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SAMMANFATTNING 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att beskriva hur patienter med cancer 

upplevde att vårdas palliativt i hemmet samt vilket behov av stöd de hade. 

Litteratursökningen genomfördes på databaserna Blackwell Synergy, PubMed och Elin. 

Artiklarna skulle vara publicerade mellan åren 1999 och 2007. Granskningen av artiklarna 

genomfördes med hjälp av en modifierad mall av Willman, Stoltz och Forsberg, Wengström. 

Urvalet resulterade i elva kvalitativa och sex kvantitativa artiklar. Resultatet visade att 

patienterna med cancer ville bo kvar i det egna hemmet och att de inte ville bli vårdade eller 

dö på sjukhus. De som vårdades i hemmet hade bättre välbefinnande både psykiskt och 

fysiskt. Patienterna ansåg att deras närstående var en viktig del av vården men det framkom 

även att de upplevde sig som en börda för de närstående. Kontakten med det palliativa 

teamet var betydelsefull och teamet hade positiv inverkan på dem. Det framkom dock att de 

önskade att stödet från det palliativa teamet hade kommit tidigare i sjukdomen. Det ansågs 

också som viktigt att ha tillgång till vårdpersonal dygnet runt samt att få råd och information 

kring medicinska och alternativa behandlingar. Patienterna hade behov av emotionellt stöd 

och de önskade att teamet delade deras känslor.    
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INTRODUKTION 

Historik 

Ordet palliativ kommer från det latinska ordet pallium och betyder kappa eller täcke (Twycross, 

1998). Människan har i alla tider tagit hand om svårt sjuka och döende men omvårdnaden har sett 

olika ut, allt från att låta den döende vara ensam till att hela släkten har samlats.  Professor Barbro 

Beck-Friis var först i Sverige att starta ett palliativt vårdteam (1976). Från början fanns 

vårdpersonalen endast tillgänglig för svårt sjuka i hemmen dagtid. Från 1977 byggdes 

verksamheten ut och vårdteamet fanns då tillgängligt dygnet runt för svårt sjuka i hemmen 

(Beck-Friis & Strang, 2005).   

Cancersjukdomen 

Den palliativa vården vid cancersjukdomar delas in i en tidig och en sen fas där målet med 

omvårdnaden ser olika ut. När cancern spridit sig finns oftast inget botemedel men med hjälp av 

cytostatika kan livet förlängas och den sjuke kan få en bra livskvalitet. Den sena fasen börjar när 

alla behandlingar avslutats och den kan vara allt från några veckor till någon månad.  Målet är då 

att se till att de sjuka och deras närstående får en bra livskvalitet trots den korta tid som är kvar 

(Strang, 2003). Cancersjukdomen ger ett flertal symtom och resultatet från en studie i England 

visade att de sex vanligaste symtomen hos dem som vårdades palliativt var smärta, illamående, 

trötthet, matleda, förstoppning och depression (Potter, Hami, Bryan & Quigley, 2003) En annan 

studie som utfördes på grupper med olika cancerdiagnoser visade att de som upplevde flest 

symtom var de med lungcancer följt av de med hjärntumör och bröstcancer. Studien visade också 

att kvinnor hade fler och allvarligare symtom av sin cancersjukdom. När det gällde psykosociala 

faktorer hade yngre patienter med cancer fler problem än de äldre (Lidstone, Butters, Beynon, & 

Richards, 2003). 

Internationellt 

En undersökning som gjorts i flertalet länder i Europa visade att den största delen av dem som 

vårdades palliativt hade en cancerdiagnos (94 %). Övriga diagnoser var neurologiska, 

respiratoriska, hjärt- kärl sjukdomar samt AIDS. Samma undersökning visade också att 
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majoriteten (79 %) som vårdades palliativt hade mellan en till sex månader kvar att leva och 16 

procent förväntades leva mer än ett år (Kaasa, Torvik, Cherny, Hanks & de Conno, 2007). En 

annan studie visade att 40 procent av dem som vårdades palliativt var mellan 70 och 79 år. 

Studien visade också att kvinnor hade fler vårddygn på sjukhus och att de hade fler besök från 

hemsjukvård och hemtjänst än män (Allan, Stajduhar & Reed, 2005). 

En studie, innefattande 51 länder, vars syfte var att undersöka hur den palliativa vården (på 

sjukhus, hospice och i hemmen) var uppbyggd i Afrika, Asien, Amerika och Europa visade att 20 

länder hade utvecklat riktlinjer för hur den palliativa vården skulle bedrivas. I 28 av länderna 

uttrycktes en önskan om att utveckla riktlinjer. I 32 av de inkluderade länderna fick alla patienter 

oavsett diagnos tillgång till palliativ vård medan tolv av länderna endast accepterade patienter 

med cancerdiagnoser. I sju av länderna togs det enbart emot patienter med en specifik diagnos i 

det terminala stadiet. Det problem som länderna uttryckte var att det var svårt att rekrytera 

kompetent personal samt att de medicinska kostnaderna var stora. I U-länderna upplevdes bristen 

på morfinpreparat som ett stort problem (Klinger & Connor, 2005).  

Nationellt 

Den specifika palliativa vården i Sverige bedrivs mestadels med hjälp av avancerad hemsjukvård. 

Den avancerade hemsjukvården är baserad på en läkarledd teamorganisation och har allt mer 

kommit att ersätta den slutna vården. Detta har lett till att de sjuka och närstående har fått större 

valfrihet (Statens beredning för medicinsk utredning [SBU], 1999). 

Riktlinjer  

Enligt riktlinjerna från World Health Organization (WHO) från 2002 ska den palliativa vården 

erbjuda de svårt sjuka den smärt- och symtomlindring som de behöver. Den ska också betrakta 

döendet som en normal process och inte förlänga eller förkorta livet. Vården skall se till hela 

patienten och ge stöd till de sjuka så att de kan leva så aktivt som möjligt fram till döden. Den ska 

även ge stöd till familjen i deras sorgearbete under sjukdomstiden. Genom att den palliativa 

vården sker med hjälp av team så kan alla behov som den sjuke och familjen har tillgodoses.  

Palliativ vård skall ge ökad livskvalitet och vården skall ges tidigt i sjukdomen tillsammans med 

andra behandlingsformer som kan förlänga livet samt ge en ökad kunskap för att hantera de 

komplikationer som kan uppstå (Sepúlveda, Marlin, Yoshida & Ullrich, 2002).  
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Europarådet har gett ut riktlinjer för hur arbetet kring den palliativa vården skall utformas. Enligt 

riktlinjerna skall information angående sjukdomen ges till de sjuka och deras närstående. 

Informationen skall ges individuellt och med hänsyn till kulturella skillnader och andra hinder 

som exempelvis känslomässiga reaktioner på sjukdomen. För att tillgodose de sjukas fysiska, 

psykiska och existentiella behov bör den palliativa vården bestå av ett professionellt team med 

sjuksköterska, läkare och andra professioner som kan stödja de sjuka och deras närstående. Alla i 

teamet bör vara kompetenta och medvetna om sina och andras styrkor och svagheter 

(Europarådet, 2003).  

Kommittén om vård i livets slutskede anser att den palliativa vården i Sverige ska bygga på fyra 

hörnstenar. De innefattar symtomkontroll, samverkan, kommunikation mellan olika yrkesgrupper 

samt med de sjuka och deras närstående. Den palliativa vården skall också ge stöd till närstående 

under hela vårdtiden och även efter att den sjuke avlidit. Enligt kommittén bör de sjuka få välja 

var de vill vårdas och de som väljer att vårdas i hemmet ska erbjudas stöd och trygghet dygnet 

runt. För att vården skall bli god och säker är det viktigt att både de närstående och de sjuka får 

hjälp och stöd samt att de sjuka får smärtlindring utifrån sina behov (Statens offentliga 

utredningar [SOU], 2001).  

Etiska principer 

Det finns höga krav på en god vård inom hälso- och sjukvården. Vården skall vara av god 

kvalitet, lättillgänglig och se till patientens trygghetsbehov. Vården skall byggas på ett samarbete 

mellan de sjuka och hälso- och sjukvårdpersonalen och se till de etiska principerna (SFS 

1998:1659). De fyra etiska principerna är självbestämmandeprincipen, minskalidandeprincipen, 

godhetsprincipen samt rättviseprincipen. Självbestämmandeprincipen säger att vårdpersonalen 

skall respektera allas självbestämmande. När en människa är sjuk kan självbestämmandet 

tillfälligt läggas på en närstående eller någon sjukvårdspersonal. Med minskalidandeprincipen 

menas att lidandet skall undvikas och vården bör väljas utifrån detta. Godhetsprincipen innebär 

att varje människa bör göra gott, minska lidande och förebygga skada. Rättviseprincipen innebär 

att alla människor har rätt till samma behandling oavsett etnisk tillhörighet, ålder, ekonomi och 

andra faktorer (Statens medicinsk- etiska råd, 1999). 
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Problemformulering 

Palliativ vård i hemmet är en vårdform som ökar i hela världen och ett flertal studier är gjorda på 

hur närstående upplever att vårda sina nära anhöriga. För vårdpersonal som arbetar med svårt 

sjuka och döende patienter är det viktigt att ha kunskap om patienternas upplevelser av vården i 

hemmet samt vilket behov av stöd de har. Med hjälp av den kunskapen kan de erbjuda 

patienterna en värdig och meningsfull vård fram till livets slut.  

Syfte 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att beskriva hur patienter med cancer upplevde 

att vårdas palliativt i hemmet samt vilket behov av stöd de hade. 

Frågeställningar 

Hur upplevde patienter med cancer att vårdas palliativt i hemmet?  

Vilket behov av stöd hade patienter med cancer som vårdades palliativt i hemmet? 

Definitioner 

Med begreppet patienter med cancer menar uppsatsförfattarna män och kvinnor över 18 år. 

I begreppet stöd innefattar uppsatsförfattarna informativt, socialt, emotionellt, existentiellt, 

ekonomiskt och praktiskt stöd. 
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METOD 

Design 

Uppsatsen har genomförts som en deskriptiv systematisk litteraturstudie.  

Urval 

Inför uppsatsen söktes vetenskapliga artiklar i databaserna Elin, Blackwell Synergy och 

PubMed. De sökord som användes var Advanced home care, Cancer, Experiences, Home 

care team, Information, Nursing, Outpatient, Palliative, Palliative care, Palliative home care,  

Patients, Support och Terminal ill. Sökorden har använts enskilt och i olika kombinationer 

med varandra (se tabell I). Artiklar har även sökts via referenslistan i de funna artiklarna för 

att på så sätt hitta primärkällan. För att välja ut artiklarna så lästes titeln först och om den 

ansågs som relevant lästes abstraktet. Artiklar som bedömdes vara relevanta beträffande 

syfte och frågeställningar valdes ut och lästes mer noggrant.  

Inklusionskriterier 

Artiklarna som användes till resultatet i uppsatsen baserades på vetenskaplighet. Artiklarna 

söktes från åren 1999- 2007. Endast artiklar rörande palliativ hemsjukvård inkluderades. 

Exklusionskriterier 

Artiklar på andra språk än engelska exkluderades och även reviews. Artiklar som inriktade 

sig på palliativ vård på sjukhus eller andra vårdinrättningar uteslöts också. 
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     Tabell I. Tabell över använd, sökord, databaser, antal träffar och utvalda artiklar 

Sökord Databas Antal 
träffar 

Utvalda 
artiklar 
efter 
genomgång 
av abstrakt 

Artiklar 
som 
användes 
till 
resultatet 

Information AND 
Palliative  
Limits: Abstract 
 

Blackwell  
Synergy 

80 3 1 

Advanced home care 
AND Cancer AND 
Experiences AND 
Support AND Terminal 
ill AND Nursing AND 
Palliative  
 

Blackwell 
Synergy 

362 8 1 

Palliative care AND 
Cancer 
 

Blackwell 
Synergy 

125 2 2 

Home care team AND 
Cancer 
 

Elin 5 1 1 

Advanced home care 
AND Cancer 
 

Elin 7 1 1 

Outpatient AND Cancer 
AND Palliative 
 

Elin 84 2 0 

Palliative home care  
 

Elin 33 1 1 

Palliative AND Nursing 
And Cancer 
 

Elin 301 3 2 

Experiences AND 
Palliative  
 

Elin 208 3 2 

Support AND Palliative 
 

Elin 44 2 1 

Information AND 
Palliative AND Patients 
AND Cancer  
 

Elin 238 1 1 

Jarret AND Payne 
 

Elin 21 1 1 

Raynes AND Palliative 
 

Elin 2 2 1 

Experiences AND 
Palliative 

Elin 208 1 1 

 10



Sökord Databas Antal 
träffar 

Utvalda 
artiklar 
efter 
genomgång 
av abstrakt 

Artiklar 
som 
användes 
till 
resultatet 

Support AND Palliative 
care AND cancer  
Limits: publicerade och 
tillgängliga på PubMed 
de senaste fem åren, 
endast gratis fulltext 
 

PubMed 105 1 1 

Palliative AND Cancer 
AND Information 
Limits: vuxna, fulltext, 
engelska, publicerade 
inom tio år och endast 
människor. 
 

PubMed 26 1 0 
 

 

Datainsamlingsmetod 

Artiklarna som användes till resultatet har granskats utifrån två granskningsmallar anpassade 

för kvantitativa och kvalitativa studier. Den kvantitativa granskningsmallens hade 29 frågor 

och på varje fråga var det möjligt att få en poäng. För att artikeln skulle anses ha hög kvalitet 

skulle den få poäng mellan 23-29 (80 %), för medelkvalitet 17-22 (60 %) och för låg kvalitet 

1-16 poäng. Den kvalitativa granskningsmallen hade 25 frågor och på varje fråga var det 

möjligt att få en poäng. För att artikeln skulle anses ha hög kvalitet skulle den få poäng 

mellan 20-25 (80 %), för medelgod kvalitet 15-19 (60 %) och för låg kvalitet 1-14 poäng. 

Granskningsmallen hade en fråga där artikelförfattarna skulle diskutera studiens etiska 

aspekter. Den byttes ut mot att studien är granskad och godkänd av etiska kommittéer (En 

modifierad form efter Willman & Stoltz, 2002; Forsberg & Wengström, 2003).   

Artikelgranskningen skedde genom att artiklarna delades upp mellan uppsatsförfattarna som 

granskade dem var för sig. Varje artikel poängsattes och efter det bytte uppsatsförfattarna 

artiklarna med varandra och en ny granskning genomfördes. När granskningen var klar 

diskuterades resultaten för att se om poängen överensstämde. I de fall där poängen inte 

överensstämde granskades artikeln gemensamt för att på så vis komma fram till vilken 

kvalitet artikeln hade. För att granska artiklarna lästes först hela artikeln igenom. Sedan 
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lästes studiens syfte och eventuella frågeställningar för att avgöra om introduktionen logiskt 

ledde fram till syftet. Metodavsnittet lästes grundligt för att kontrollera studiens 

tillförlitlighet. Resultatet granskades sedan för att se om det överensstämde med artikelns 

syfte. Till sist lästes diskussionen för att få en bild av studiens värde. 

Dataanalys  

Författarna läste artiklarna var och en för sig flera gånger för att vara säkra på att studien 

uppfattades korrekt. Det som ansågs som relevant för frågeställningarna ströks under. 

Frågeställningarna omvandlades sedan till huvudrubriker som delades upp i flera 

underrubriker. Materialet som var relevant för frågeställningarna översattes till svenska och 

grupperades under respektive underrubrik för att på så vis sammanställa resultatet.   

Etik 

Litteraturstudien baserades på vetenskapliga artiklar som var granskade och godkända av 

olika etiska kommittéer. Resultaten redovisades sanningsenligt och objektivt.  
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RESULTAT  

Artiklarna kategoriserades under varje frågeställning och valda artiklar presenteras med en 

tabell innefattande författare, nationalitet, publiceringsår, syfte, design, metod, urval samt 

kvalitetsgrad. För att besvara frågeställningarna användes 17 artiklar varav 11 kvalitativa och 

6 kvantitativa. Artiklarna presenteras i tabellen nedan. 

Tabell II. Tabell över använda artiklar i resultatet (n=17) 

Författares 
namn, land 
och år 

Syfte Design 
Metod 

Urval Kvalitesgrad 

Appelin, G 
Brobäck, G 
Berterö, C 
Sverige, 2004 
  

Att beskriva hur 
de inblandade  
upplever den 
palliativa 
hemsjukvården 

Kvalitativ 
Fenomenologisk 
djupintervjuer 

6 cancersjuka 
6 närstående  
6 distrikts-
sköterskor 
 

Medelgod 

Benzein, E. 
Norberg, A. 
Saveman, B-I  
Sverige, 2001 

Att belysa 
innebörden av 
den levda 
erfarenheten av 
hopp hos 
patienter i 
palliativ 
hemsjukvård 

Kvalitativ  
Fenomenologisk- 
hermeneutisk 
djupintervjuer 

11 cancersjuka  Medelgod                   

Chapple, A 
Ziebland, S 
McPherson, 
A 
England, 
2005 

Att utforska 
upplevelserna av 
vården som gavs 
till de svårt sjuka 

Kvalitativ 
Djupintervjuer 

41 cancersjuka Medelgod 

Corner, J 
Halliday, D 
Haviland, J 
Douglas, H 
Bath, P 
Clark, D 
et al 
England, 
2003 

Att undersöka 
hur cancersjuka i 
hemmet upplever 
att vårdas av 
Macmillan 
sjuksköterskan 

Kvantitativ 
Longitudinell  
Intervjuer och 
enkät 

76 cancersjuka    Medelgod               

Goldschmidt, 
D 
Schmidt, L 
Krasnik, A 
Christensen, 
U Groenvold, 
M 
Danmark, 
2006 

Att undersöka 
hur cancersjuka 
och deras 
närstående 
upplever den 
palliativa 
hemsjukvården 
samt att 
utvärdera det 
palliativa teamet 
 
 

Kvalitativ 
Semistrukturerade 
intervjuer 

9 cancersjuka  
6 närstående 

Medelgod 
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Författares 
namn, land 
och år 

Syfte Design 
Metod 

Urval Kvalitesgrad 

Hwang, S 
Chang, V. 
Cogswell, J 
Alejandro, Y 
Osenenko, P 
Morales, E  
et al 
USA, 2004 

Att identifiera 
otillfredsställda 
behov hos 
cancersjuka samt 
att undersöka 
sambandet 
mellan 
otillfredsställda 
behov och 
livskvalité 

Kvantitativ  
Frågeformulär 
 

296 cancersjuka Medelgod 

Jarett, N 
Payne, S 
Wiles, R 
England,1999 

Att undersöka 
cancersjuka och 
deras närståendes 
uppfattning och 
förväntning på 
det palliativa 
teamet 
 

Kvalitativ 
Semistrukturerade 
intervjuer 

15 cancersjuka  
18 närstående 
 

Medelgod 

Kealey, P 
McIntyre, I 
England. 
2004. 

Att utvärdera hur 
cancersjuka och 
närstående 
upplever 
arbetsterapeuten i 
det palliativa 
teamet 
 

Kvantitativ 
Frågeformulär 
med öppna och 
slutna frågor 
  

30 cancersjuka  
30 närstående 

Medelgod 

Kendall, M 
Boyd, K. 
Campbell, C 
Cormie, P. 
Fife, S 
Thomas, K  
et al 
England, 
2006 

Att undersöka 
hur cancervård 
bäst kan ges i 
hemmet 

Kvalitativ 
Fenomenologisk 

15 cancersjuka  
16 vårdpersonal  

Medelgod 

Kirk, P  
Kirk, I 
Kristjanson L 
Australien 
och Canada, 
2004 

Att undersöka 
hur cancersjuka 
upplever sin 
sjukdom och den 
information som 
gavs under 
sjukdomstiden 

Kvalitativ 
Semistrukturerade 
enskilda 
intervjuer  

37 cancersjuka  
35 närstående   

Medelgod 

Low, J 
Perry, R  
Wilkinson, S 
England, 
2005 

Vilken betydelse 
har det palliativa 
dagcentret för 
cancersjuka och 
deras närstående 
samt vilken 
betydelse har 
dagcentret för 
livskvalitén  
 
 

Kvalitativ 
Fokusgrupper 

18 cancerpatienter 
12 närstående 
 

Medelgod 
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Författares 
namn, land 
och år 

Syfte Design 
Metod 

Urval Kvalitesgrad 

McPherson, 
C 
Wilson, K 
Murray, M 
Canada, 2006  

Att utforska 
självupplevd 
börda hos döende 
cancersjuka  

Kvalitativ 
Fenomenologisk 

15 cancersjuka Medelgod 

Orreval, Y 
Tishelman, C 
Permert, J 
Sverige, 2005 

Att undersöka 
upplevelserna av 
HPN utifrån 
cancersjukas- 
och 
familjeperspektiv 

Kvantitativ 
Halvstrukturerade 
intervjuer 

13 cancersjuka  
11 närstående 
 

Hög 
 

Peters, L 
Sellick, K 
Australien, 
2006 

Att jämföra 
cancersjukas 
symtom, hälsa, 
sjukdomskontroll 
och livskvalité 
hos svårt 
cancersjuka i 
hemmet och på 
sjukhus 

Kvantitativ 
Strukturerad 
enkät 

32 cancersjuka på 
sjukhus  
26 cancersjuka i 
hemmet  

Medelgod 

Raynes, N.V 
England, 
2000 

Att identifiera 
behovet av 
palliativ vård hos 
cancersjuka 

Kvalitativ 
Halvstrukturerad 
intervju 

17 cancersjuka 
 

Låg (14 p) 

Seymour, J 
Ingleton, C 
Payne, S 
Beddow, V. 
England, 
2003 

Att dra en 
slutsats av tre 
undersökande 
studier av 
palliativ vård i 
England  

Kvalitativ 
Utvärderande 

37 cancersjuka Medelgod 

Tasmuth, T 
Saarto, T. 
Kalso, E. 
Finland, 2005 

Att undersöka 
hur den palliativa 
vården bedrivs på 
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Upplevelser hos patienter med cancer  

Upplevelser av att vårdas i hemmet 

I Appelin, Brobäck och Berterös (2004) studie framkom att patienterna med cancer ansåg att 

det var viktigt att vårdas i det egna hemmet där allt var välbekant och där de hade familjen 

kring sig. När de vårdades i hemmet upplevde de att det var lättare att bibehålla sociala 

aktiviteter och relationer till andra människor. För att detta skulle fungera var det viktigt att 

den palliativa vården fungerade på ett tillfredsställande sätt. En annan svensk studie beskrev 

att patienterna upplevde att de kunde vara mer delaktiga i besluten rörande deras vård samt i 

det dagliga livet när de vårdades i hemmet. En av fördelarna var att det inte fanns några 

strikta rutiner som på sjukhusen. De uppgav också att de inte ville bli vårdade eller dö på 

sjukhus om det gick att undvika (Benzein, Norberg & Saveman, 2001).   

I en australiensisk studie jämfördes två grupper, den ena gruppen var patienter med cancer 

som vårdades i hemmet och den andra gruppen vårdades på sjukhus. Resultatet av studien 

visade att de som vårdades i hemmet hade signifikant bättre välbefinnande både psykiskt och 

fysiskt. De hade också betydligt mindre förekomst av depressioner. Studien visade också att 

de som vårdades i hemmet hade bättre kontroll över sin sjukdom, behandling och 

omvårdnad. Det framkom också att de hade bättre livskvalitet än de som vårdades på sjukhus 

(Peters & Sellick, 2006). 

Upplevelser av att vårdas av de närstående 

I en engelsk studie ansåg samtliga deltagare (n=17) att deras närstående var en betydelsefull 

del av vården i hemmet (Raynes, 2000). Det framkom däremot i två av de inkluderade 

studierna att patienterna upplevde sig som en börda för de närstående eftersom sjukdomen 

medförde extra arbete för dem. Frustrationen ledde många gånger till problem i relationen till 

de närstående (Appelin et al., 2004; McPherson, Wilson & Murray, 2006). I en annan studie 

uttryckte en deltagare att hon inte ville tala om för sin man att hon var livrädd för att dö för 

att hon inte ville göra honom orolig (Kendall et al., 2006).  Många av de närstående var 

själva vid dålig hälsa och detta gjorde att patienterna fick dåligt samvete när de skulle ta 

emot hjälp från de närstående. De kände att de utsatte de närstående för mer stress då de 

redan hade mycket att göra (McPherson et al., 2006).  
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Patienterna med cancer uttryckte oro inför framtiden eftersom de närståendes börda skulle 

komma att öka i takt med att de försämrades. De uppgav också att de var beredda att flytta 

till hospice eller liknande om bördan på de närstående skulle bli för stor (McPherson et al., 

2006; Raynes, 2000). För att minska de närståendes börda försökte patienterna att delta i sin 

egen omvårdnad och vara med att lösa de problem som uppkom (McPherson et al., 2006). I 

Raynes (2000) studie framkom det att några av deltagarna kunde tänka sig att vara på 

hospice över dagen för att avlasta de närstående men inte under en längre tid då de upplevde 

det som att de bara skulle komma att bli sängliggande där. 

Upplevelser av att vårdas av det palliativa teamet 

I en studie av Goldschmidt, Schmidt, Krasnik, Christensen och Groenvold (2006) var syftet 

att jämföra patienter med cancers förväntningar på det palliativa teamet med hur de sedan 

upplevde vården. Det visade sig att de förväntade sig att de skulle känna sig mer trygga och 

säkra efter kontakten med det palliativa teamet för att de trodde att de skulle få möjlighet att 

kontakta teamet när som helst under dygnet. Utvärderingen visade också att majoriteten av 

deltagarna i studien kände sig mer trygga och säkra. En annan studie visade också att 

kontakten med det palliativa teamet var betydelsefull. Teamets professionella arbetssätt hade 

en positiv inverkan på patienterna, bland annat på grund av att det palliativa teamet gav 

information och svarade på frågor som uppkom (Benzein et al., 2001).  

I en engelsk studie undersöktes vad som ansågs vara viktigt i den palliativa vården i hemmet. 

Det som framkom var att patienter med cancer upplevde att Macmillansjuksköterskan och 

läkaren var en central del i teamet (Raynes, 2000). Macmillansjuksköterskan var en länk 

mellan patienterna och sjukvården bland annat genom att hon kunde svara på frågor som de 

hade efter läkarbesöken. Hon var inte ansvarig för patienternas symtomkontroll men var 

ändå en god hjälp. Macmillansjuksköterskan kom med råd och förklarade varför symtomen 

uppkom och hur de kunde kontrollera dem själva (Corner et al., 2003; Chapple, Ziebland & 

McPherson, 2005). 

I en engelsk studie framkom det att vården som Macmillansköterskorna gav var bättre än den 

som andra sjuksköterskor eller sjukvårdspersonal erbjöd och att det hade en positiv effekt på 

patienternas välmående. Sjuksköterskan förklarade även varför undersökningar och 
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provtagningar genomfördes och informerade om vad resultaten innebar för dem (Corner et 

al., 2003). Chapple et al., (2005) skriver i sin studie att kontakten med 

Macmillansjuksköterskan även ledde till att kommunikationen i familjen förbättrades. I 

Corner et al. (2003) studie framkom att det som kunde upplevas som negativt var att 

Macmillansjuksköterskan ibland undvek kontakten med patienterna och i vissa fall lämnade 

hon endast ett visitkort och bad dem ringa om de hade behov av hjälp. Kontakten med 

Macmillansjuksköterskan gjorde att vissa patienter med cancer för första gången 

konfronterades med det faktum att de var döende vilket upplevdes som stressande. Trots 

detta ansågs sjuksköterskan som en viktig del i vården av samtliga i studien  

Ien studie av Jarett, Payne och Wiles (1999) framkom det att patienter med cancer upplevde 

att många olika vårdare ofta var inblandade i den palliativa vården av dem. Det som främst 

visade sig vara ett problem var brist på kommunikation och kontinuiteten i vården. Detta 

ledde till att det blev svårt för patienterna och deras närstående att lära känna och få en 

relation till personalen i teamet. Detta framkom också i en studie av Corner et al. (2003) där 

deltagarna uttryckte att när för många personer var inblandade i vården så kände de sig 

förvirrade och utmattade eftersom de inte alltid kunde urskilja vilka de olika personerna var. 

Däremot framkom det i en studie av Seymour, Ingleton, Payne och Beddow (2003) att de 

uppskattade att de kunde kontakta sjuksköterskan i det palliativa teamet när som helst på 

dygnet. De upplevde det som positivt att de hade kontakt med samma personer under hela 

vårdtiden. I en finsk studie där patienter med cancer hade möjlighet att komma med egna 

kommentarer uppgav 39 procent (n=102) av dem att det var dålig kvalitet på den palliativa 

vården i hemmet. Bristerna ansågs huvudsakligen gälla symtomkontroll, kvalitet på vården 

och psykosocialt stöd (Tasmuth, Saarto & Kalso, 2005). 

I en studie av Orreval, Tishelman och Permer (2005) beskrevs det hur sjuksköterskan från 

det palliativa teamet kom två gånger om dagen till patienterna i hemmen för att ge infusioner 

till dem som behövde extra näring. Deltagarna i studien ville inte själva ansvara för 

infusionen och de upplevde det som en trygghet att sjuksköterskan kom dagligen. De kände 

att de kunde ringa till det palliativa teamet när som helst på dygnet vilket också var en 

säkerhet för dem. Det som de upplevde som negativt med behandlingen var att de fick 

infusionen till natten vilket bidrog till att sömnen blev försämrad eftersom de ständigt kände 
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sig tvungna att kontrollera droppet. Nattsömnen blev även störd för att de var tvungna att gå 

på toaletten ofta under natten.  

Patienterna med cancer upplevde det som positivt att ha kontakt med det palliativa teamet då 

de kunde få tillgång till hjälpmedel (Seymour et al., 2003). De upplevde också att 

arbetsterapeuten var lätt att komma i kontakt med samt att de snabbt kunde få hjälp med det 

som behövdes. De uppgav också att de var mycket nöjda med arbetsterapeuten i teamet och 

hon uppfattades som en person som inte bara löste praktiska problem utan även tog sig tid att 

lyssna på de sjukas behov. Arbetsterapeuten kunde utifrån sin erfarenhet erbjuda dem 

hjälpmedel som de hade behov av. Detta var något som uppskattades av patienterna då de 

själva inte hade vetskap om vilka hjälpmedel som fanns att tillgå. De var nöjda med hur 

samspelet med arbetsterapeuten fungerade och de ansåg henne som hjälpsam och förstående 

(Kealey & McIntyre, 2004). Detta ledde till att de kunde stanna kvar längre i hemmet och att 

de kände sig mindre beroende av andra (Seymour et al., 2003; Kealey & McIntyre, 2004). 

Behov av stöd hos patienter med cancer  

I en studie från Danmark var det palliativa teamet en del av en specialiserad avdelning. Den 

var uppbyggd så att patienter med cancer kunde komma till avdelningen när de kände att de 

var för sjuka för att vara kvar i hemmet. De upplevde detta som en stor trygghet och det 

ansågs som extra viktigt för dem som inte hade någon familj (Goldschmidt et al., 2006).    

Kendall et al. (2006) beskrev i sin studie att patienterna önskade att stödet från det palliativa 

teamet hade kommit tidigare i sjukdomen. De önskade också att teamet skulle ha kontaktat 

dem och frågat hur mycket hjälp och stöd de ansåg sig ha behövt. De valde ofta att inte 

kontakta teamet även om de behövde det på grund av rädsla för att vara till besvär.  

Socialt och informativt stöd 

Genom att träffa andra med cancer upplevde patienterna att de tillhörde en grupp. De kunde 

inte längre identifiera sig med friska människor och tillsammans med andra personer med 

obotlig cancer kunde de utbyta känslor och tankar. Ibland var det också en tröst att se andra 

som var sämre än de själva. För dem ansågs det som viktigt att få delge information och ge 

stöd till andra i liknande situation (Benzein et al., 2001). I en studie av Low, Perry och 
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Wilkinson (2005) beskrevs att patienter med cancer upplevde det som positivt att få komma 

till ett palliativt dagcenter där de kunde träffas och prata. Speciellt angeläget var det för dem 

som inte hade någon familj och där sjukdomen gjorde att de inte hade några möjligheter att 

knyta sociala kontakter. 

Patienterna upplevde det som betydelsefullt att få information om sin sjukdom och sin 

prognos. Det var viktigt att informationen gavs klart och tydligt och att den som gav 

informationen tog sig tid och visade empati (Kirk, Kirk & Kristjanson, 2004). De önskade 

också att de skulle ha tillgång till vårdpersonal dygnet runt samt att de skulle få råd och 

information kring medicinska och alternativa behandlingar (Raynes, 2000).   

I en studie innefattande 102 patienter med cancer och där 45 av dem bodde i hemmet, visste 

29 (64 %) av dessa vilka de skulle kontakta om de behövde hjälp med symtomkontroll. 

Samma studie visade att cirka hälften (47 %) tänkte åka till akutmottagningen för att få den 

hjälpen. Brist på information var den största anledningen till detta ansåg var femte patient 

(Tasmuth et al., 2005). I en studie av Kealey och McIntyre, (2004) uppgav deltagarna att den 

information de fick var bristfällig och kunde ha getts på ett bättre sätt. En annan studie 

visade att cirka hälften (53 %) av alla (n=102) önskade mer information om sin sjukdom och 

behandling (Tasmuth et al., 2005). 

Emotionellt och existentiellt stöd 

Patienterna med cancer önskade att få behålla hoppet även om de visste att de befann sig i 

den terminala fasen. De ville ”hålla dörren öppen” för mirakel (Kirk et al., 2004). I en annan 

studie framkom också att de uppskattade att teamet gav emotionellt stöd genom att de delade 

deras känslor, både sorg och glädje, vilket ledde till att de kände sig mer tillfreds med vården 

(Seymour et al., 2003). 

Vetskapen av att leva i livets slutskede ledde till att existentiella tankar som exempelvis 

meningen med livet och ett eventuellt liv efter döden kom fram (Benzein et al., 2001). 

Patienterna uppskattade att teamet lyssnade till existentiella frågor och gav stöd genom att 

finnas där. Några i studien hade också behov av andligt stöd (Kendall et al., 2006).   
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Praktiskt och ekonomiskt stöd 

I en studie av Benzein et al. (2001) ansåg deltagarna att det var av vikt att få vara ute i friska 

luften och att få fortsätta med de intressen och aktiviteter de hade sedan tidigare. Önskan om 

att få leva ett normalt liv innefattade också att få sätta upp mål. De talade om kortsiktiga mål, 

mål som sträckte sig över dagen eller till nästa dag. Ingen av patienterna med cancer nämnde 

långsiktiga mål. En annan studie visade att tillgången till hjälpmedel var högt uppskattat 

bland dem eftersom det gjorde att de upplevde sig som mer självständiga i sina aktiviteter. 

Detta minskade även bördan på de närstående (Kealey & McIntyre, 2004). I en engelsk 

studie framkom det att patienterna önskade praktiskt stöd i form av att provtagningarna 

skulle utföras i hemmet i stället för att de skulle behöva åka till sjukhus där de kunde få vänta 

länge. Det ansågs också som viktigt att de fick hjälp med sin ekonomi och hushållet samt att 

de fick bibehålla den levnadsstandard som de var vana vid (Raynes, 2000). 

I vissa familjer fick de närstående lov att ta ledigt från arbetet för att vårda och då uppkom 

det ekonomiska problem som ledde till ytterligare stress för patienterna med cancer 

(McPherson et al., 2006). En annan studie (n=296) visade att en femtedel av patienterna hade 

behov av ekonomiskt stöd (Hwang et al., 2004). Två av de inkluderade studierna beskriver 

att patienterna i hemmet uppskattade när teamet hjälpte till praktiskt med ekonomin som 

exempelvis att söka statligt bidrag (Seymour et al., 2003; Chapple et al., 2005). Hjälpen 

underlättade för dem som redan hade många problem att handskas med och de var också 

tacksamma för att det palliativa teamet hanterade deras ekonomi diskret (Seymour et al., 

2003).  
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DISKUSSION 

Sammanfattning av huvudresultaten  

Patienterna med cancer ansåg att det var viktigt att bli vårdad i det egna hemmet (Appelin et 

al., 2004) och de uppgav att de inte ville bli vårdade eller dö på sjukhus om det gick att 

undvika (Benzein et al., 2001). De som vårdades i hemmet hade signifikant bättre 

välbefinnande både psykiskt och fysiskt (Peters & Sellick, 2006). Samtliga patienter med 

cancer ansåg att deras närstående var en betydelsefull del av vården i hemmet (Raynes, 

2000). Trots detta framkom det att de upplevde sig som en börda för de närstående (Appelin 

et al., 2004; McPherson et al., 2006). Kontakten med det palliativa teamet var betydelsefull 

och teamets professionella arbetssätt hade positiv inverkan på dem (Benzein et al., 2001). 

Det som upplevdes som negativt var att det ofta var många olika vårdare inblandade i den 

palliativa vården och detta ledde till bristande kommunikation och kontinuitet (Jarett et al., 

1999). De önskade att stödet från det palliativa teamet hade kommit tidigare i sjukdomen och 

att teamet skulle ha kontaktat dem och frågat hur mycket hjälp och stöd de behövde (Kendall 

et al., 2006). Patienterna önskade också att de skulle ha tillgång till vårdpersonal dygnet runt 

samt att de skulle få råd och information kring medicinska och alternativa behandlingar 

(Raynes, 2000).  Emotionellt stöd och att få dela känslor, både sorg och glädje med teamet 

var något som uppskattades av dem (Seymour et al., 2003). De önskade också att få fortsätta 

med tidigare intressen och få leva ett så normalt liv som möjligt (Benzein et al., 2001). 
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Resultatdiskussion 

Patienterna med cancer upplevde det som viktigt att vårdas i det egna hemmet (Appelin et 

al., 2004) och fördelarna var att de kunde vara delaktiga i beslut som fattades i den egna 

vården (Benzein et al., 2001) . Däremot framkom det i resultatet att många upplevde sig som 

en börda för de närstående och att detta många gånger kom att påverka relationen negativt 

(Appelin et al., 2004; McPherson et al., 2006). Vi tror att denna situation kan upplevas som 

påfrestande för patienterna. De slits mellan sin vilja att vara kvar i hemmet och det dåliga 

samvetet som uppkommer när de känner att de är en börda för sina närstående. Den negativa 

påverkan som detta medförde för relationen kan leda till att patienten och de närstående inte 

kan ge varandra hjälp och stöd. I två studier uppgav patienter med cancer att de kunde tänka 

sig att flytta till hospice om bördan skulle bli för stor för de närstående (McPherson et al., 

2006; Raynes, 2000). En annan studie beskrev också att de upplevde det som positivt att få 

bli inlagda på en avdelning när de inte längre kunde klara sig i hemmet (Goldschmidt et al., 

2006). Vi anser att det är bra om det finns ett alternativ till den palliativa hemsjukvården. 

Genom att patienterna får information i ett tidigt skede om vilka vårdformer som finns 

tillgängliga kan de också få tid att vänja sig vid tanken på att de kan behöva vård vid sjukhus 

eller liknande under en tid. Det kan upplevas som en trygghet för dem om det finns en 

avdelning knuten till den palliativa hemsjukvården som de har möjlighet att komma till 

direkt när de inte längre kan vara kvar i hemmet. 

Flera studier beskrev att patienterna med cancer hade behov av stöd i form av att få träffa 

andra i liknande situation (Benzein et al., 2001; Low et al., 2005). Ett bra alternativ för att 

uppfylla detta kan vara det som beskrivs i en studie av Low et al. (2005) där patienterna i 

England hade möjlighet att komma till ett palliativt dagcenter. Detta upplevdes som positivt 

av dem då de hade möjlighet att få träffa och prata med andra i liknande situation. Vi anser 

att det är ett bra komplement till den palliativa hemsjukvården eftersom patienterna dels får 

social kontakt och dels kan känna att bördan på de närstående minskar eftersom de får 

möjlighet till egen tid. Detta borde också medföra att de kan bo kvar i hemmet under en 

längre tid.  

Två inkluderade studier i uppsatsresultatet visade att patienterna med cancer uppskattade att 

de kunde kontakta teamet när som helst på dygnet (Orreval et al., 2005; Seymour et al., 
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2003). Vi tror att detta är en förutsättning för att de ska kunna vårdas i hemmet fram till 

döden. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen i Sverige ska vården vara lättillgänglig och 

tillgodose de sjukas trygghetsbehov och genom att teamet finns tillgängligt dygnet runt kan 

detta uppfyllas (SFS1998:1659). Det framkom dock i en studie av Kendall et al. (2006) att 

patienterna med cancer hade önskat att stödet från det palliativa teamet hade kommit tidigare 

i sjukdomen. Enligt WHO (2002) ska den palliativa vården starta tidigt i sjukdomstiden 

tillsammans med andra behandlingsformer. Vi är osäkra på om detta uppfylls och det kan 

vara så att många patienter inte får detta stöd förrän sent i sjukdomen när de redan är döende. 

Om stödet kommer tidigare kan de få en bättre relation till teamet vilket även skulle kunna 

påverka deras välbefinnande positivt.  

En studie visade att patienterna med cancer uppskattade när teamet informerade och svarade 

på frågor (Benzein et al., 2001). Vi anser att det är angeläget att de får regelbunden 

information och att de kan fråga om allt som de funderar på. Det som vi kan se som ett 

problem är om de inte vågar ta upp känsliga funderingar när familjen finns kring dem. I en 

studie uttryckte en deltagare att hon inte ville tala om för sin man att hon var livrädd för att 

dö för att inte göra maken orolig (Kendall et al., 2006). Vi tror att när patienterna håller inne 

med sådana känslor kan det bli svårare för dem att bearbeta det faktum att de är döende. I sin 

tur kan detta leda till att de får en svårare död känslomässigt sett. Det palliativa teamet har en 

viktig uppgift genom att vara lyhörda för de tankar som patienterna har. Genom att observera 

kroppsspråk och andra tecken kan teamet uppmärksamma deras behov av samtal. Det kan 

vara av vikt att patienterna får möjlighet till enskilda samtal med teamet för att våga berätta 

om sina innersta känslor utan att behöva känna att de sårar sina närstående. 

Kealey och McIntyre (2004) studie påvisade att patienterna med cancer önskade att de kunde 

få hjälp med provtagningar och undersökningar i hemmet. Vi anser att det är bra om det 

palliativa teamet kan erbjuda detta i hemmet eftersom sjukhusbesöken kan ta mycket kraft. 

Resor till och från sjukhuset och väntetid kan göra att patienterna får tillbringa många 

timmar på sjukhuset. Detta kan leda till att de blir trötta i flera dagar efteråt vilket begränsar 

deras möjligheter till att göra saker de mår bra utav. Sjuksköterskan i teamet gav information 

om provsvar och undersökningar och det var något som patienterna med cancer i Corner et 

al. (2003) studie upplevde som positivt. Vi tror att sjukdomen och den trötthet som de kan 
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känna innebär att de inte kan ta in all information på samma gång. Det är därför bra om 

sjuksköterskan delar upp och ger informationen vid flera tillfällen. Det är speciellt viktigt att 

ge denna information före större undersökningar då det annars finns risk för att de inte är 

förberedda på det som händer. Om undersökningen är svår och krävande kan den upplevas 

som traumatisk. 

Seymour et al. (2003) beskrev i sin studie att patienterna med cancer upplevde det som 

positivt att de kunde kontakta samma person. Däremot framkom det i Jarrett et al. (1999) och 

Corner et al. (2003) studier att de upplevde att det ofta var olika personer från teamet som 

vårdade dem, vilket kunde leda till brist på kommunikation och kontinuitet samt att de kände 

sig förvirrade och utmattade. Vi anser att den palliativa vården i hemmet bör utformas så att 

patienterna i största möjliga mån får träffa samma personer. Trots detta tror vi i enighet med 

patienterna i studien att det ofta finns brister i detta. Vad kan det bero på? En av 

anledningarna skulle kunna vara att det finns svagheter i organisationen som exempelvis ett 

dåligt fungerande vikariesystem.  

En studie visade att många hade behov av att få fortsätta med intressen och aktiviteter som 

de hade före insjuknandet (Benzein et al., 2001). Enligt Europarådet (2003) ska den 

palliativa vården tillgodose fysiska, psykiska och existentiella behov. För att detta ska vara 

möjligt anser vi att teamet först bör ta reda på vilka behov som finns genom att prata med 

patienterna och deras närstående. Den palliativa vården i hemmet måste anpassas efter deras 

behov och vara uppbyggd så att det finns möjlighet att tillgodose dem. Patienterna kan ha 

både bättre och sämre dagar och det är därför av vikt att teamet är flexibelt och kan anpassa 

sig efter hur de mår.   

Sjukdomen och behandlingen kan leda till att många patienter med cancer och deras familjer 

får ekonomiska problem och tre studier beskriver att de önskade stöd genom att det palliativa 

teamet gav information och praktisk hjälp med ekonomiska problem (Hwang et al., 2004; 

Seymour et al., 2004; Chapple et al., 2005). I länder där de sjuka själva får bekosta vård och 

behandling kan detta vara ett stort problem. Genom att ständigt leva med dålig ekonomi blir 

det påfrestande för hela familjen vilket också kan leda till slitningar i relationerna. För 

patienterna kan oro uppkomma om hur familjen ska klara sig ekonomiskt efter deras 

bortgång och detta kan upplevas som stressande för den sjuke som redan mår dåligt. 
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Metoddiskussion 

Ämnesvalet medförde en del problem med att hitta artiklar till litteraturstudien. Samma 

artiklar hittades flera gånger trots att sökorden kombinerades på olika sätt. De sökord som 

beskrevs i metoden var endast de som gav relevanta träffar för litteraturstudiens syfte. Ett 

flertal sökningar gjordes på andra sökord men de gav inget bra resultat. Av rädsla för att 

förlora relevant material valdes att inte lägga till fler sökord på vissa sökningar. I de fall där 

träffarna blev många satt uppsatsförfattarna tillsammans och gick igenom titel och abstract. 

Många av artiklarna som fanns bland träffarna rörde palliativ vård på sjukhus och hospice 

och eftersom syftet var att undersöka den palliativa vården i hemmet kunde dessa artiklar 

inte tas med. Vissa av artiklarna som inkluderades beskrev hur de cancersjuka upplevde den 

palliativa vården i hemmet och på sjukhus/hospice. Från dessa artiklar togs det endast med 

det material som beskrev upplevelserna av hemsjukvården. En av artiklarna beskrev 

cancersjukas och även personer med andra diagnosers upplevelser av den palliativa vården i 

hemmet. Artikeln inkluderades på grund av att den tydligt beskrev det som de cancersjuka 

uttryckte.  

Granskningsmallarna var vedertagna och innefattade de punkter som bör ingå i en 

vetenskaplig artikel. I mallen fanns en fråga där artikelförfattarna skulle diskutera studiens 

etiska aspekter. Den byttes ut mot att studien var granskad och godkänd av etiska 

kommittéer. Flertalet av artiklarna fick medelgod kvalitet efter granskningen. Det som 

artiklarna främst visade brist på var att de inte beskrev exklusionskriterierna vilket ändå kan 

anses som godtagbart då inklusionskriterierna oftast fanns beskrivna. Urvalsmetoden var ofta 

bristfälligt beskriven i de kvalitativa studierna likaså frågeställningen i de kvantitativa 

studierna. När det gäller forskning på döende cancersjuka i hemmet finns det ett etiskt 

problem och många gånger har studierna fått genomföras på ett litet urval och ibland med ett 

stort bortfall. Hade det funnits mer material så kunde de artiklar som inte fick höga poäng ha 

uteslutits dock ansåg vi att materialet gav svar på frågeställningarna och därför kunde 

inkluderas. Vi är medvetna om att det kan anses som en brist att vi inkluderat artiklar med 

låg och medelgod kvalitet. Vi anser att vi inte kan dra några absoluta slutsatser men det som 

framkom i litteraturstudiens resultat är att patienterna med cancer vill vårdas i det egna 
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hemmet även om de upplever sig som en börda för familjen och att behovet av stöd från det 

palliativa teamet är stort.  

Förslag till vidare forskning 

För att kunna fortsätta att utveckla den palliativa vården i hemmet krävs det ytterligare 

studier av hur patienter med cancer upplever vården. Det räcker inte med att undersöka hur 

de närstående upplever vården eftersom det endast är de sjukas egna upplevelser som kan ge 

information om hur de vill att vården ska vara. Frågeställningar som skulle kunna användas 

är exempelvis vad patienter med cancer anser att det palliativa teamet skulle kunna förbättra. 

Ytterligare forskning kring var patienter med cancer vill vårdas vore värdefullt för att veta 

om vården i hemmet skall fortsätta att utvecklas eller om andra vårdformer vore att föredra. 

För att ta reda på det vore det intressant att jämföra hur de upplever att vårdas palliativt i 

hemmet mot på sjukhus/ hospice. Vi anser att både kvalitativ och kvantitativ forskning bör 

göras. Den kvantitativa metoden når ut till många människor exempelvis med enkäter medan 

den kvalitativa ger en djupare inblick och förståelse för hur patienter med cancer upplever 

vården. 
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