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Sammanfattning 

Studien hade till syfte att beskriva faktorer som var av vikt i bemötandet av patienter inom 

palliativ vård och genomfördes som en systematisk litteraturstudie. Artiklar har sökts i olika 

databaser samt via manuell sökning. Sökorden som har använts var palliative care, caring, 

patients, end-of-life, hospice, cancer, needs, support och experience. Antal granskade artiklar 

var 11. Granskningen resulterade i fyra faktorer; information, kommunikation, känslomässig 

dimension och delaktighet i vården. Faktorerna omformulerades till teman enligt följande: 

Vikten av kunskap för att kunna ge information, Kommunikation mellan vårdpersonal och 

patient, Känslor som kan uppstå i livets slutskede och Patienternas delaktighet i vården. 

Informationen var viktig för att patienten skulle veta vad sjukdomen innebar och vad som 

kom att hända i framtiden. Vårdpersonalen fick känna av hur mycket information patienten 

kunde ta emot och hur mycket de ville veta om sjukdomen. Upprepning av informationen fick 

ges för att patienterna inte tidigare kunde smälta all information som de fått. 

Kommunikationen var grunden för att ett bemötande skulle kunna uppstå. Med 

kommunikationens hjälp byggdes relationer och förtroende upp mellan vårdpersonal och 

patienter, vilket var en förutsättning för att ge en god omvårdnad. Det var svårt för 

vårdpersonal som inte var specialiserade inom palliativ vård att kunna bemöta patienterna på 

ett tillfredsställande sätt. Patienterna upplevde att de fick en bättre vård av den specialiserade 

vårdpersonalen. Patienterna upplevde många olika känslor under sjukdomstiden. Frustration 

och maktlöshet för sjukdomen var vanliga upplevelser. Det var svårt för patienterna att släppa 

kontrollen över sin situation. Frustrationen upplevdes på grund av att de fick be 

vårdpersonalen om hjälp med de saker som de själva hade klarat av tidigare. Delaktighet i 

vården var en annan faktor som patienterna upplevde som viktig. De fick då vara med och 

bestämma över sin situation och sitt eget liv så långt det var möjligt.  
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BAKGRUND 

 
Palliativ vård 

För patienter som är i livets slutskede har bemötandet från vårdpersonalen en stor betydelse. 

Enligt Twycross (1998) är palliativ vård lindrande vård i livets slutskede. Palliativ vård 

innebär att ”täcka över” och lindra symtom för att främja patienternas välbefinnande. World 

Health Organization´s (WHO) definition av palliativ vård är en aktiv helhetsvård som börjar 

när patienten inte kan botas längre. Vid palliativ vård är kontroll och lindring av smärta och 

andra symtom mycket viktigt. Målet är att uppnå högsta möjliga livskvalitet för patienten 

under vägen fram till döden och även hjälpa de närstående i sitt sorgearbete. Dödsprocessen 

får varken påskyndas eller fördröjas. Helheten vid palliativ vård innefattar fysiska, psykiska 

och andliga/existentiella aspekter. De fysiska aspekterna innefattar smärta och 

smärtbehandling eftersom de flesta patienter inom den palliativa cancervården ofta har svår 

smärta. Psykiska och sociala aspekter är att patienterna känner sorg, vrede, depression, 

uppgivenhet och ångest. En blandning av dessa känslor gör att patienten ibland känner hopp 

och ibland förtvivlan och en önskan att få dö. Inom de andliga och existentiella aspekterna är 

det viktigt att ta hänsyn till patientens religion och kultur. I detta skede är det även vanligt att 

patienten känner ångest över vad han/hon gjort och inte gjort i livet. Det är därför viktigt att 

ha en öppen kommunikation med patienten samt ha kunskap och förståelse för lidandets olika 

dimensioner. Patienten får på detta sätt större möjlighet att vara med och bestämma hur 

vården ska utformas för att passa honom eller henne (Statens Offentliga Utredningar 2001:6).  

 

Kommittén om vård i livets slutskede (SOU 2001:6) anser att WHO: s definition och 

människovärdesprincipen tillsammans med fyra så kallade hörnstenar utgöra grunden för 

palliativ vård. 

De fyra hörnstenarna är: 

• Symtomkontroll (lindra smärta och andra svåra symtom) 

• Teamarbete (samarbete med all inblandad personal) 

• Relation/kommunikation (mellan personal/patient/närstående) 

• Närståendestöd 

 

Inom den palliativa vården är det vanligt att patienterna upplever smärta. De människor som 

har kronisk smärta ser inte ut att ha ont. Detta beror på att kroppen inte signalerar ut de 
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reaktioner som den normalt gör vid akut smärta, som till exempel ökad svettning eller hög 

puls. Eftersom kroppen är inställd på kronisk smärta visar den istället andra reaktioner som till 

exempel sömnstörningar och viktnedgång. Några läkemedel som kan nämnas inom palliativ 

vård är morfin, ketogan och durogesic plåster som används för att få en längre effekt av 

smärtlindring. Det är viktigt att smärtlindringen individualiseras efter patientens behov. Det 

finns inga generella regler för hur smärtlindringen ska gå till. Det kan behövas smärtlindring i 

form av läkemedel men det kan vara lika viktigt att ha någon att prata med till exempel en 

kurator, präst eller psykolog. Arbetsterapeuter och sjukgymnaster kan vara till stor hjälp 

genom att ändra på patientens livsstil och rörelsemönster. Smärtan kan då upplevas mindre 

(Twycross, 1998 ). 

 

Bemötande 

Enligt Nationalencyklopedins ordbok definieras bemötande som ”uppträda mot”. Det betyder 

att det måste vara fler än en människa för att det ska kunna ske ett bemötande. Upplevelsen av 

ett gott bemötande avgörs av intryck och uttryck samt berör de tankar och känslor som 

uppstår människor emellan. Det handlar om att kunna möta förväntningar och krav i en 

kommunikation. Bemötandet är grunden för att skapa relationer mellan patient och 

vårdpersonal inom den palliativa vården, vilket gör att kvaliteten på omvårdnaden ökar. 

Bemöta människor på ett trevligt sätt kan ses som enkelt och naturligt i vardagslivet. Inom 

vårdyrket där bemötandet är centralpunkten blir det mer komplicerat. Där uppstår andra 

situationer som yrkespersonalen inte möter i vardagslivet, vilket ställer krav på kunskap och 

pedagogisk riktighet (Croona, 2003).  

 

Sjuksköterskorna bör sträva efter att införa ett välorganiserat och målmedvetet bemötande, 

samt öka välbefinnandet för patienterna i livets slutskede så att de får ett värdigt slut i livet. 

Patienter kan vårdas långt ifrån sina anhöriga vilket ställer höga krav på bemötandet av 

vårdpersonalen (Georges, Grypdonck, Dierckx de Casterle, 2002). I diskussioner vid palliativ 

vård talas det om att dö med värdighet eller att få en högtidlig död. Värdigheten är 

centralpunkten i diskussioner vid en god död och används som etikettmärke för ett värdigt slut 

av obotligt sjuka människor (Sandman, 2002).  
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Hemvård och hospice 

Patienter med obotliga sjukdomar väljer oftast att vårdas och dö i hemmet istället för på en 

vårdinrättning. Det finns speciella team inom palliativ vård, som hjälper och stödjer de 

närstående och sjuka så att de kan vårdas med hög kvalitet i sitt hem. Inom de palliativa 

vårdteamen finns det många olika personalkategorier bundna, som till exempel läkare 

sjuksköterskor, undersköterskor, kuratorer, psykologer och präster. Personalen inom de 

palliativa teamen är specialistutbildade inom palliativ vård och har oftast ett mycket nära 

samarbete med varandra, patienten och dennes närstående (Twycross, 1998). 

 

Patienter inom den palliativa vården kan även vårdas på hospice. Där är personalen 

specialiserade inom palliativ vård. Vårdens praktiska tillämpning utformas individuellt mellan 

vårdare och patient. (SOU 2001:6). 

 

En studie gjord i Canada (Stajduhar & Davies, 2005), visade att i de fall där det fanns en 

möjlighet att välja mellan vård på sjukhus och vård i hemmet, valde 80 % vård i hemmet. En 

förutsättning för att detta skulle fungera visade sig vara att det fanns ett aktivt val hos både 

patient och anhöriga att vårdas/vårda i hemmet. Dessutom krävdes det ofta mer än en anhörig 

som vårdade. Det krävdes att det fanns en möjlighet till professionell hjälp dygnet runt, samt 

att de fysiska symptomen kunde lindras adekvat i hemmet. Denna studie visade också, att i 

sjukdomens slutskede föredrog de flesta anhöriga sjukhusvård. 

 

Incidens 

Fram till 1990-talets början inträffade i Sverige 95 % av dödsfallen på sjukhus. År 2003 

visades en drastisk förändring med motsvarande siffra på endast 40 %. De övriga dödsfallen 

inträffade i hemmet eller på annan vårdinrättning i Sverige. De här siffrorna visar att allt fler 

människor utanför sjukvården kommer i kontakt med döende människor. Därför behövs 

kunskap om palliativ vård föras ut i samhället (Stalfelt, 2003).  

 

Problemformulering 

Då antalet personer över 85 år ökar kommer kraven på vårdresurser i livets slutskede att stiga. 

Vården i livets slutskede rör dock inte bara personer över 85 år utan även yngre personer och 

barn med till exempel cancer eller obotliga sjukdomar (SOU 2001:6). Inom den palliativa 

vården är patienten, närstående och personal i nära relationer till varandra, känslor och 

upplevelser delas vilket kan vara påfrestande för alla parter. Uppsatsförfattarna anser att ökad 
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kunskap om bemötandet har stor betydelse för att göra den sista tiden så bra som möjligt för 

patienterna och deras närstående. Därför vill uppsatsförfattarna belysa vilka faktorer som kan 

vara av betydelse vid bemötandet av patienter inom palliativ vård.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att belysa vilka faktorer som kan vara av vikt i bemötandet av patienter 

med cancer inom palliativ vård. 

 

Frågeställning 

Vilka faktorer var av vikt i bemötandet av patienter med cander inom palliativ vård? 

 

Definitioner 

Med patient menas en person som är under läkarbehandling eller sjukhusvård (Malmström, 

Györki, Sjögren, 1994).  

 

METOD 
 

Design 

Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie. 

 

Urval av litteratur 

Till uppsatsen har vetenskapliga artiklar sökts i databaserna Elin@Dalarna, Blackwell 

Synergy, Cinahl samt PubMed. Sökorden som har använts var palliative care, caring, patients, 

end-of-life, hospice, cancer, needs, support och experiences. Sökorden användes både enskilt 

och i kombinationer med hjälp av de booelska sökoperatorerna AND och NOT (Forsberg & 

Wengström, 2003). Urvalen gjordes enligt en sökstrategi där artiklarna söktes i titel och 

abstract. Först lästes titeln och sedan lästes abstracten vars innehåll skulle överrensstämma 

med syfte och frågeställning. Övrig litteratur till studien har sökts via bibliotek. 

 

De inklusionskriterier som användes i studien var begränsade till vård i livets slutskede av 

patienter med cancer. Uppsatsförfattarna sorterade därför bort studier som var gjorda inom 

palliativ vård av andra sjukdomar. Artiklarna skulle vara skrivna mellan år 1998-2006 på 

svenska eller engelska och vara empiriska för att de skulle kunna användas i studien. 
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I tabell 1 visas de resultat som författarna fått fram i sökningarna. Databas, sökord, antal 

träffar och valda artiklar presenteras. 

 

Tabell 1. Resultat av sökning. 

Databas Sökord Antal träffar Valda artiklar 

Elin@Dalarna Palliative care AND 

Patients AND 

Needs 

2829 

1216 

163 

 

 

3 

Blackwell Synergy 

 

Palliative care AND 

Patients AND 

Needs NOT 

Review 

3354 

1401 

347 

285 

 

 

 

2 

Blackwell Synergy Palliative care AND  

Patients AND  

Experiences 

3343 

1406 

223 

 

 

1 

Blackwell Synergy Palliative care AND 

Patients AND 

Nursing 

3516 

433 

31 

 

 

1 

Blackwell Synergy Palliative care AND 

Patients AND 

Hospice 

3326 

1383 

62 

 

 

1 

Pub Med Palliative care AND 

Cancer AND 

Patients AND 

End-of-life 

26110 

16428 

9411 

226 

 

 

 

1 
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I tabell 2 presenteras de artiklar som har sökts manuellt för att användas i resultatet. 

Artiklarna har sökts på titel genom att författarna har haft kännedom om artiklarna sedan 

tidigare. 

 

Tabell 2. Resultat av manuell sökning. 

Sökord Manuell sökväg Artikelns titel 

Palliativ vård Vård i norden  

Nr.2  Sidan 46-49 

År 2003 

Det dialogiska förhållandet. Möten i palliativ 

omvårdnad vid somatiska vårdavdelningar. 

 Journal of advanced 

nursing 

Nr. 40 Sidan 432-440 

År 2002 

Health promotion in palliative care: the 

patients´ perception of therapeutic interaction 

with the palliative nurse in the primary care 

setting. 

 

 

Datainsamlingsmetod 

En granskningsmall har framställts av uppsatsförfattarna med hjälp av mallar gjorda av 

Forsberg & Wengström och Stoltz & Willman. Granskningsmallen var avsedd för kvalitativa 

studier, då enbart sådana kom att ingå i litteraturstudien. Granskningsmallen användes av 

författarna för att de skulle kunna värdera artiklarnas kvalitet. Den bestod av tolv frågor med 

tre svarsalternativ Ja, Nej och Vet ej. Vet ej användes då båda uppsatsförfattarna granskade 

varje studie var för sig, svarsalternativet användes när uppsatsförfattarna blev osäkra på 

frågan och behövde rådfråga den andra uppsatsförfattaren. Det säkerställde att studien 

tolkades mer trovärdigt. 

 

Tillvägagångssätt och analys 

Artiklarnas titel granskades först, varefter abstract skrevs ut och granskades efter syfte och 

frågeställning. Om abstractet stämde överrens skrevs hela artikeln ut i fulltext för granskning. 

Med hjälp från biblioteket beställdes artiklar från sökbasen Pub Med. En manuell sökning har 

gjorts i tidskrifterna Journal of Advanced Nursing och Vård i Norden. En artikel ur varje 

tidskrift användes. Artikeln ur tidskriften Vård i Norden beställdes via Falu Lasaretts 

bibliotek. Artiklarna granskades av uppsatsförfattarna som delade upp artiklarna mellan 

varandra och granskade dem var för sig. Vid problem hjälptes författarna åt med 

granskningen. I granskningsmallen ifrågasattes kvaliteten på artiklarna genom att granska 
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syfte, design, urval, metod, resultat och diskussion. Artiklarna värderades genom att poäng 

räknades ut till procent som därigenom bestämde graden av kvaliteten på studien, där 100 % 

gav det högsta betyget. Författarna valde att använda de artiklar som var av kvalitetsgrad 1 

och 2 eftersom artiklar i grad 3 ansågs ha för dålig kvalitet för att vara med i studien.  

 

Grad 1 = 100 – 80 % besvarade Ja frågor 

Grad 2 = 79 – 60 % besvarade Ja frågor 

Grad 3 = 59 – ≤0 % besvarade Ja frågor 

 

Frågorna i granskningsmallen var: 

- Är syftet beskrivet? 

- Är den kvalitativa metoden beskriven? 

- Är designen beskriven? 

- Är designen relevant? 

- Är kontexten presenterad? 

- Finns bakgrundsvariabler angivna? 

- Finns i nklusions och/eller exklusionskriterier? 

- Är urvalsmetoden angiven? 

- Är datainsamlingsmetoden angiven? 

- Är analysen beskriven? 

- Är resultatet begripligt och trovärdigt? 

- Diskuteras metodologiska brister? 

- Ingår ett etiskt resonemang? 

 

I tabell 3 redovisas hur många artiklar som kom att tillhöra respektive kvalitetsgrad. 

 

Tabell 3. Antal artiklar i relation till kvalitetsnivå. 

Kvalitetsnivå Poäng n = Artiklar n= 

Grad 1 10 - 13 9 

Grad 2 7 - 9 2 

Grad 3 0 - 6  0 
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RESULTAT 

I tabell 4 visas en sammanställning av artiklar som har använts i resultatet samt vilken 

kvalitetsgrad respektive artikel erhållit. 

 

Följande artiklar som användes i resultatet bedömdes i kvalitetsgrader där nio artiklar 

inkluderades i grad 1 och två artiklar inkluderades i grad 2. Inga artiklar i grad 3 användes i 

studien. Artiklarna var från åtta olika nationaliteter varav fyra studier var gjorda i England. De 

andra studierna var gjorda i Holland, Kina, Sverige, Nya Zeeland, Danmark, Australien och 

USA. 

 

Tabell 4. Sammanställning av artiklar som har använts i resultatet. 

Författarens 
namn 

Årtal och 
nationalitet 

Design Urval och metod Grad 

Carter, H. 
MacLeod, R. 
Brander, P & 
McPherson, K. 

2004 
Nya Zeland 

Kvalitativ ansats med 
en explorativ design 

Intervjuer med patienter 
n = 10 

1 

Clayton, J 
Butow P & 
Tattersall, M 

2005 
Australien 

Kvalitativ ansats med 
en explorativ design 

Intervjuer med patienter 
n = 19 
Intervjuer med ej 
specialiserad 
vårdpersonal  
n = 24 
Intervjuer med palliativ 
vårdpersonal 
n = 22  

1 

Grant, E 
Murray, S 
Kendall, M 
Boyd, K 
Tilley, S & 
Ryan, D 

2004 
England 

Kvalitativ ansats med 
en prospektiv design 

Intervjuer med patienter 
n = 20 

1 

Holst, M 
Sparrman, S & 
Berglund, A-L 
 

2003 
Sverige 

Kvalitativ ansats med 
en komparativ design 

Intervjuer med 
sjuksköterskor 
n = 6 

2 

Kutner, J.S 
Steiner, J.F. 
Corbett, K.K  
Jahnigen, D.W & 
Barton, P.L 
 

1999 
USA 

Kvalitativ ansats med 
en deskriptiv design 

Intervjuer med patienter 
n = 56 

1 

Luker, K.A 
Austen, L. 
Caress, A & 
Hallett, C.E 

2000 
England 

Kvalitativ ansats med 
en deskriptiv design 

Intervjuer med distrikts 
sjuksköterskor 
n = 62 

2 

Mok, E & 
Chi Chiu, P 

2004 
Kina 

Kvalitativ ansats med 
en fenomenologisk 
design 

Intervjuer med 
vårdpersonal 
n = 10 
Intervjuer med patienter 
n = 10 

1 
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Richardsson, J 2002 
England 

Kvalitativ ansats med 
en fenomenologisk 
design 

Intervjuer med patienter 
n =12 

1 

Rydahl-Hansen, S. 2005 
Danmark 

Kvalitativ ansats med 
en prospektiv design 

Intervjuer med patienter 
n = 12 

1 

Voogt, E. 
VanLeeuwen,A 
Visser, A.P. 
VanDerHeide,A & 
VanDerMaas, P 

2005 
Holland 

Kvalitativ ansats med 
en prospektiv design 

Intervjuer med patienter  
 n =128 

1 

Wood, C & 
Ward, J 

2000 
England 

Kvalitativ ansats med 
en prospektiv design 

Intervjuer med palliativ 
vårdpersonal 
n = 39 
Intervjuer och 
fokusgrupper med icke 
specialiserad palliativ 
vårdpersonal 
n = 105 

1 

 

Fyra teman 

Vid genomgång av artiklarna fick uppsatsförfattarna fram olika faktorer som hade betydelse i 

bemötandet av patienter inom palliativ vård. De faktorerna var information, kommunikation, 

känslomässig dimension och delaktighet i vården och kunde beskrivas i följande fyra teman: 

 

- Vikten av kunskap för att kunna ge information. 

- Kommunikation mellan vårdpersonal och patient. 

- Känslor som kan uppstå i livets slutskede. 

- Patienternas delaktighet i vården. 

 

Vikten av kunskap för att kunna ge information 

Kunskap om cancersjukdomen hos vårdpersonalen hade en betydande roll för patienterna. De 

ansåg att personalen behövde veta vad cancer innebar och hur sjukdomen påverkade 

patienterna. Ibland kunde patienterna känna att vårdpersonalen som inte var specialiserade 

inom palliativ vård inte förstod hur skrämmande det var att ha cancer och att de behövde mer 

kunskap om sjukdomen. Att känns till sjukdomen och dess symtom och komplikationer var 

även viktigt för att kunna upprätthålla god omvårdnad (Wood & Ward, 2000). 

 

Genom att sjuksköterskorna hade kunskaper om patienternas sjukdom, kunde de ge 

patienterna perspektiv på tillvaron och informera om vilka symtom och komplikationer som 

var vanliga. Patienterna upplevde då en känsla av välbefinnande och kände sig ”normala”. 

När patienterna hade frågor om något tillstånd och sjuksköterskorna fick tillfälle att informera 
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öppnades ofta en diskussion kring bekymmer och känslor som patienterna hade inombords 

(Richardsson, 2002).  

 

En del patienter ville veta hur framtiden skulle se ut med tanke på cancersjukdomen. Andra 

var inte så beroende av att veta hur framtiden skulle se ut i detalj, men de ville veta vad de 

hade att vänta sig i framtiden. Det var viktigt för alla patienter att veta i vilken mån de skulle 

bli stöttade av vårdpersonalen oavsett vilka problem, symtom och komplikationer som visades 

(Clayton, Butow, Arnold & Tattersall, 2005). Patienterna ansåg att den första tiden i 

sjukdomen var den svåraste tiden. Då visste de inte så mycket om varken sjukdomen eller hur 

livet skulle komma att se ut i framtiden (Carter, MacLeod, Brander & McPherson, 2004). 

 

Voogt, van Leeuwen, Visser, van der Heide och van der Maas, (2005) visade att behovet av 

information inte var relaterat till ålder, kön, religiösa aspekter eller om patienten hade fått 

behandling mot sin cancer eller inte. Studien visade att patienter som levde utan någon partner 

oftare hade behov av ytterligare information. När både patient och anhörig var med vid 

samtalen med specialisten kunde båda ställa frågor och sedan tillsammans diskutera vad som 

blivit sagt. De som inte hade en anhörig behövde mer information eftersom de i större 

utsträckning reflekterade över att de i framtiden skulle bli helt beroende av hjälp av andra. 

Detta förhållande gällde även patienter med högre utbildning.  De patienterna hade ofta sökt 

efter information om sin sjukdom på egen hand och behövde utförligare information från 

vårdpersonalen. De kunde söka och använda informationen för att kunna klara av sin svåra 

situation (a.a.). 

 

Vid en livshotande sjukdom blev vårdpersonalen själva navet för den sjukes existens. 

Skillnaden mellan sjukdom och symptom blev speciellt framträdande när sjukdomen gick in i 

ett palliativt skede. Patientens kännedom om sjukdomen var avgörande för patientens reaktion 

och behov vid den speciella tidpunkten. Studien som har gjorts om behovet av information 

hos patienter i livets slutskede, visade sju olika problemområden (Kutner, Steiner, Corbett, 

Jahnigen & Barton, 1999). 

Dessa var:  

- Ändrad funktionell status eller aktivitetsnivå  

- Rollförändringar  

- Symptom- speciellt smärta  

- Stress hos anhöriga på grund av sjukdomen  
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- Rädsla att förlora kontrollen  

- Finansiella problem  

- Konflikt mellan att veta vad som händer och på samma gång vara rädd för dåliga 

nyheter (Kutner et. al, 1999).  

 

Studien visade vikten av att vårdpersonalen var medveten om de olika problem som fanns 

samt att vården blev individuellt anpassad till varje patient. Majoriteten av patienterna i 

studien ville få så detaljerad information som möjligt om sin sjukdom. De ville ha kännedom 

om behandling och symptom och flertalet ville vara med i beslut som skulle fattas. De ville att 

vårdpersonalen skulle vara ärliga i sina svar och samtidigt ville de flesta att personalen skulle 

vara optimistisk. Detta visade ett dilemma för vårdpersonalen. Det var inte lätt att vara 

optimistisk och på samma gång vara ärlig om en dålig prognos (a.a.). 

 

Kommunikation mellan vårdpersonal och patient 

Kommunikationen mellan vårdpersonal/patient visade sig vara speciellt viktig vid palliativ 

sjukdom, där behandlingen inriktades mer på patientens värderingar omkring livet än på 

medicinska insatser. Svårigheter i kommunikationen visade sig som en brist på patientens 

medverkan i diskussionen eller att vårdpersonalen gav bristfällig information till patienten 

(Kutner et. al, 1999). 

 

Vårdpersonalen som inte träffade patienter i livets slutskede så ofta, hade svårt att prata med 

patienterna. De kände att det var skrämmande och att de var osäkra på hur de skulle hantera 

svåra frågor. Patienterna ansåg att kommunikationen var viktigast i deras vård och de kände 

när vårdpersonalen undvek att diskutera frågor med dem. De ville att vårdpersonalen skulle 

lyssna på dem samt ge stöd och hjälp. Ett gott råd kunde vara tillräckligt (Wood & Ward, 

2000). Den icke verbala kommunikationen var också en viktig faktor. Ofta behövdes det inte 

sägas eller göras så mycket. Det kunde räcka med att lyssna och att finnas kring patienterna så 

att de kände att de inte var ensamma (Holst, Sparrman & Berglund, 2003).   

 

I en studie av Richardson (2002) visades det att fokus bör läggas på patienten som person före 

dennes sjukdom. Där framgick av citat från patienterna att vårdpersonalen som person hade 

större betydelse än de professionella kvalitéerna. Vårdpersonalen beskrevs som pålitlig, ärlig 

och omsorgsfull. Det viktigaste för patienterna var känslan av att vårdpersonalen brydde sig 

om dem, att de gav patienten tid, lyssnade och kom ihåg vad de hade sagt, visade intresse och 
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var villiga att hjälpa till. Patienterna tyckte att det kändes bra att kunna prata om annat än 

sjukdomen, de såg vårdpersonalen som vänner. Kontakten med vårdpersonalen hjälpte ofta 

patienten att få bort rädslan för smärtan eftersom denne visste att det fanns hjälp i form av 

läkemedel som han/hon kunde få för att minska smärtan (a.a.). 

 

Många svårigheter kunde uppkomma i kommunikationen med patienter inom palliativ vård. 

Med ett öppet klimat där patienten och de anhöriga visste att hon/han skulle dö, blev det 

lättare att vårda patienten. En studie visade att i vissa fall ville inte de anhöriga att patienten 

skulle veta allt om sin sjukdom. Detta ledde till misstänksamhet hos patienterna och 

gemensamma undanflykter hos de anhöriga. Vårdades patienten i hemmet, var det svårt att få 

tillfälle för enskilda samtal med patienten. Sökte patienten information om sin sjukdom som 

de anhöriga inte ville att de skulle få, försatte detta vårdpersonalen i ett svårt dilemma (Luker, 

Austin, Caress & Hollet, 2000). 

 

Patienterna visste innerst inne att de skulle dö inom kort men de visste inte när, hur eller var 

det skulle ske. De ville inte ge upp hoppet utan fortsatte att kämpa och försöka leva sitt liv 

som de skulle ha gjort om de inte visste att de skulle dö inom en snar framtid. Döden 

upplevdes som avlägsen, oförklarlig, svårförståelig och meningslös av patienterna (Rydahl – 

Hansen, 2005). Om vårdpersonalen kunde se döden som en naturlig del av livet blev det 

lättare att prata om döden med patienterna. Med ett förtroende för vårdpersonalen 

underlättades det även för patienten att närma sig döden (Holst, Sparrman & Berglund, 2003). 

Det fanns många myter och feltolkningar om döendet. Många patienter trodde att de skulle dö 

på samma sätt som någon de kände som också hade samma sorts cancer. Vårdpersonalen 

ansåg att det var viktigt att döden diskuterades med patienterna för att undanröja 

missuppfattningarna (Clayton et. al, 2005). 

 

Relationer mellan patienter och vårdpersonal inom den palliativa vården 

Relationerna mellan vårdpersonalen och patienterna utvecklades vid en kontinuerlig kontakt 

med varandra. Patienternas förväntningar på vårdpersonalen var ett huvudtema i relationen, 

ett annat huvudtema var att patienterna och vårdpersonalen visade engagemang i att skapa en 

god kontakt med varandra. Patienterna visste att de hade en begränsad tid tillsammans med 

vårdpersonalen, vilket kunde leda till att de kände rädsla och hjälplöshet. Relationerna med 

vårdpersonalen kunde därför lätt bli ensidig. För att relationerna skulle utvecklas krävdes det 

att båda var villiga att försöka. En anledning till att relationerna inte utvecklades var att 
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patienterna inte var redo att prata om sitt tillstånd för tillfället. Då fick vårdpersonalen lov att 

respektera det trots deras erfarenhet av att förbättring sker vid ventilering av känslorna. Ofta 

började patienterna prata om sina känslor när relationen hade utvecklats och de kände 

förtroende för vårdpersonalen. Relationerna med patienterna fokuserades på att deras mål och 

behov skulle tillfredsställas. Vårdpersonalen kände att relationerna som de byggde upp med 

patienterna var till hjälp och blev på så sätt motiverade att fortsätta relationerna (Mok & Chiu, 

2004). 

 

I en studie av Luker et. al, (2000) framkom att det väsentligaste för att kunna ge en god vård 

var att lära känna patienten. Kontakterna var viktiga genom att patienterna berättade mycket 

om sig själva, sina liv och upplevelser av situationen. Utifrån det kunde vårdpersonalen ge 

hjälp och veta vilka bekymmer patienterna hade. För att uppnå en god kontakt var det viktigt 

att kontakten mellan vårdare/patient etablerades i ett så tidigt skede som möjligt, samt att 

sjuksköterskan tog sig tid med patienten. Genom detta kunde vårdpersonalen se till mer än 

enbart de fysiska behoven, vilket var en nödvändighet för att kunna ge en god vård. Att se 

patienten som en individ var lättare allt eftersom de lärde känna patienten. Denna studie 

visade också på vikten av kontinuitet i vården samt att försöka begränsa antalet personer som 

var involverade i patientens vård (a.a.).  

 

Känslor som kan uppstå i livets slutskede 

Många patienter upplevde frustration då det fanns många vardagliga saker de gärna skulle 

vilja göra, men som de inte hade nog med energi för att kunna genomföra. Patienterna fick 

istället be vårdpersonalen om hjälp och det upplevdes ofta svårt (Carter et. al, 2004). Det var 

speciellt svårt att släppa kontrollen i början av sjukdomen men patienterna lärde sig att ge 

efter med tiden. Maktlöshet, ensamhet och isolering var vanliga upplevelser på grund av det. 

När de fick sin diagnos om att cancern inte gick att bota kände de en maktlöshet riktad mot 

döden. De hade vetskap om att de skulle dö tidigare än de trott men ville inte ta in det 

känslomässigt. Ett känslomässigt kaos uppstod då för patienterna. Det fanns en stor rädsla 

över att en dag få lov att släppa kontrollen över sin egen situation och sitt liv. Maktlösheten 

upplevdes även på grund av den otroliga trötthet som patienterna kände. Symtomen som 

patienterna hade medförde fysiska, psykiska och emotionella problem som de inte hade 

psykiska resurser att klara av på egen hand. Vårdpersonalen lyssnade och påvisade problemen 

för patienterna och hjälpte till genom att diskutera dessa. Patienterna ville diskutera sina 

problem med vårdpersonalen. De ville inte ta initiativet på grund av att de var rädda för att 
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medpatienterna skulle få mindre tid för sina vårdbehov av vårdpersonalen (Rydahl-Hansen, 

2005). 

 

Det var viktigt för patienterna att de kände ett förtroende för vårdpersonalen. Patienterna såg 

inte enbart vårdpersonalen som professionella vårdare utan även som goda vänner och en del 

av familjen. Förtroendet gjorde att patienterna kände att de kunde berätta sina inre tankar för 

dem. För patienterna var det ett sätt att få ny energi som gav dem mening i livet (Mok & Chiu, 

2004). 

 

Enligt en studie gjord i England (Grant, E. Murray, S.M. Kendall, M. Boyd, K. Tilley, S & 

Ryan, D., 2004) kom andliga och existentiella frågor fram hos många av patienterna i livets 

slutskede när de befann sig i en kris. Det var svårt att hitta en mening med livet när de visste 

att de snart skulle dö. Frågorna som patienterna funderade över kunde vara om livet efter 

döden och om rättvisan med situationen. Ett fåtal av patienterna i studien ansåg att de inte var 

religiösa och såg sig därför inte ha några andliga eller existentiella behov (a.a.).  

 

Patienternas delaktighet i vården 

Det var viktigt att vårdpersonalen hade förståelse för att det enbart var patienterna själva som 

visste vad som var livskvalitet för dem. Genom en delaktighet i vården gavs möjlighet till 

patienterna att kunna bestämma över sin behandling och vårdsituation (Holst, Sparrman & 

Berglund, 2003).  

 

I en studie beskrevs hur patienter upplevde sjukdomstiden med avseende på känslomässiga 

upp och nedgångar. Det känslomässiga tillståndet kunde vara stabilt tills en komplikation eller 

några symtom tillstötte, då dalade tillståndet tills patienten accepterade det nya och kom i 

balans igen, ända tills nästa skov. Det var viktigt att vårdpersonalen var uppmärksamma på i 

vilket tillstånd patienterna befann sig i eftersom patienterna var mindre delaktiga i vården 

under de perioder de mådde sämre (Carter et. al, 2004).  
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DISKUSSION 

 
Sammanfattning av huvudresultaten 

I studien framkom faktorer som var av vikt i bemötandet av patienter inom palliativ vård. 

Faktorerna som kunde formuleras i fyra teman handlade om information, kommunikation, 

känslomässig dimension och delaktighet i vården. Temana formulerades till underrubriker 

enligt följande: Vikten av kunskap för att kunna ge information, Kommunikation mellan 

vårdpersonal och patient, Känslor som kan uppstå i livets slutskede och Patienternas 

delaktighet i vården. Informationen var viktig för att patienten skulle veta vad sjukdomen 

innebar och vad som kom att hända i framtiden. Vårdpersonalen fick känna av hur mycket 

information patienten kunde ta emot och hur mycket de ville veta om sjukdomen. 

Informationen fick ges upprepade gånger för att patienten hade svårt att smälta all information 

som de fått.  

 

Kommunikationen var grunden i bemötandet. Med kommunikationens hjälp byggdes 

relationer och förtroende upp mellan vårdpersonal och patienter, vilket var en förutsättning för 

att ge en god omvårdnad. Det var svårt för vårdpersonal som inte var specialiserade inom 

palliativ vård att kunna bemöta patienterna på ett tillfredsställande sätt genom att våga prata 

om svåra frågor och veta vad som kunde sägas. Patienterna upplevde att de fick en bättre vård 

av den specialiserade vårdpersonalen.  

 

Patienterna upplevde många olika känslor under sjukdomstiden. Frustration och maktlöshet 

för sjukdomen var vanliga upplevelser. Det var svårt för patienterna att släppa kontrollen över 

sin situation. Frustrationen upplevdes på grund av att de fick be vårdpersonalen om hjälp med 

de saker som de själva hade klarat av tidigare.  

 

Delaktighet i vården var en faktor som patienterna upplevde som viktig. De fick då vara med 

och bestämma över sin situation och sitt eget liv så långt det var möjligt.  
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Resultatdiskussion 

 

Vikten av kunskap för att kunna ge information 

Patienterna ansåg att vårdpersonalen behövde kunskap om cancersjukdomen för att kunna 

informera och svara på patienternas frågor angående sjukdomen och deras livssituation. 

Patienterna kände ibland att icke specialiserad vårdpersonal inte förstod vilket behov 

patienterna hade i sin sjukdom. Kunskapen var även viktig för att ge en god och säker vård 

(Wood & Ward, 2002). Uppsatsförfattarna ser därför ett behov av att de palliativa teamen bör 

utvecklas på fler ställen i landet. De arbetar professionellt och utarbetar individuella planer för 

varje patient. Genom att de är sammansvetsade team av sjuksköterskor och läkare blir det 

lättare för patienterna att få den hjälp de behöver för stunden. Vårdpersonalen på instanser 

som kommer att vårda palliativa patienter bör få en adekvat utbildning inom det området. 

Uppsatsförfattarna ser även i detta stycke vikten av utbildad personal som kan svara på hur 

sjukdomen fungerar, vilka biverkningar och symtom patienten kan drabbas av och vilka 

känslor som är vanliga i sjukdomsförloppet.  

 

Informationsflödet varierade bland olika patientgrupper. Ensamstående patienter hade ett 

större behov av information än de patienter som hade någon anhörig med sig när 

informationen gavs. De kunde då prata med varandra och kom ihåg olika saker som hade 

sagts. Yngre och högutbildade patienter som var vana att söka information på egen hand ville 

ha mycket information från vårdpersonalen om sin sjukdom och sin framtid (Voogt et. al, 

2005). Under informationstillfället kom ofta frågor och funderingar kring bekymmer och 

känslor fram som kunde diskuteras (Richardsson, 2002). Uppsatsförfattarna vill poängtera 

vikten av att patienterna har någon närstående med sig under informationstillfället. Dels för 

att de kan hjälpa varandra att komma ihåg vad som har sagts och även för att patienten inte 

ska behöva gå igenom den svåra tiden på egen hand. Uppsatsförfattarna tror att det även är 

viktigt att de närstående får information för att kunna förstå och vara ett stöd för den sjuke. 

 

Kommunikation mellan vårdpersonal och patient 

Vid palliativa sjukdomar var kommunikationen mellan vårdpersonalen och patienterna 

speciellt viktig eftersom det oftast blev en långvarig kontakt och de såg varandra som vänner. 

Fokus bör läggas på patienten som individ och inte på sjukdomen. Patienterna ansåg att 

vårdpersonalens personlighet och attityd hade en större betydelse än de professionella 

kvalitéerna. De ansåg att känslan över att vårdpersonalen brydde sig om patienterna var 
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viktigast, de ville få tid, gehör och känna att vårdpersonalen ville hjälpa till (Richardson, 

2002). Uppsatsförfattarna anser att det är en viktig aspekt och håller med Richardson (2002) i 

hans reflektioner. 

 

Vid en öppen kommunikation var det lättare att vårda och kommunicera om olika frågor 

eftersom både patienten och de anhöriga visste att han/hon skulle dö. En av studierna visade 

att problem i kommunikationen kunde uppstå när de anhöriga försökte skydda patienten från 

att få information om sjukdomen, vilket gjorde att kommunikationen mellan vårdpersonal och 

patient blev hämmad (Luker et. al, 2000). När de anhöriga försöker skydda sina nära och kära 

uppstår ett problem i alla relationer mellan patient, anhörig och vårdpersonal anser 

uppsatsförfattarna. Patientens självbestämmande tas bort eftersom han/hon inte får 

kommunicera fritt med vårdpersonalen om sina frågor och tankar. Får inte vårdpersonal och 

patienten kommunicera fritt kommer inte patientens behov av vård fram eller vad patienten 

vill/kan göra. Vårdpersonalen får svårt att utföra sitt arbete på ett professionellt och ärligt sätt 

eftersom patienten och de anhöriga har olika viljor. Patienten tror att de har en öppen 

kommunikation om sjukdomen och andra problem, vilket sätter förtroendet mellan patient och 

vårdpersonal på prov. Uppsatsförfattarna tror då att det blir svårt för vårdpersonalen att 

upprätthålla ett gott bemötande och en god omvårdnad. 

 

Känslor som kan uppstå i livets slutskede 

 Många patienter upplevde en frustration över att vara beroende av andra. De önskade utföra 

saker som de gjort tidigare men som de inte hade nog med energi att kunna genomföra längre. 

De kände maktlöshet, isolering och ensamhet i sin tillvaro. Maktlösheten var riktad till döden 

eftersom de inte kunde påverka utgången av sin sjukdom. Patienterna upplevde stor rädsla 

över att en dag få lov att släppa kontrollen över sitt liv och sin situation. När detta hände 

uppkom ofta även psykiska och emotionella problem som de fick lov att få hjälp med av 

professionell personal för att klara av (Rydahl - Hansen, 2005). Uppsatsförfattarna tycker att 

det är viktigt att vårdpersonalen är lyhörd för patientens behov och ser när de behöver hjälp av 

annan professionell personal som till exempel kurator eller psykolog, för att ta sig igenom 

olika faser i livets slutskede. Patienternas humör kan växla från dag till dag och det är viktigt 

att vårdpersonalen är medveten om detta för att kunna tillgodose patienterna på bästa sätt. En 

annan viktig del är att tänka på hur patienten vill ha det innan han/hon blir sämre och får lov 

att släppa kontrollen, på så sätt kan vårdpersonalen bidra till att patienten ändå får en värdig 

vård. 
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Patienternas delaktighet i vården 

Vårdpersonalen fick lov att tänka på att det enbart var patienterna själva som visste vad 

livskvalitet var för dem. Genom att patienterna fick möjlighet till att vara delaktig i vården 

kunde behandling och omvårdnad anpassas till patientens behov (Holst, Sparrman & 

Berglund, 2003). Genom att patienterna själva får vara med och bestämma över sin vård 

minskas risken av att det blir monotona behandlingar av palliativa patienter. Det går inte att 

vårda alla patienter på samma sätt. Det är patienten själv som känner smärtan och behoven 

anser uppsatsförfattarna. 

 

Uppsatsförfattarna har uppmärksammat att det finns många olika uppfattningar om palliativ 

vård ute i samhället. Många tror att det är något hemskt och smärtsamt, vilket det var för 10 – 

20 år sedan. Då gavs smärtstillande mediciner på bestämda tider för att undvika att patienterna 

skulle bli beroende av smärtstillande medel. Som tur är har utvecklingen gjort stora framsteg 

inom den palliativa vården. Numera lindras smärtor efter individens behov och strävar efter 

att patienten ska vara smärtfri. Personal har utbildats speciellt för att bedriva palliativ vård. 

Behovet av palliativ vård ökar och resurserna är i dagsläget för få anser uppsatsförfattarna.  
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Metoddiskussion 

När uppsatsförfattarna använde palliative care som sökord blev det många träffar. Därför 

utvecklades sökningen med andra sökord i kombinationer vilket gav mer ändamålsenliga 

träffar. Vidare gjordes urvalen genom att läsa abstract för att se om artiklarna passade till 

studiens syfte och frågeställning. Sökningen gjordes i fyra olika sökmotorer Blackwell 

Synergy, Elin@Dalarna, PubMed samt Cinahl. De artiklar som låg till grund för resultatet 

hittades i tre av sökmotorerna vilka var Blackwell Synergy, Elin@Dalarna och PubMed. 

Genom att sökningen gjordes i flera databaser anser uppsatsförfattarna att artiklarna kan anses 

vara av god kvalitet och vara relevanta för ämnet, då många av artiklarna hittades i flera 

databaser. Uppsatsförfattarna kände till två artiklar från en tidigare studie. Dessa söktes 

manuellt. 

 

En av artiklarna (Kutner et. al, 1999) hade både en kvalitativ och en kvantitativ design. 

Uppsatsförfattarna har enbart använt sig av resultat ur den kvalitativa delen av ansatsen. En 

granskning har därför genomförts som vid en kvalitativ studie. Enbart kvalitativa studier har 

använts i resultatet på grund av att det är få studier gjorda inom ämnet med en kvantitativ 

ansats. Detta tros bero på svårigheter att genomföra kvantitativa studier inom palliativ vård, 

eftersom det är ett känsligt ämne. De träffar som vi fått har varit kvalitativa.  

 

I granskningsmallen som uppsatsförfattarna använt fanns svarsalternativen Ja, Nej och Vet ej. 

Vet ej var ett svar då uppsatsförfattarna blev osäkra på frågan och skulle rådfråga den andra 

författaren vid nästa sammankomst, vilket säkerställde att studien i högre grad tolkats mer 

trovärdigt. 

 

De flesta av artiklarna var skrivna på engelska vilket kunde medföra att översättning och 

tolkning av texten kunde påverka resultat och validitet. Uppsatsförfattarna valde att begränsa 

sig till vård i livets slutskede hos patienter med cancer för att hålla sig till samma 

sjukdomsdiagnos. Någon etisk granskning behövdes inte eftersom studien utfördes som en 

systematisk litteraturstudie.  

 

Ett problem vid studier av palliativ vård är att motivera deltagande i studier då patienterna 

sällan har någon nytta av resultatet. Oftast är studierna små och få på grund av detta. 

Uppsatsförfattarna tror att de flesta patienterna inte vill delta i studier eftersom det tar mycket 

av deras sista krafter. Det är något som måste respekteras.  
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FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Behovet av palliativ vård ökar i samhället, vilket gör att fortsatt forskning inom ämnet har 

betydelse och är mer angeläget för utveckling inom palliativ vård. Uppsatsförfattarna föreslår 

följande två områden för vidare studier. 

  

- Smärtbehandling vid kronisk smärta. 

- Vad icke- specialiserad vårdpersonal bör tänka på inom palliativ vård. 
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