetenskapliga artiklar som medverkat i denna litteraturöversikt har innehållit 

resultat från både hemmaboende patienter samt patienter som är inneliggande på 

bland annat en vårdavdelning. Författarna har då noga valt ut ett resultat som 
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endast är baserat på de upplevelser som kommer från de patienter som bor i sitt 

eget hem, vilket ses som en styrka till detta arbete då syftet är att besvara 

patienternas upplevelser av den palliativa vården i sitt eget hem. Vi som författare 

anser att vi utifrån syftet har exkluderat de artiklarna där det inte går att urskilja 

om patienten var boende i sitt eget hem eller på annat boende. 

 

En annan styrka som ses i denna litteraturöversikt är att det framkomna resultatet 

anses vara trovärdigt av författarna då de 15 artiklar som använts alla haft resultat 

som överensstämt med varandra, då de flesta patienter i alla artiklar har upplevt 

samma saker på liknande sätt. Av de 15 artiklar har endast 2 artiklar i denna 

litteraturöversikt haft en medel kvalitet, resten har varit av hög kvalitet vilket även 

det ses som en styrka. 

 

9.4 Etikdiskussion  

För att patienternas vård skall bli så bra som möjligt behöver patienterna uppleva 

en känsla av ökad livskvalitet och trygghet med den specialiserade vården. Det 

finns även i förhållande få artiklar som belyser just patientens perspektiv, då de 

flesta artiklar som handlat om palliativ vård i hemmet har haft ett anhörig eller 

sjuksköterskeperspektiv. Detta gör att denna litteraturöversikt är viktigt för att 

stärka patienternas behov. Utan att känna en trygghet kan det vara svårt för 

patienten att våga kliva fram och ta plats, att våga be om hur patienten själv vill ha 

sin vård. Detta examensarbete ökar förståelsen för patienternas behov vid palliativ 

vård i hemmet. För att patienterna skall kunna få en trygg och positiv upplevelse. 

Detta är viktigt för att sjuksköterskan skall kunna möta dessa patienter på ett så bra 

sätt som möjligt. En aspekt som skulle kunna göra att det är få som valt att 

använda patientens perspektiv vid forskning är det etiska ställningstagandet kring 

en sådan utsatt patientgrupp. En anledning till att just patienternas upplevelser inte 

lyfts lika mycket som de anhörigas samt personalens, diskuterar författarna om det 

kan ha att göra med den situation patienten befinner sig i. Att som utomstående då 

forska i hur patienterna upplever sin palliativa vård, kan ses som en onödig 

påfrestning för de redan utsatta patienterna.  
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9.5 Klinisk betydelse för samhället  

I bakgrunden i denna litteraturöversikt beskrivs det att den palliativa vården skall 

främja patienternas livskvalitet, vidare läsning i resultatet uppmärksammas 

patienternas upplevelser om hur de vill upprätthålla sin livskvalitet genom den 

personcentrerade vården. Patienterna är bland annat mån om att de skall få vara 

delaktiga. För att den personcentrerade vården skall bli så bra som möjligt anser vi 

som författare att denna litteraturöversikt kan stärka sjuksköterskans arbete till en 

god personcentrerad vård, utifrån hur patienterna själva vill att det ska vara.  

 

9.6 Konklusion 

För att kunna se upplevelsen ur patientens perspektiv är det viktigt att se patientens 

behov och unika situation. Det är som sjuksköterska viktigt att sätta patienten i 

fokus vilket innebär att det är patientens åsikter, behov och vilja som skall väga 

tyngst. I det framkomna resultatet påvisas det att patienterna upplever sin vård från 

sjuksköterskan som god och personcentrerad. Patienterna upplevde att deras 

åsikter var av värde samt att deras önskan blev verklighet i den mån det var 

möjligt.  

 

9.7 Förslag till vidare forskning 

På grund av bristen av forskning ur patientens perspektiv behövs ytterligare 

forskning göras inom detta område. För att sjuksköterska och anhöriga skall kunna 

uppdatera sin evidens om vad patienterna behöver för att vården i hemmet skall bli 

så bra som möjligt. Varje patient är unik och kräver ett personcentrerat 

förhållningssätt utifrån dennes unika situation. För att detta skall kunna uppnås av 

sjuksköterskan behövs mer evidens om patientens upplevelse om den palliativa 

vården i hemmet. Även om palliativa patienter är en utsatt grupp behövs mer 

kunskap om hur dessa skall kunna få bästa möjliga vård.  
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11. Bilagor 
11.1 Bilaga 1  
Tabell 1. Sökmatris 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Urval 
efter 
lästa 
titlar 

Urval 
efter 
lästa 
abstrakt 

Antal utvalda 
artiklar till 
resultat efter 
genomläsning av 
artiklar n=15 

PubMed Patient AND home care 

AND palliative home 

care 

353 36 9 1 

 

CINAHL Palliative home care 

AND Patient AND 

Experience 

96 34 8 2 

 

PubMed ((Palliative care OR end 

of life care) AND home 

based) AND patient 

(satisfaction OR 

experiences OR 

perceptions) 

 

395 7 5 2 

 

CINAHL Palliative care AND 

patient experience AND 

home care AND patient 

satisfaction 

10 3 2 1 

 

PubMed ((Palliative care) AND 

home healt nursing) 

AND patient 

(satisfaction OR 

experience OR 

(perspective) 

246 21 5 1 

 

PubMed (palliative care OR end 

of life care OR terminal 

care or dying ) AND ( at 

home OR living with 

OR living with at home 

) AND ( patient 

perspective OR patient 

experience OR patient 

view OR patient 

perceptions ) 

1120 108 22 2 

 

PubMed ((quality of life) AND 

palliative patients) AND 

1622 37 6 2 
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home care  

PubMed (((death at home) AND 

palliative care) AND 

home care) AND 

interviews 

256 69 12 1 

 

CINAHL patient satisfaction 

AND Palliative home 

care NOT hospice NOT 

hospital 

20 5 2 1 

 

CINAHL Palliative care OR 

palliative home care 

AND Patient 

perceptions OR patient 

experience OR patient 

perspective AND Home 

based OR home care 

OR home environment 

822 4 2 1 

 

CINAHL Palliative care OR end 

of life care AND 

Patients opinion OR 

experience OR 

expectations AND 

Home environment OR 

Home care OR Care at 

home OR home based 

732 6 4 1 
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11.2 Bilaga 2.  

Mall för att kvalitetsbedöma 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 inklusionskriterier beskrivna?     

9 Är inklusionskriterierna relevanta?     

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?     

11 Är exklusionskriterierna relevanta?     

12 Är urvalsmetoden beskriven?     

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?     

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 
bakgrundsvariabler? 

    

15 Anges var studien genomfördes?     
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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 författarna studiens etiska aspekter     

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?     

Summa       

  
Maxpoäng:             25 

Erhållen poäng:     ? 

Kvalitet:                  låg          medel     hög 
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11.3 Bilaga 3 
Tabell 2 . Artikelmatris 

Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

  

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsg

rad 

Aoun, S., 

Deas, K., & 

Skett, K. 

 

2016 

 

Australien 

 

 

Older people 

living alone at 

home with 

terminal cancer 

att beskriva äldre 

personers 

upplevelser om hur 

det är att leva 

ensam samtidigt 

som man lever med 

en dödlig 

cancersjukdom.  

Kvalitativ studie 

Intervjuer har gjorts i 

två olika faser, till 

början en mer 

kortfattad intervju 

för att efter ca 2mån 

avslutas med en mer 

djupgående intervju. 

  

Av de 

58patienter 

som från 

början 

medverkat 

var det 

43patienter 

som slutförde 

studien. 

Resultatet baseras på olika 

teman, bland annat där de 

medverkande fick svara på 

hur de bevarar normaliteten i 

livet. 

 

20p 

 

80% 

 

Hög kvalitet 

Aoun, S., 

O'Connor, M., 

Skett, K., 

Deas, K., & 

Smith, J. 

 

2012 

 

Australien 

Do models of care 

designed for 

terminally ill 

‘home alone’ 

people improve 

their end-of-life 

experience? A 

patient 

perspective 

Att beskriva 

erfarenheter av 

kroniskt sjuka i 

hemmet med fokus 

deras fysiska, 

sociala och 

emotionella behov. 

Kvalitativ studie 

Intervjuer har 

genomförts med en 

kort intervju studiens 

början och avslutas 

med en mer 

ingående, ansikte 

mot ansikte, intervju. 

58patienter 

indelade i 

olika grupper 

medverkade i 

studien. 

De två modellerna, att ha en 

vårdare eller att ha ett larm, 

visade båda två vara viktiga 

för patienterna för att fortsätta 

bo hemma. Att ha tillgång till 

en vårdare gjorde att 

patienterna kände ett bra 

psykosocialt stöd, medans 

larmen gav patienterna en 

känsla av trygghet. 

22p 

 

88% 

 

Hög kvalitet 
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Beijer, S., 

Wijckmans, 

N., van 

Rossum, E., 

Spreeuwenber

g, C., 

Winkens, R., 

Ars, L., & ... 

Dagnelie, P. C. 

 

2008 

 

Holland 

Treatment 

adherence and 

patients’ 

acceptance of 

home infusions 

with adenosine 5′-

triphosphate 

(ATP) in 

palliative home 

care 

Att utvärdera hur 

patienterna och 

deras vårdgivares 

behandlingsprotoko

ll fungerar samt hur 

patienternas 

acceptans av 

heminfusioner 

upplevs. 

Kvalitativ studie 

Studien är uppbyggd 

av registreringar av 

protokollavvikelser 

och strukturerade 

intervjuer där 

patienternas 

acceptans tas upp. 

 

29 patienter 

deltog i 

intervjuerna. 

Alla patienter utom en 

upplevde att få sin infusion i 

hemmet var bra. De 

patienterna upplevde det mer 

avslappnande samtidigt som 

de kunde fortsätta i hemmet 

med de vardagliga sysslorna. 

20p 

 

80% 

 

Hög kvalitet 

Carlander, I., 

Ternestedt, 

BM., 

Sahlberg-

Blom, E., 

Hellström, I., 

& Sanberg, J. 

 

2011 

 

Sverige 

Four aspects of 

self-image close 

to death at home 

Att beskriva hur 

människor som 

lever nära döden 

berättar om dem 

själva i relation till 

vardagen och hur 

de får mer kunskap 

om aspekter som 

rör att leva nära 

döden. 

Kvalitativ studie 

Intervjuer har gjorts i 

berättande form där 

deltagarna fick fem 

olika teman att utgå 

ifrån. 

 

Tre olika 

patienter 

boendes 

hemma med 

cancer. 

Resultatet påvisar att 

sökandet efter bland annat ny 

kunskap kan utföra en del av 

ett medvetet och pågående 

identitetsarbete när livet är så 

pass nära döden. 

20p 

 

80% 

 

Hög kvalitet 



 

 

38 
 

Conner, A., 

Allport, S., 

Dixon, J., & 

Somerville, A. 

 

2008 

 

England 

Patient 

perspective: what 

do palliative care 

patients think 

about their care? 

Att utforska de 

synpunkter 

patienterna har av 

det specialiserade 

palliativa 

vårdteamet. Hur 

patienterna 

upplever den 

palliativa vården. 

Kvalitativ studie 

Intervjuerna som 

genomfördes i denna 

studie hade ingen 

strikt struktur, målet 

var inte heller att få 

likadana svar från 

alla de medverkande 

patienterna. 

Tio patienter 

från fyra 

olika 

palliativa 

team 

områden 

medverkade i 

studien. 

Det var blandade meningar 

om hur vården upplevdes, 

vissa ansåg att personalen gav 

dem olika svar varje gång, 

medans andra patienter 

upplevde att vårdpersonalen 

engagerade sig i patientens 

behov och snabbt löste 

problemen.   

19p 

 

76% 

 

Medel 

kvalitet 

Cronfalk, B., 

Strang, P., 

Ternestedt, B., 

Friedrichsen, 

M., Cronfalk, 

B. S., Strang, 

P., & 

Friedrichsen, 

M. 

 

2009 

 

Sverige 

The existential 

experiences of 

receving soft 

tissue massage in 

palliative hom 

care--an 

intervention 

Att undersöka hur 

patienter i den 

palliativa 

hemsjukvården 

upplever att få 

fysisk beröring, i 

form av massage, i 

livets slutskede. 

Kvalitativ studie 

gjord med intervjuer 

25st 

cancerpatient

er var tänkt 

att delta. Då 

dösfall 

inträffade 

baseras 

resultatet från 

22st patienter. 

Patienterna upplevde att 

massagen gav dem en stark 

känsla av välmående och en 

känsla av inre frid. 

22p 

 

88% 

 

Hög kvalitet 
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Götze, H., 

Brähler, E., 

Gansera, L., 

Polze, N., & 

Köhler, N. 

 

2014 

 

Tyskland 

Psychological 

distress and 

quality of life of 

palliative cancer 

patients and their 

caring relatives 

during home care.  

Att ta reda på vad 

patienterna tyckte 

om deras psykiska 

ångest samt deras 

upplevelse av 

livskvalitet i början 

av vården hemma 

Kvalitativ studie 

För att få reda på vad 

deltagarna tyckte om 

livskvaliteten 

användes olika 

enketer som 

patienterna och de 

närstående fick svara 

på.  

 

106 palliativa 

patienter och 

deras 

närståendevår

dare 

Hälften av patienterna 

upplevde de levde med en 

hög grad av depression samt 

att deras livskvalitet var låg. 

Även de anhöriga ansåg sig 

lida av en depression. 

21p 

 

84% 

 

Hög kvalitet 

Hardy, B., 

King, N., & 

Rodriguez, A. 

 

2014 

 

England 

The experiences 

of patients and 

carers in the daily 

management of 

care at the end of 

life 

Att undersöka hur 

patienter och deras 

anhörigvårdare 

hanterar att 

medverka 

tillsammans med 

den professionella 

vården. 

Kvalitativ studie 

Intervjuer har 

genomförts med 

både patienter och 

deras närstående 

vårdare. Intervjuerna 

har spelats in och 

sedan analyserats 

med bland annat en 

mallanalys. 

De som 

deltagit i 

studie där åtta 

patienter och 

åtta 

närståendevår

dare. 

Patienten och 

närståendevårdaren utvecklar 

strategier för att för att 

hantera den vården de själva 

utför i hemmet samt för att 

involvera den professionella 

vårdarens hjälp. 

21p 

 

84% 

 

Hög kvalitet 

Johnston, B., 

Milligan, S., 

Foster, C., 

Kearney, N., 

Johnston, B. 

M., Milligan, 

Self-care and end 

of life care—

patients’ and 

carers’ experience 

a qualitative study 

utilising serial 

Att undersöka 

patienten och 

vårdarens 

upplevelser av vård 

i livets slutskede 

och för att 

En kvalitativ studie 

med djupgående, 

ostrukturerade i en 

 serie intervjuer 

Tjugo 

patienter samt 

varje patients 

närmaste 

vårdare. 

Patienterna som närmar sig 

slutet av livet ansåg att 

bibehålla normaliteten är 

bland det viktigaste för dom. 

Det patienterna lyfte mer var 

att om de kände att de 

18p 

 

72% 

 

Medel 

kvalitet 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24811216
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24811216
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24811216
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24811216
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24811216
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24811216
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24811216
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S., & Kearney, 

N.  

 

2011 

 

Scottland 

triangulated 

interviews 

 

undersöka hur 

patienterna tar hand 

om sig själva under 

livets slutskede. 

behövde fysiskt eller 

emotionellt stöd, var det 

övervägande familj och 

vänner som tillhandahölls. 

 

Klarare, A., 

Rasmussen, B. 

H., Fossum, 

B., Fürst, C. J., 

Hansson, J. & 

Hagelin, C. L. 

 

2017 

 

Sverige 

Experiences of 

security and 

continuity of care: 

Patients' and 

families' 

narratives about 

the work of 

specialized 

palliative home 

care teams 

Att undersöka hur 

lagets arbete 

manifesteras i 

vårdsepisoder 

berättat av patienter 

och familjer inom 

specialiserad 

palliativ hemvård. 

Kvalitativ studie 

Intervjuerna 

transkriberades och 

transkripten 

analyserades sedan 

kvalitativt in i teman. 

Sex patienter 

och sju 

anhöriga har 

deltagit i 

studien. 

Resultatet är uppdelat i två 

olika teman, säkerhet och 

vårdens kontinuitet. 

Patienterna och deras 

anhöriga upplevde en 

trygghet i att det fanns 

personal dygnet runt, samt att 

det oftast var samma personal 

som kom hem till jus 

23p 

 

92% 

 

Hög kvalitet 

 

Luijkx, K., & 

Schols, J 

 

2011 

 

Holland 

Perceptions of 

terminally ill 

patients and 

family members 

regarding home 

and hospice as 

places of care at 

the end of life 

Att förstå hur 

kroniska sjuka 

patienter och deras 

familjemedlemmars 

intryck av vården 

under livets 

slutskede är i 

hemmet men också 

på ett hospice. 

En kvalitativ studie 

där intervjuer 

genomförts ansikte 

mot ansikte med 

patienterna. Även en 

familjemedlem till 

varje patient har 

intervjuats. 

Totalt tretton 

cancerpatient

er varav åtta 

är kvinnor 

och fem är 

men. 

Studiens resultat tyder på att 

samboende partner som kan 

tillhandahålla adekvat 

palliativ vård är en viktig 

förutsättning för att 

möjligheten att få dö hemma 

skall vara möjlig. 

 

20p 

 

80% 

 

Hög kvalitet 
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Melin-

Johansson C, 

Odling G, 

Axelsson B, 

Danielson E 

 

2008 

 

Sverige 

The meaning of 

quality of life: 

narrations by 

patients with 

incurable cancer 

in palliative home 

care. 

Att belysa 

betydelsen av 

livskvalitet för 

patienter med 

obotlig cancer som 

lever i livets 

slutskede i sitt eget 

hem. 

Kvalitativ studie 

Berättande intervjuer 

har gjorts med i 

deras eget hem. 

Åtta patienter 

med en 

cancerdiagno

s som vårdas 

i sitt eget hem 

av det 

palliativa 

teamet. 

Visar på att de patienter som 

medverkat ansåg att vårdas av 

närstående samt 

professionella vårdgivare gav 

dem en känsla av 

självständighet och säkerhet. 

20p 

 

80% 

 

Hög kvalitet 

Noot, T., 

Tassanee, T., 

Forrester, D. 

A., & Pimpan, 

S. 

 

2016 

 

Thailand 

Experiences of 

people with 

advanced cancer 

in home-based 

palliative care. 

1- Att utforska 

erfarenheter av 

patienter med 

avancerad cancer i 

hembaserad 

palliativ vård. 

2- Att studera och 

informera om vård 

för patienter med 

avancerad cancer. 

Kvalitativ studie 

Fördjupande 

intervjuer som 

spelades in, 

granskades och 

sedan bekräftade i 

uppföljningsintervjue

r. 

Sju patienter 

diagnostisera

de med 

avancerad 

cancer 

Patienterna som är nöjda med 

den vård som getts upplevde 

en god acceptans i att en dag 

lämna allt bakom sig. 

21p 

 

84% 

 

Hög kvalitet 
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Norinder, M., 

Goliath, I., & 

Alvariza, A. 

 

2017 

 

Sverige 

Patients' 

experiences of 

care and support 

at home after a 

family member's 

participation in an 

intervention 

during palliative 

care 

Att utforska 

patienters 

upplevelser av vård 

och stöd i sitt hem 

efter att anhöriga 

deltagit i en 

samtalsgrupp 

Kvalitativ studie 

Intervjuer gjordes 

med patienters vars 

närstående varit 

involverade i en 

grupp där de tillåts 

att prata. 

Anhöriga till 

elva cancer 

sjuka 

patienter. 

 

Patienternas upplevelser har 

delats upp i tre olika teman. I 

det stora hela kom studien 

fram till att patienterna 

upplevde det som positivt och 

viktigt att de närstående också 

tagits på allvar och fått 

möjligheten medverka i en 

samtalsgrupp. 

20P 

 

80% 

 

Hög kvalitet 

Olsson, L., 

Östlund, G., 

Grassman, E., 

Friedrichsen, 

M., & Strang, 

P. 

 

2010 

 

Sverige 

Maintaining hope 

when close to 

death: insight 

from cancer 

patients in 

palliative home 

care. 

Att rapportera de 

sociala och 

psykologiska 

processerna som 

cancerpatienterna 

använde för att 

hålla sitt hopp om 

livet. 

Kvalitativ studie 

Intervjuer och text 

från patienternas 

dagböcker. 

Elva cancer 

patienter. 

Patienterna upplevde att 

hoppet var helt deras eget 

ansvar. Patienterna använde 

två olika processer för att 

bevara deras hopp när döden 

var nära: att fortsätta leva 

men även att förbereda sig 

inför döden. 

21p 

 

84% 

 

Hög kvalitet 

 

 


