
Namn: Simon Berg och Maxim Mansour 

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp, Institutionen för vårdvetenskap 

Självständigt arbete i vårdvetenskap, 15 hp, VKGV51, HT2017 

Nivå: Grundnivå 

Handledare: Henrik Lerner 

Examinator: Britt-Marie Ternestedt 

 

 

 

 

 

 

Faktorer som påverkar upplevt välbefinnande hos patienter inom 

den palliativa hemsjukvården: en litteraturöversikt 

 

 

 

 

Factors affecting the experience of well-being in patients in palliative 
home care: a literature review 



  
 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

Sammanfattning 

 

Bakgrund: Samhällets utveckling och den medicinska utvecklingen har bidragit till 

utvecklandet av den palliativa hemsjukvården. Det har blivit allt vanligare 

att patienter väljer att vårdas palliativt i hemmet. Ett av de centrala 

begreppen inom vården är välbefinnandet, detta begrepp kan ses som ett 

subjektivt begrepp och nära kopplat till livskvalitet. Välbefinnande innebär 

att uppleva lindrat lidande och att vara tillfreds med sin livssituation. 

Vårdpersonalen som arbetar inom den palliativa hemsjukvården beskriver 

flera faktorer som de anser vara av betydelse för patientens upplevelse av 

välbefinnande och god palliativ vård. 

Syfte: Att belysa faktorer som påverkar upplevt välbefinnande hos vuxna 

patienter i livets slutskede som vårdas i hemmet. 

Metod: Detta examensarbete har genomförts som litteraturöversikt där 13 

vetenskapliga artiklar har studerats. Artiklarna analyserades med Fribergs 

metod och de funna likheter och skillnader gällande patienternas 

upplevelse av välbefinnande presenterades i tre teman. 

Resultat: Utifrån analys av vetenskapliga artiklar skapades tre teman: relationer, 

hopp och trygghet. Upplevelsen av välbefinnande hos patienter visade sig 

vara kopplat till faktorer som berörde trygghet och hopp och relationer.  

Diskussion: Metoden diskuterades utifrån den valda metodens samt artiklarnas styrkor 

och svagheter. Resultatet diskuterades i diskussionsavsnittet utifrån andra 

studier inom samma områden samt Calista Roys adaptionsmodellen. 

Nyckelord: Palliativ hemsjukvård, patient, välbefinnande, Calista Roy, upplevelser, 

trygghet, hopp, relationer. 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: The development of society and the ongoing medical change have 

contributed to the development of palliative home care. It has become 

increasingly common for patients to choose to be treated palliatively at 

home. One of the key concepts in healthcare is the well-being, this term 

can be seen as a subjective concept and closely linked to quality of life. 

Well-being means experiencing mild suffering and being satisfied with 

their life situation. Healthcare professionals working in palliative home 

care describe several factors that they consider to be of importance to the 

patient's experience of well-being and good palliative care. 

Aim: To illuminate affecting factors of well-being in adult patients in the 

palliative home care 

Method: This degree project has been carried out as a literature review where 13 

scientific articles have been studied. The articles were analyzed by 

Friberg’s method and the foundations and differences regarding the 

patient's perception of well-being were presented in three themes. 

Results: Based on analysis of scientific articles, three themes were created: 

relationships, hope and a secure base. The perception of well-being in 

patients proved to be linked to factors affecting a secure base, hope and 

relationships. 

Discussion: The method was discussed based on the chosen method and the articles 

strengths and weaknesses. The result was discussed based on other studies 

in the same areas as well as Calista Roy’s adaptation model 

Keywords: Palliative home care, patient, well-being, Calista Roy, experience, a 

secure base, hope, relations. 
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Inledning 

Den palliativa vården har kommit att bli alltmer vanlig i hemmet där vårdformen grundar sig i 

kontinuerliga hembesök och telefonkontakt. Detta öppnar för nya möjligheter vad gäller 

upplevelsen av vården både för patienten men även för vårdpersonalen. Genom att få sin vård 

utförd i hemmet innebär det att personen kan vara nära sin familj och fortsätta sin vardag efter 

egna behov och därmed få bevara sin integritet och identitet. Vården i hemmet kan beröra 

patientens upplevelse av välbefinnande då detta blir en del av vardagen. Vilket också kan 

påverka upplevelsen av ett värdigt avslut i livet. Detta ställer krav på vårdpersonalen och 

vården i sin helhet att ge möjlighet till att bevara och skapa välbefinnande samt upplevelsen 

av ett värdigt liv.  

Båda författarna genomförde sin verksamhetsförlagda utbildning i kursen v52B på ASIH i 

Stockholms län. En del patienter som vi träffade upplevdes ha låg grad av välbefinnande 

vilket vi ansåg kunde bero på deras upplevelse av den palliativa vården. Vissa patienter 

upplevdes leva den sista tiden enbart i en väntan på döden. Vi anser att livets slutskede bör 

handla om en möjlighet till att ta vara på den sista tiden och inte enbart som en väntan på 

döden. Flera patienter var positivt inställda till att vårdas i hemmet men detta var inte alltid 

tillräckligt för att uppleva välbefinnande. Det kan bero på att det finns ytterligare faktorer som 

kan påverka upplevelsen av välbefinnande vid vård i hemmet. Därför vill vi belysa faktorer 

som påverkar upplevelsen av välbefinnande hos patienter i livets slutskede. Detta för att vi 

anser att sjukvårdens gemensamma mål bör vara att främja livskvaliteten och ett värdigt slut 

på livet. 

 

Bakgrund 

 

Förändringen genom tiden- att dö i hemmet 

Genom att se bakåt i tiden på den traditionella vården av människor i livets slutskede så var 

det normalt att leva sin sista tid i hemmet med sina anhöriga (Ternestedt, Österlind, Henoch & 

Andershed, 2012). Under den tidsperioden som brukar beskrivas som den traditionella döden 

hade religionen en större roll och medellivslängden var kortare än vad den är idag. Detta 

innebar att döden var mer närvarande och kännedomen av alla ska dö var mer accepterat i 

samhället. En betydande del av den moderna vården och det som brukar benämnas som den 

moderna döden byggde bland annat på medicinska framsteg men också på den utveckling 

som samhället gick. Framstegen inom den medicinska forskningen höjde medellivslängden 
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och det blev allt vanligare att vårdas på sjukhus (Ternestedt et al., 2012). Normen att dö i 

hemmet förändrades till att alla skulle dö på ett sjukhus. Även religionen kom att försvinna 

mer ur bilden och samtal kring döden blev ett ämne att undvika. Den moderna tiden bidrog 

med att livslängden ökade och gjorde döden till något avlägset. 

Den postmoderna synen på död och döende tar sitt ursprung i utvecklingen av vetenskap och 

moderniseringen av samhället (Ternestedt et al., 2012). Jakobsson, Andersson och Öhlén 

(2009) menar att i dagens samhälle värderas ens självbestämmande och möjligheten till fria 

val högt. Genom ökad frihet har behovet av kontroll över ens egna liv ökat och detta 

framkommer i döendet där människan vill forma sin egna död. Ternestedt et al. (2012) 

beskriver hur de medicinska framstegen har bidragit till att människor med obotliga 

sjukdomar som till exempel cancer kan leva längre än tidigare. Samhälleliga reformer har i sin 

tur bidragit till det har blivit allt vanligare att människor i livets slutskede vårdas och dör i 

hemmet. Vilket kan tolkas som att människan hellre vill dö i hemmet än på ett sjukhus. 

 

Definition av palliativ vård 

World Health Organisation (WHO) definierar palliativ vård som ett tillvägagångssätt för att 

främja livskvaliteten hos patienter och deras anhöriga i mötet med en livshotande sjukdom 

(WHO, 2017). Målet är att lindra lidandet vad gäller, fysiska, psykiska och eventuellt andliga 

behov. Bland annat så beskrivs det vara av betydelse att bekräfta döden och livet som en 

normal process. Vilket innebär att döden varken ska påskyndas eller fördröjas av 

vårdpersonalen. Istället bör olika professioner samarbeta och sträva efter de gemensamma 

målen att lindra lidandet och främja livskvalitet.  

Socialstyrelsen menar att det är av betydelse att den palliativa vården utgår från samma 

grunder för att ge en så bra och jämställd vård som möjligt oavsett vart patienten vårdas 

(Socialstyrelsen, 2016). Genom att ha en gemensam syn på den palliativa vården och hur 

processen ska se ut mellan landstingen, regionerna och kommunerna så underlättar det för 

planeringen och samverkan mellan de olika aktörerna. Socialstyrelsen nämner nio 

indikationer för vård i livets slutskede: munhälsobedömning, smärtskattning, 

symtomskattning, läkemedelsbehandling av smärta och ångest, trycksår, brytpunktssamtal, två 

eller flera inskrivningar i slutenvård de sista 30 dagarna i livet och rapportering till svenska 

palliativregistret.  

Sandman (2003) diskuterar hur en god död ska vara kopplat till patientens värdering om 

vad som skapar en god död. Detta innebär att vårdens uppgift ligger i att hjälpa patienten 
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uppnå sina mål för vad som anses vara en god död samt att tillsammans med patienten komma 

fram till vad som utgör just en god död i sammanhanget. Som förhållningssätt bör den 

palliativa vården förhålla sig pluralistiskt till olika idéer om hur det går att skapa en god död. 

Däremot ska dessa idéer inom vården inte påverka patientens självbestämmande i 

engagemanget mellan personal och patient.  

Brülde (2011) menar att huvudmålet för den palliativa vården ligger i att lindra smärta och 

annat lidande för patienten i största möjliga utsträckning. Då det finns flera olika former av 

lidande så bör sjukvårdens största fokus vara på det som är sjukdomsrelaterat. Vilket innebär 

att direkta samt indirekta faktorer som skapar lidande orsakat av sjukdom bör beaktas.  

I Sverige finns det flera former av specialiserade palliativa enheter som bedriver sin 

verksamhet i hemmet hos patienten (Lindqvist & Rasmussen, 2009). Dessa enheter går under 

flera olika benämningar som bland annat avancerad hemsjukvård (AHS) samt avancerad 

sjukvård i hemmet (ASIH). Gemensamt för dessa verksamheter är att de är läkarledda, 

bedrivs dygnet runt och utförs i teamarbeten. 

 

Definitioner av välbefinnande i vårdsammanhang 

WHO har i sin definition av hälsa kategoriserat välbefinnande till tre kategorier: psykiskt, 

fysiskt och socialt välbefinnande (WHO, 2017). En annan definition av hälsa är den 

humanistiska definitionen som kategoriserar hälsa som psykiskt, fysiskt och andligt 

välbefinnande (Willman, 2009).   

Waterwhorth (2011) beskriver att det psykiska och fysiska välbefinnandet är kopplat till 

hopp. När det psykiska och fysiska välbefinnandet hotas kan hoppet göra det möjligt att ta sig 

igenom svåra tider. Att ha hopp i slutskedet av livet innebär att dö en önskad död frånvarande 

av icke-önskvärda händelser och det är möjligt att det sista människan gör i livet är att ha 

hopp.   

Broström (2011) tar upp självbestämmandet som en del av välbefinnandet i allmänhet och 

menar att patientens vilja bör respekteras i så stor utsträckning som det går för att undvika 

obehagskänslor hos patienten. Att tvinga någon att göra något mot sin vilja kan ha direkt 

påverkan på upplevelsen av välbefinnandet och leda till att nya problem uppstår som ångest 

och nedstämdhet. När patientens självbestämmande inte är möjlig är det viktigt att vara tydlig 

och öppen med information för att skapa en förståelse hos patienten och på så sätt skydda att 

välbefinnandet inte tar skada. 
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Hedelin, Jormfeldt och Svedberg (2009) beskriver att välbefinnande kännetecknas av den 

psykiska hälsan och hur människan hanterar de processer som skapar lidande. Upplevelsen av 

välbefinnande är kopplat till hur var och en uppskattar tillfredsställelsen av sina behov och 

kan därför tolkas som motsatsen till upplevelsen av lidandet.   

 

Välbefinnande i relation till livskvalitet  

Forskare menar att det går att få fram mått på livskvalitet med hjälp av en välbefinnandeskala 

(Nordenfelt, 2004). Begreppet välbefinnande kräver dock att det delas upp i flera 

underbegrepp för att förklaras i en skala. Socialforskare utgår ofta i sina värdeskalor från 

välbefinnande, tillfredsställande, lycka och harmoni när de definierar livskvalitet. När det 

diskuteras kring livskvalitet är många överens om att det handlar om både subjektiva och 

objektiva förhållanden. De objektiva förhållandena handlar om faktorer kring en persons 

situation som till exempel hälsa, yrkes- familje- och bostadssituation. De subjektiva 

förhållandena handlar om upplevelser som berör människans sinnesstämning i allmänhet. För 

att bedöma livskvalitet räcker det därför troligtvis inte enbart med en välbefinnandeskala men 

det kan underlätta vid undersökning av livskvalitet hos människan eller en grupp. Därför 

anser Nordenfelt (2004) att den mest användbara metoden för att få insikt och kunskap om 

människans liv och sinnesstämning är genom genomförande av djupintervjuer.  

Nordenfelt (2004) beskriver att den som har välbefinnande är den som lever i ett mentalt 

positivt tillstånd som bygger på både yttre och inre villkor. Detta är direkt kopplat till 

personens miljö vilket berör både de subjektiva men framförallt de objektiva förhållandena. 

De förutsättningar personen har och vad som påverkar välbefinnandet kommer att skilja sig 

mellan människor då alla är uppbyggda olika vad gäller psykiska och fysiska egenskaper. 

 

Vad kännetecknar god palliativ hemsjukvård enligt vårdpersonalen  

Personalen inom den palliativa vården bör fokusera på att lindra lidande som rör patientens 

psykosociala och fysiska behov som till exempel smärta samt andliga och existentiella behov 

(Ternestedt & Andershed, 2013). 

Flera sjuksköterskor runt om i världen nämner att god palliativ sjukvård är beroende av 

flera faktorer som är oundvikliga och nödvändiga (Johansson, Sandahl & Andershed, 2011; 

Pavlish & Geronsky, 2009; Anderson & Kralik, 2008).  Sådana faktorer beskrivs som: god 

symtomlindring, samarbete samt god relation både till patienten och anhöriga.  
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God symtomlindring förutser att sjuksköterskor har erfarenhet och vana av att arbeta med 

patienter som vårdas palliativt samt känner trygghet i att få stöd från sina kollegor (Johansson 

et al., 2011; Pavlish & Geronsky, 2009). Anderson och Kralik (2008) menar att 

symtomlindringen för patienten innebär en vardaglig aktivitet och genom att åstadkomma god 

symtomlindring så främjas patienters möjligheter till en god upplevelse av vardagen.  

En annan förutsättning som beskrivs vara nödvändig för den palliativa vården är 

tidsplaneringen (Johansson et al., 2011; Anderson & Kralik, 2008). Johansson et al. (2011) 

menar att det ska avsättas tillräckligt med tid för att sjuksköterskan ska kunna tillfredsställa 

patientens och anhörigas behov. Anderson & Kralik (2008) lyfter tiden som en viktig aspekt 

för att åstadkomma god symtomlindring. 

Sjuksköterskans samarbete med sina kollegor beskrivs vara av betydelse för att 

upprätthålla god vårdkvalitet (Pavlish & Geronsky 2009; Johansson et al., 2011). Pavlish och 

Geronsky (2009) menar att kommunikationen mellan kollegor, patienten och anhöriga bidrar 

med att alla parter blir enade och strävar efter gemensamma mål. Johansson et al. (2011) tar 

utgångspunkten i att kommunikationen är en viktig del för att sprida informationen och hålla 

sig själv och kollegorna uppdaterade.   

Relationen med patienter och anhöriga beskrivs av sjuksköterskor som en viktig del av den 

palliativa vården (Johansson et al, 2011; Pavlish & Geronsky, 2009). Johansson et al. (2011) 

menar att god relation med patienten och dess anhöriga främjar tillit mellan parterna. Pavlish 

och Geronsky (2009) tar två utgångspunkter när det gäller sjuksköterskans relation med 

patienten och dess anhöriga. Dels så beskrivs det att relationen mellan patient och närstående 

är viktigt att beakta för att kunna vårda patienten utifrån hens behov. Men det är också 

sjuksköterskans uppgift att främja patientens relationer med anhöriga och andra betydelsefulla 

personer. Av denna anledning så kallar forskarna detta ”att bygga broar”.  

Nagaviroj och Anothaisintawee (2017) visar i sin studie att vårdpersonalens samverkan 

och strävan efter gemensamma mål behövs för att kunna bistå patienten med god palliativ 

vård.  Studien visar att andelen patienter som dör i hemmet är betydligt lägre än andelen 

patienter som vill dö i hemmet vilket beror på att hemsjukvården inte är tillgänglig för alla.  

Wark, Hussain, Muller, Ryan och Parmenter (2017) visar i sin studie att vårdpersonalen 

möter olika barriärer när det gäller vård i livets slutskede. En del av personalen beskriver att 

detta beror på att de har otillräcklig kunskap av den palliativa vården. Studien visar även att 

erfaren personal stöter på olika hinder när det gäller vård av patienter. Personalen beskriver 

bland annat att det kan bero på att det saknas en tydlig struktur inom den palliativa vården då 
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den kräver större anpassning till patientens föränderliga situation. Vilket personalen anser 

kunna bero på att varje patient skiljer sig i vad det gäller sjukdom samt behov av vård. 

 

Problemformulering 

De förändringar som skett i samhället under de senaste åren har skapat en ökad möjlighet till 

att vårdas likvärdigt i hemmet som på sjukhus. Det internationella målet med palliativ vård är 

att upprätthålla livskvalitet och att alla ska ha samma grunder och vårdas jämställt. 

Välbefinnande är nära kopplat till livskvalitet och är ett brett begrepp som berör både 

objektiva och subjektiva områden som psykiska, fysiska och andliga aspekter av en 

människas liv. Målet med den palliativa vården är att lindra psykiskt, fysiskt och andligt 

lidande hos patienten. Detta innebär att den palliativa vården kan påverka välbefinnandet. 

Flera studier belyser olika faktorer som anses av vårdpersonalen vara av betydelse för en god 

palliativ vård.  

 Upplevelsen av god palliativ vård har visat sig vara kopplat till upplevt välbefinnande, då 

personalen anser att upplevelsen av god palliativ vård kan påverkas av olika faktorer så vill vi 

även belysa faktorer som kan påverka upplevelsen av välbefinnande. Den palliativa vården 

ska framförallt gynna patienten och därför det blir av betydelse att utgå ifrån 

patientperspektivet. 

 

Syfte/Frågeställningar 

Syftet var att belysa faktorer som påverkar upplevt välbefinnande hos vuxna patienter i livets 

slutskede som vårdas i hemmet.  

 

Teoretiska utgångspunkt 

Resultatet i denna litteraturöversikt har analyserats och diskuterats utifrån Roys 

adaptionsmodell (Roy & Andrews, 1999). 

Roys adaptionsmodell (RAM) bygger på anpassning till den uppkomna situationen i livet 

där människan aktivt tar ansvar för att finna en balans i livet (Roy & Andrews, 1999). Teorin 

beskriver bland annat att det mänskliga systemet arbetar med kontrollprocesser för att hantera 

tillvaron och finna balans. Ett exempel på en kontrollprocess är kognatorsystemet som 

individen använder sig utav vid hantering av känslor. Kognatorsystemet styrs av kognitiva 

processer och har därför en viktig funktion vid psykologiska anpassningar i olika situationer. 

Roy menar att varje individ och/eller grupp har adaptiva processer som kan beskrivas som 
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anpassningsbara processer. Dessa är nödvändiga för att bevara eller återta känslan av kontroll. 

Individens reaktion på adaptiva processer utgörs av en annan komponent som Roy kallar 

adaptiva responser. Dessa responser är avgörande för individens sätt att hantera de olika 

processerna. 

 Människan ses ur ett holistiskt perspektiv där flera mindre system samarbetar som en 

helhet (Roy & Andrews, 1999). När möjligheten till att anpassa sig blir för komplicerat och 

inte längre möjligt behöver personen i fråga hjälp av sjuksköterskan för att kunna anpassa sig 

och hitta balans. RAM omfattar fyra anpassnings områden: fysiologisk-fysiska funktioner, 

självuppfattning och gruppidentitet, rollfunktion samt ömsesidigt relaterande. De fysiologiska 

funktionerna hör ihop med det kroppsliga och hur kroppen fungerar. Balansen i den fysiska 

kroppen beskrivs påverka den fysiologiska integriteten. Självuppfattning och gruppidentitet 

handlar främst om det psykosociala och hur personen ser på sig själv som individ och relaterat 

till en grupp. Rollfunktionen berör personen på individ- och gruppnivå då det handlar om hur 

personen hanterar interaktioner med andra människor. Ömsesidigt relaterande handlar om det 

ömsesidiga beroendet av andra människor. I förhållande till andra teorier har RAM större 

fokus på miljön då det är i miljön det genereras stimuli som människan påverkas av och 

anpassar sig efter. Miljön är ständigt i förändring vilket gör att livet ständigt förändras och för 

att uppnå hälsa behöver vi kunna anpassa oss i samma takt. För att uppnå hälsa i den skiftande 

förändringen krävs det att kunna hantera nya situationer och i förändringen uppnå en 

personlig utveckling. Ohälsa kan i och med detta samexistera med hälsa om en person kan 

utvecklas i takt med den förändrade miljön för att finna hälsa i den levda situationen. 

Sjuksköterskans roll är att finna samspel i omvårdnaden för att främja maximal utveckling 

samt för att uppnå så bra välbefinnande som möjligt hos patienten (Roy & Andrews, 1999). 

Sjuksköterskan ska vara medveten om att fullt välbefinnande kring de fyra 

anpassningsområdena inte alltid är möjligt och att i dessa situationer handlar det om att främja 

patientens livskvalitet i största möjliga utsträckning. Målet för vården är att främja adaptiva 

önskemål hos patienten för att hjälpa dem uppnå egna mål i framtiden, vården är på så sätt 

personcentrerad och utgår från patientens önskemål för att sedan tillsammans finna 

tillvägagångssätt inom en tidsram för att uppnå målen.  

 

Metod 

I denna studie användes litteraturöversikt som metod vilket innebar att både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar granskades. Litteraturöversikt enligt Friberg (2017) är en typ av 

litteraturstudie och går ut på att forskarna fördjupar sig i ett visst område genom att granska 
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aktuell litteratur och artiklar. Insamlat material skapar möjligheten till att göra en fortsatt 

kvalitativ eller kvantitativ studie inom samma område. 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen till denna litteraturöversikt genomfördes genom fritextsökningar i tre 

databaser: CINAHL Complete, PubMed, Nursing & Allied Health Database. Följande 

kombinationer av sökord användes i samtliga databaser då dessa ansågs vara relevanta för 

syftet och frågeställningen: "palliative home care", patient och experience samt ”palliative 

care”, home , perception, patient och adult. Booleskt sökord AND användes för att erhålla de 

artiklar som innehöll samtliga relevanta sökord för studien. Sökningar i databaserna CINAHL 

Complete och Nursing & Allied Health Database begränsades med följande kriterier: engelskt 

språk, referentgranskade (peer review), artiklar publicerade senast år 2007 samt full-text. Det 

skilde sig från databasen PubMed som enbart begränsades med engelskt språk och full-text. 

Bilaga 1 redovisar kombinationer samt resultat från sökningar med ovanstående sökord. Vid 

varje sökning i samtliga databaser så lästes artikeltitlar samt sammanfattningen igenom. 

Därefter sållades artiklar bort som inte innehöll samtliga kriterier: vuxna patienter (18 år eller 

äldre), palliativ vård i hemmet, patientperspektivet. Kriterier som exkluderades i denna studie 

var: anhörigperspektivet, vårdpersonalens perspektiv, barn. De artiklar som hade relevant 

abstrakt för denna studie lästes igenom och kvalitetsgranskades utifrån Fribergs (2017) 

frågeformulär. Enligt Friberg så bör studier granskas med två olika frågeformulär beroende på 

forskningsmetod för att avgöra kvalitén. Ett frågeformulär med 14 frågor används för 

kvalitativa artiklar och frågeformulär med 13 frågor används för kvantitativa artiklar. Varje 

fråga ger 7,17 % respektive 7,69 % beroende på frågeformuläret. Författarna valde att dela in 

artiklar i tre olika kvalitetsnivåer: låg (0–50%), medel (51–80%) samt hög (81–100%). Varje 

artikel som valdes i denna studie kvalitetsgranskades enskilt och enbart artiklar med hög 

kvalitetsnivå valdes till resultatdelen.  De valda artiklar med sammanfattade resultat som var 

relevanta för denna studie redovisas i Bilaga 2. Sju relevanta artiklar valdes från databasen 

CINAHL, fem från PubMed samt en från Nursing & Allied Health Databas. 

Flera artiklar i denna litteraturöversikt har sammanställt resultat utifrån patientens, 

anhörigas och vårdpersonalens perspektiv. Författarna vill därför försäkra att resultatet i 

denna litteraturöversikt baserades enbart på patientperspektivet och tar upp endast de faktorer 

som patienterna själva beskriver. 
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Dataanalys 

Resultatet från de valda artiklarna granskades av båda författarna enskilt för att sedan 

diskuteras tillsammans. De delar av resultatet som besvarade studiens frågeställning eller 

syfte sammanfattades enligt författarnas förståelse. Där flera studier innehöll samma resultat 

så sammanställdes dessa till ett gemensamt resultat enligt Fribergs (2017) metod. Metoden 

gick ut på att samtliga relevanta resultat togs ut i form av mindre stycken och därefter 

sammanställdes till gemensamma resultat och presenterades som löpande text. När samtliga 

resultat i denna studie var sammanställda så kategoriserades dessa i teman. 

 

Forskningsetiska överväganden 

En litteraturöversikt är en typ av litteraturstudie vilket enligt Friberg (2017) inte anses behöva 

ha något etiskt godkännande. Däremot är de etiska kraven som ställdes på författarna i denna 

studie att lyfta upp samtliga resultat, även de som inte stämmer in på de egna förutfattade 

förväntningarna och/eller hypoteserna. I denna litteraturöversikt presenterades alla artiklar 

som påträffades under databassökningen och som svarade på studiens syfte samt 

frågeställningen. Samtliga 13 artiklar som användes i denna litteraturöversikt hade 

godkännande från lokala etikprövningsnämnden.  

Henricson (2012) menar att forskarna behöver beakta sin förförståelse av studiens ämne då 

det kan påverka tolkandet av resultatet. Författarna har strävat efter att beakta sin förförståelse 

av studiens syfte och problemformulering.  

 

Resultat 

Resultatet byggde på 13 framtagna artiklar som publicerades mellan 2007 och 2017, nio 

artiklar innehöll kvalitativ design och fyra kvantitativ design. Åtta av artiklarna var från 

Sverige, tre från Kanada, en från Tyskland och en från USA. Utifrån studiens resultat 

formades tre teman: relationer, hopp samt trygghet.  

Flera studier visade att upplevelsen av välbefinnande hos patienter inom hemsjukvården 

kunde påverkas av flera olika faktorer (Milberg et al., 2012; Munck, Sandgren, Fridlund & 

Mårtensson, 2012; Wallin, Carlander, Sandman & Håkansson, 2015; Seiger Cronfalk, Strang, 

Ternestedt & Friedrichsen, 2009; Olsson, Östlund, Strang, Grassman Jeppsson & 

Friedrichsen., 2011; Freeman, Smith, Neufeld, Fisher & Ebihara, 2016; Sand, Strang & 

Milberg, 2008; Duggleby et al., 2010; Friedrichsen, Lindholm & Milberg, 2011; Freeman, 
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Hirdesb, Stoleeb & Garciab, 2016; Groh, Vyhnalek, Feddersen, Fuhrer & Borasio, 2013; 

Shafir et al., 2016; Milberg et al., 2014). 

Flera studier kopplade påverkan av välbefinnande till patienternas relation med 

vårdpersonalen och anhöriga (Milberg et al., 2012; Munck et al., 2012; Seiger Cronfalk et al., 

2009; Freeman et al., 2016; Groh et al., 2011; Duggleby et al., 2010; Friedrichsen, Lindholm 

& Milberg, 2011; Olsson et al., 2011; Shafir et al., 2016; Sand, Strang & Milberg, 2008). Det 

andra som studierna visade var att välbefinnande kunde påverkas av faktorer som var 

relaterade till upplevelsen av trygghet (Milberg et al., 2012; Munck et al., 2012; Milberg et 

al., 2014; Shafir et al., 2016; Duggleby et al., 2010; Freeman et al., 2016; Sand, Strang & 

Milberg, 2008). Flera studier visade även att faktorer kopplade till hopp kunde påverka 

patienternas upplevda välbefinnande (Wallin et al., 2015; Olsson et al., 2011; Milberg et al., 

2012). 

 

Relationer 

Vårdmöten med personalen visade sig vara av betydelse för patienternas upplevda livskvalitet 

(Milberg et al., 2012; Munck et al., 2012; Seiger Cronfalk et al., 2009; Freeman et al 2016). 

Relationen mellan personalen och patienter blev synliga i vårdmöten hemma hos patienter och 

kunde påverkas av flera faktorer. Patienter beskrev bland annat följande faktorer: personalens 

erfarenheter, bemötande och praktisk kunskap.  

Personalens erfarenhet av att identifiera patientens behov samt påbörjandet av insatser kunde 

påverka patientens upplevelse av att vårdas i hemmet (Milberg et al., 2012; Munck et al., 

2012; Seiger Cronfalk et al., 2009; Freeman et al 2016). Bristande erfarenhet hos personalen 

kunde leda till att patienter upplevde att hemsjukvården inte var en passande vårdform vilket 

ibland kunde leda till att patienter blev inlagda på sjukhus i onödan. Groh et al. (2011) 

beskrev också i sin studie betydelsen av personalens erfarenhet. Personalen som var 

specialiserade inom den palliativa vården hade en bredare förståelse för patientens situation 

och kunde därför agera effektivare vilket visade sig vara av betydelse för patientens 

livskvalitet. 

En del i relationen mellan vårdpersonal och patienter gällde symtomlindring. Att lindra 

symtom utgjorde en del av personalens praktiska kunskap och som kunde påverka patientens 

upplevelse av livet och vården generellt (Milberg et al., 2012; Munck et al., 2012). Rätt 

symtomlindring i god tid kunde höja patientens livskvalitet vilket också hade betydande roll 

för patientens upplevelse av trygghet. En patient upplevde syrgasbehandling som en möjlighet 
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till att vårdas i hemmet vilket hen såg fram emot (Munck et al., 2012). Det som kunde 

påverka symtomlindringen var kontinuerliga besök och telefonkontakt med personalen då 

detta gav möjligheten till svar på patientens frågor vid funderingar över symtom (Duggleby et 

al., 2010). Patienter nämnde bland annat hur underlättande det var att kunna ha tillgång till 

personal via telefon som kom och besökte dem i hemmet. Personalen löste problem som 

annars skulle krävt att behöva ta sig till ett sjukhus vilket innebar att slippa väntetid samt gå 

igenom observation. 

Information om patientens situation var av betydelse för patientens känsla av kontroll 

(Friedrichsen, Lindholm & Milberg, 2011; Milberg et al., 2012; Duggleby et al., 2010). Att 

leva med oklarhet relaterat till diagnos, behandling samt hur lång tid det var kvar att leva 

kunde hindra patienter från att planera sin vardag och livet (Sand et al., 2008). Patienter 

beskrev att information gjorde det lättare att vara mentalt och praktiskt redo för att hantera 

olika situationer som annars kunde vara okända och svåra att hantera (Milberg et al., 2012). 

Genom att få information om hela sanningen gav patienter upplevelsen av att ha kontroll trots 

att situationen inte gick att kontrollera (Friedrichsen, Lindholm & Milberg, 2011). Patienter 

beskrev att de fick känslan av kontroll då de var informerade av personalen som de ansåg vara 

kunnig (Duggleby et al., 2010).  

Vårdpersonalens bemötande kunde också påverka patienternas upplevelse av att vårdas i 

hemmet (Seiger Cronfalk et al., 2009; Olsson et al., 2011). Genom att bemöta patienter på ett 

personcentrerat och uppmärksamt sätt i hemmet kunde de främja upplevelser av att vara sedd 

och hörd (Seiger Cronfalk et al., 2009). Personal som var tillmötesgående, medmänskliga och 

gav en känsla av tillit upplevdes positivt av patienter (Groh et al., 2013). En patient beskrev 

att det var viktigt för hen att få en känsla av att vårdpersonalen bryr sig eftersom detta ledde 

till att hen kunde slappna av (Seiger Cronfalk et al., 2009). Det som också var av betydelse för 

patienten var att personalen strävade efter samma mål som patienterna (Groh et all 2013). 

Exempel på ett sådant mål var att vårda patienter i hemmet så länge som det var möjligt vilket 

upplevdes bland patienter som att vården var av högsta kvalité (Shafir et al., 2016). 

Beröring i form av massage kunde i vissa fall ge en positiv påverkan på patientens 

välbefinnande och inge en känsla av att vara fri från symtom och sjukdom (Seiger Cronfalk et 

al., 2009). Massage kunde bland annat minska upplevelsen av ensamhet, meningslöshet samt 

stärkte patientens upplevelse av ett värdigt liv. 

Bristande relation med anhöriga resulterade i att patienter kunde uppleva känslan av 

ensamhet och känslan av att vara bortglömda vilket oftast ledde till upplevelser av maktlöshet 

och hjälplöshet (Sand, Strang & Milberg, 2008). En patient beskrev att det inte gick att se 
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några möjligheter när hen kände minskad energi och maktlöshet vilket blev ett hinder för 

dagliga aktiviteter. Groh et al. (2013) beskrev också vikten av relationen med anhöriga och att 

spendera så mycket tid som möjligt med familjen ledde till positiva upplevelser hos patienten. 

Däremot upplevdes oro för anhörigas situation som negativt. Milberg et al. (2012) beskrev att 

vistas hemma bland sina nära och kära upplevdes bättre än att bli besökt av anhöriga på en 

vårdavdelning. 

Att vara beroende av andra personer och sjukvården i sin vardag resulterade oftast i att 

patienter upplevde maktlöshet (Sand, Strang & Milberg, 2008). Det var vanligt att patienter 

kunde uppleva hopplöshet och att det inte fanns några tecken på framtid som följd av förlorad 

kontroll, ökat beroende till andra samt känslan av ensamhet. 

 

Hopp 

Hoppet hos patienter var en avgörande faktor i vad det gällde inställningen till vardagliga 

uppgifter och synen på livet generellt (Walin et al., 2015). Detta omfattade hoppet om 

förbättrat välbefinnande och eventuellt förlängt liv som kunde stärka individen till att utföra 

vardagliga uppgifter som kunde upplevas komplicerad i livets slutskede. Patienternas 

upplevelse av välbefinnande ökade när de aktivt hade en positiv inställning till uppgifter de 

ansåg kunde förlänga livet trots medvetenhet om att de skulle dö. Patienter kunde till exempel 

delta vid måltider och äta trots förlorad aptit för att känna sig delaktiga och närvarande. 

Olsson et al. (2011) karaktäriserade hoppet hos patienter i fyra teman: övertygelsen av 

hopp, viljan av att leva med hopp, bevara hopp och upplevelsen av successivt minskat hopp. 

Hopp i livets slutskede var något varje människa hade och kopplades till den fria människan 

och personens egna inre utrymme. Olika typer av förhållningssätt kring hopp infann sig 

beroende på en persons plats och situation i livet. Genom att ha övertygelse av hopp innebar 

att personen fokuserade på positiva händelser som kunde komma att påverka framtiden 

positivt. Viljan att leva med hopp kunde leda till att patienten fortsätter ha positiv inställning 

till livet trots vetskapen om att den framtida situationen inte går att förändra. När personen 

befann sig i en hopplös situation handlade det om att bevara hopp genom att samla och 

behålla de positiva stunder som infann sig i vardagen för att sedan hålla fast vid dem så länge 

som det var möjligt. I livets slutskede när det inte fanns mycket som ansågs vara hoppfullt i 

personens liv inträdde en successivt minskande grad av hopp ju längre tiden fortlöpte då 

anledningar att bygga sitt hopp kring minskade och blev svårt att hålla fast vid.  
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Mängden hopp kunde påverkas beroende på vårdplats och genom att vårdas i hemmet 

kunde det ge patienterna en ökad upplevelse av hopp (Milberg et al., 2012). Patienterna 

beskrev att upplevelsen av hopp för framtiden kunde infinna sig när de kände tillit och 

trygghet med att personalen fanns närvarande med kunskap att möta deras framtida behov. 

 

Trygghet 

När patienten upplevde minskad trygghet kom känslor som kaos, dödsångest, hopplöshet, 

värdelöshet, förlust av sig själv (Milberg et al., 2012; Milberg et al., 2014). Andra känslor 

som patienter kunde uppleva var skam, oro samt att känna sig begränsade i vardagen (Munck 

et al., 2012).  

Patientens trygghetsupplevelse inom palliativ hemsjukvård kunde påverkas av flera 

faktorer (Milberg et al., 2012; Munck et al., 2012; Milberg et al., 2014). Milberg et al. (2012) 

lyfte fram vikten av ens upplevelse av att känna en trygghet i ens levda situation. Genom att 

få möjlighet att vårdas i hemmet ingav detta en känsla av att ha trygghet. En patient nämnde 

att trygghet för hen var att vistas hemma. Att bli placerad på en palliativ vårdavdelning 

skapade en känsla av osäkerhet. För att uppnå känslan av trygghet fanns det flera faktorer som 

påverkade och var av betydelse för patienten: tillit till personalen, bli igenkända som 

individer, känna komfort, känna sig välkommen, vara informerad, fortsätta vara sig själv. 

Munck et al. (2012) beskrev att en annan faktor som kunde påverkar trygghetsupplevelsen var 

acceptans för medicinteknisk utrustning. Patienternas acceptans hängde ofta ihop med 

hanterbarhet och förståelse av att medicinteknisk utrustning var nödvändig i ens vardag. De 

patienter som klarade av att implementera medicinteknisk utrustning i vardagen upplevde en 

ökad känsla av kontroll vilket i sin tur ledde till ökad upplevelse av trygghet. Patienter som 

däremot inte klarade av att hantera medicinteknisk utrustning i vardagen beskrev ett ökat 

beroende av personal samt känslan av oro.  

En del faktorer kunde leda till negativ påverkan på upplevelsen av trygghet (Milberg et al., 

2012; Munck et al., 2012; Milberg et al., 2014). Bland annat upplevelsen av förlorad kontroll 

som oftast kom till följd av att oväntade saker inträffade. Kostnadseffektivitet var en annan 

faktor som patienter beskrev vara av betydelse för trygghetsupplevelsen och god upplevelse 

av palliativ vård (Shafir et al., 2016). Detta handlade inte enbart om kostnaderna för själva 

vården utan berörde även kostnader för sjuktransport.  

Regelbundna besök och tillgång till personalen dygnet runt visade sig vara av betydelse för 

patienternas trygghetsupplevelse (Duggleby et al., 2010; Shafir et al., 2016). Patienter beskrev 
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bland annat att denna tillgång gav dem känslan av sinnesro. I Milberg et al. (2012) beskrev en 

patient hur hen kände trygghet av att veta att om det skulle hända något så var allt som 

krävdes ett telefonsamtal. Inom en halvtimme kunde personal vara på plats vilket gav 

trygghet. Jämfört med att behöva ta sig till ett sjukhus beskrevs detta som paradiset. Freeman 

et al. (2016) beskrev dyspné som ett symtom som var närvarande hos en del patienter i livets 

slutskede. Under längre utsträckning kunde icke lindrad dyspné leda till förhöjd ångest hos 

patienten. Sand et al. (2008) beskrev att dyspné och andra symtom kunde leda till att patienter 

upplevde maktlöshet och hjälplöshet.  

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

I denna litteraturöversikt begränsades databassökningen med engelskt språk, 

referentgranskning (peer review), full-text samt publiceringen mellan 2007–2017. Undantaget 

var databasen PubMed som inte hade peer review begränsningen. Författarna försäkrade sig 

därför om att valda artiklar från PubMed var vetenskapsgranskade genom att kontrollera att 

de fanns med i en tidskrift. Eftersom båda författarna var svensktalande och granskade 

engelska artiklar så togs det hänsyn till att eventuella misstolkningar vid översättningen kunde 

förekomma. Därför valde författarna att läsa artiklarna var för sig för att sedan diskutera 

resultatet utifrån bägges förståelse. Detta gjorde att risken för misstolkningar minskade då 

artiklarna tolkades av bägge författarna. Genom att begränsa sökningen till full-text så 

underlättade detta för författarna att få tillgång till artiklar utan att behöva spendera tid på att 

beställa artiklar som skulle kunnat visa sig vara irrelevanta för syftet. Däremot så ökade 

risken för att relevanta resultat för studiens syfte sållades bort. Om studien inte skulle varit 

begränsad till tio veckor så skulle författarna avstått från full-text begränsningen.   

Genom att begränsa studien till tio år erhölls senaste utforskade data. Däremot så handlar 

studiens syfte om patienternas upplevelse, vilket innebär att upplevelserna kan komma att ha 

sett lika ut i en längre tidsperiod och av den anledningen finns risken att relevant data sållats 

bort. Detta skulle kunnat undvikas om författarna skulle avstå från tio års begränsningen som 

skulle öka antalet sökträffar. Materialet har ändå bedömts som rikt nog för studien. 

Syftet med denna studie var att undersöka faktorer som påverkade det upplevda 

välbefinnandet och inte att undersöka välbefinnandet. Nordenfeldt (2004) menade att 

välbefinnandet var kopplat till livskvalitet och studerades bäst genom frågor som berör flera 
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perspektiv. Därför ansåg författarna att inkluderingen av ordet välbefinnande i sökningen 

kunde medföra risk att påträffa artiklar som betraktade välbefinnande objektivt och inte 

bakomliggande faktorer. Då välbefinnande betraktades subjektiv så ansåg författarna i denna 

studie att begreppet skulle undersökas utifrån patienternas upplevelser av sin vardag. Därför 

ansågs det relevant att använda sökord som experience och perception vid databassökningen 

för att få in välbefinnande i ett bredare perspektiv. 

 Booleskt sökord AND användes för att visa artiklarna som innehöll samtliga relevanta 

sökord för studien. Då författarna gjorde en fritextsökning i samtliga databaser utan att 

använda sig av det booleska ordet OR kan eventuella studier som använde sig av synonymer 

till valda sökord missats.  

Kriterier som inkluderas för sållning av de påträffade artiklarna var vuxna patienter (18 år 

eller äldre), palliativ vård i hemmet och patientperspektivet. Dessa ansågs som relevanta 

kriterier för studiens syfte och problemformulering. En del av de artiklar som påträffades i 

databassökningen som också besvarade studiens syfte och problemformulering var utifrån 

anhöriga och vårdpersonalens perspektiv. Genom att exkludera dessa artiklar ifrån studiens 

resultat så höjdes kvalitén av studien då patientperspektivet var i fokus.  

Artiklar från hela världen valdes att inkluderas i litteraturstudiens resultat. Författarna hade 

full förståelse för att skillnaden inom palliativ hemsjukvård kan se olika ut bland länder. Detta 

omfattar rutiner, riktlinjer samt statliga ekonomiska reformer. En av resultatartiklarna som 

publicerades i USA av Shafir et al. (2016) visade att patienter beskrev kostnadseffektivitet 

som en faktor som bidrar till upplevelsen av god palliativ vård. Detta resultat kanske inte är 

aktuellt för alla patienter då vissa länder täcker dessa kostnader via staten.  

Kvalitetsgranskningen genomfördes med Fribergs metod (2017) vilket författarna ansåg 

vara effektivt för kvalitetsgranskningen. Författarna ansåg att Fribergs metod av granskning 

för kvantitativa studier var svårare och mera tidskrävande jämfört med de kvalitativa 

studierna. Granskningen av kvantitativa studier förutsåg enligt författarna att en bredare 

förståelse av hur tillvägagångssättet för metoden och analysen av datainsamlingen 

genomfördes. Författarna valde att omvandla frågorna i frågeformuläret till procent vilket 

ansågs underlätta klassificering av studierna i tre olika kvalitetsnivåer: låg, medel och hög. 

Detta medförde att varje fråga i frågeformuläret fick samma andel i procent vilket 

möjliggjorde för författarna att dela in artiklarna i kvalitetsnivåer. Däremot kunde sådan 

omvandling leda till att varje fråga i frågeformuläret fick samma procentuella värde. Vilket 

kunde innebära att om ett syfte inte var tydligt formulerat så fick studien samma procentuella 

avdrag som studien där till exempel en teoretisk utgångspunkt inte var beskriven. Hade en ny 
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studie genomförts så skulle författarna tilldelat frågorna i formuläret med olika poängvärden. 

Detta eftersom författarna ansåg att vissa frågor kunde påverka studiens kvalitet mer än andra.   

Samarbetet mellan författarna ansågs ha fungerat bra då båda författarna hade intresse för 

ämnet samt avsatte lika mycket tid för arbetet. Genom att ha skrivit olika delar för att sedan 

bearbeta materialet tillsammans så anser författarna att båda har varit lika delaktiga i studiens 

process och alla steg. Författarnas styrkor var att de kände varandra sedan tidigare och kunde 

fritt tala om sina åsikter utan att en enstaka författare tog dominans över uppsatsens upplägg. 

Nackdelen i detta kan ha varit att författarna var vänner sedan tidigare och såg problem och 

lösningar från samma synvinkel. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatavsnittet i denna studie visade att patienters upplevelse av välbefinnande i livets 

slutskede inom hemsjukvården påverkades av flera faktorer som kunde tematiseras under 

följande teman: relationer, trygghet samt hopp. En del av de faktorer som presenterades i 

resultatet framkommer i flera teman eftersom upplevelsen av dessa faktorer inte gick att 

sammanställas i enbart ett tema.   

 

Relationer 

Resultatet visade att patienternas relation till vårdpersonalen kunde påverka upplevelsen av 

välbefinnande. Bemötande har visat sig vara en faktor som kunde påverka patienternas 

upplevelse både positivt och negativt. Personalen som bemötte patienter på ett personcentrerat 

sätt och strävade efter gemensamma mål med patienten påverkade patienternas upplevda 

välbefinnande positivt. Personalens erfarenhet och kunskap visade sig också kunna påverka 

vårdmötet och patienternas upplevda välbefinnande. Bristande relation med personalen kunde 

leda till att känslan av förlorad kontroll uppstod.  

I andra studier beskrev sjuksköterskor också att samarbete och strävan efter gemensamma 

mål var nödvändiga komponenter inom den palliativa vården (Nagaviroj & Anothaisintawee, 

2017). Pavlish och Geronsky (2009) beskrev också betydelsen av att sträva efter 

gemensamma mål och forskarna menade att god kommunikation låg i grunden för det. 

Lee, Kristjanson & Williams (2014) visade i sin studie att relationen mellan 

vårdpersonalen och patienten kan påverka patientens upplevelse av välbefinnande. Relationen 

till vårdgivare låg till grund för patienternas känsla av delaktighet i sin vård. Patienter beskrev 

bland annat att en dålig relation med vårdpersonalen berodde på ett dåligt bemötande. Dock 
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beskrev inte forskare i studien att ett dåligt bemötande kunde påverka patienternas upplevda 

välbefinnande. Istället beskriver de att relationen är av betydelse för patienternas känsla av 

kontroll. Om relationen var bristande så kunde det leda till att patienter upplevde att de inte 

fick vara med och ta beslut i sin vård.  

Symtomlindringen var en faktor som utgjorde en betydande del av relationen mellan 

patient och vårdare och kunde också påverka patienternas upplevelse av välbefinnande. Ett 

symtom som kunde orsaka ångest och därför påverka välbefinnande var dyspné. 

Jaturapatporn, Moran, Obwanga och Husain (2010) visade också i sin studie att lindringen av 

dyspné var av betydelse för patienter. Majoriteten av patienter beskrev symtomlindringen som 

ett sätt att återta sitt funktionella liv. Dock så visade studien att symtomlindringen i sig kunde 

orsaka en del krångel för patienten. Detta berodde på att syrgasbehandlingen ofta användes 

som ett sätt att behandla dyspné. Patienter beskrev att syrgasbehandling innebär krav att ändra 

dagliga rutiner. En annan nackdel som patienter beskrev var att syrgasbehandlingen medförde 

risk för säkerhetsaspekt. Vilket återigen visade att god symtomlindringen var av betydelse för 

upplevelsen av livskvalitet och välbefinnande.   

Sjuksköterskor inom palliativa hemsjukvården ansåg också att symtomlindringen var av 

betydelse för de patienter som de vårdade (Anderson & Kralik, 2008). Sjuksköterskor ansåg 

bland annat att adekvat symtomlindring kunde åstadkomma en positiv upplevelse av vardagen 

då symtomlindringen ansågs vara en del av patienternas vardag.  

Roy tog inte upp symtom eller symtomlindring i sin omvårdnadsteori däremot belyses 

fysiologiska funktioner. Fysiologiska funktioner kopplade Roy till fyra basala fysiska behov 

som berörde människans sinnen, neurologiska funktioner, endokrina funktioner samt den 

kemiska balansen i kroppen (Roy & Andrews, 1999). Dessa funktioner reglerades med största 

del utav det reglerande systemet och påverkade ens fysiologiska integritet. De adaptiva 

responserna uttryckte sig genom de fysiologiska aktiviteter som kroppen gav ifrån sig som 

helhet ner till cellnivå. Författarna i denna studie ansåg att det fanns koppling mellan symtom 

och Roys fysiologiska funktioner eftersom båda påverkade den fysiska integriteten hos 

individen. 

Studiens resultat visade att informationen som vårdpersonalen bidrog med kunde påverka 

patienternas upplevelse av egen kontroll. Det upplevdes positivt om informationen kom från 

personalen som patienten ansåg sig vara professionella. Otillräcklig information kunde leda 

till att patienter inte visste hur de skulle hantera olika situationer och på det viset påverkades 

deras upplevelse av egen kontroll. Söderberg, Rydell Karlsson och Löfvenmark (2015) menar 
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att personal upplevdes kunnig då de snabbt kunde komma med information och bidra med 

effektiv symtomlindring.  

Volker och Wu (2011) visade också i sin studie att informationen kring den palliativa 

vården var av betydelse för patienter i livets slut. Några patienter beskrev att de upplevde sorg 

och oklarhet då de mötte motstånd från personalen i frågor som rörde den palliativa vården 

och problem kring deras vård. Studien visade även att det inte enbart är informationen från 

vårdpersonalen som ligger till grund för patienternas upplevelse av egen kontroll utan en stor 

del av denna upplevelse handlar om existentiella frågor kring den levda situationen. En del 

patienter uttryckte att eftersom cancer är obotligt så innebär det att kontrollen snarare hamnar 

hos gud än hos själva patienten.  

Roy beskrev adaptiva responser som ett sätt att agera för att individen skulle ha möjlighet 

att skapa kontroll i sin tillvaro (Roy & Andrews, 1999). En persons adaptiva responser 

beskrevs som hjälpmedel i livet och var avsedda för att återta och/eller bevara balans i de 

system som existerade. När responserna blev ineffektiva och individen inte klarade av att 

hantera stimuli kunde detta leda till skapandet av obalans. Att skilja på ineffektiv- och 

effektiv respons var inte alltid enkelt. Exempel på ineffektiv respons kunde vara att inte ta in 

information vid obotlig sjukdom men samtidigt som informationen möjliggjorde för adaptiva 

responser i längden. 

Resultatet visade att relationen till anhöriga var av betydelse för patienternas upplevelse av 

välbefinnande. Bristande relation och kommunikation med anhöriga kunde leda till känslan av 

ensamhet eller oro. Om relation till anhöriga upplevdes som beroende av andra så kunde det 

leda till att patienter upplevde känslan av hopplöshet. Söderberg et al. (2015) visade också i 

en studie att relationen till anhöriga är av betydelse för patienter. Däremot så nämner inte 

forskarna att relationen är viktig för just välbefinnande utan tar utgångspunkten i upplevelsen 

av trygghet samt känslan av ensamhet. Patienterna som har god relation med anhöriga 

beskrevs uppleva känslan av gemenskap och upplevelse av trygghet genom stöd och kärlek.  

Roy beskrev relationen som en interaktion med andra människor och kallade detta för 

rollfunktioner i sin teori (Roy & Andrews, 1999). En persons interaktioner till andra 

människor var nödvändig för att veta vem man var i relation till andra samt för att kunna 

agera ur ett ändamålsenligt sätt i relationen. Människans strävan efter att känna trygghet i 

relationer där kontakten blir nära, utvecklande och vårdande bygger på att ha ett gott liv där 

ens utvecklingsmässiga och känslomässiga behov tillgodoses. Där relationen upplevs mindre 

gynnsam kan situationen upplevas fientlig och människan riskerar att hamna i en obalans som 

i sin tur kan ge upphov till negativa upplevelser som ensamhet, aggressivitet och ångest.  
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Hopp 

Resultatet visade att en del patienter hade någon form av hopp och att dessa former varierade 

samt förändrades under hela den palliativa fasen. Begreppet hopp kunde både kopplas till 

hoppfullhet eller hopplöshet och resultatet i denna studie visade att detta kopplades till den 

fria människan då det handlar om personens inre utrymme.  

Faktorer kopplade till hopp visade indirekt påverkan på patientens egen inställning och 

kunde påverka upplevelsen av välbefinnande. När det fanns hoppfullhet så ändrades 

inställningen till livet generellt och underlättade för patienter att utföra vad de ansåg vara 

ansträngande uppgifter. Waterwhorth (2011) beskrev också hur hoppet kunde påverka 

hanterbarheten av ens situation och menade att det finns koppling mellan hopp och det 

psykiska samt fysiska välbefinnandet.  

Vid hopplöshet visade resultatet koppling till upplevelsen av minskad kontroll. Dong et al.  

(2016) visade också i sin studie att patienternas egen inställning var kopplat till hopp. 

Patienter beskrev bland annat att med hjälp av hopp så kunde de behålla positiva attityder till 

den palliativa vården samt känna sig mentalt förberedda inför kommande dagar. Graden av 

hopp för en del patienter var nära kopplat till förståelsen för sjukdomen och symtomens 

uppkomst eftersom detta visade sig dämpa oro inför framtida symtom. Till skillnad mot 

hopplöshet kunde detta ses som upplevelsen av kontroll. 

 Roy menade att det mänskliga systemet alltid strävade efter att finna en balans då det 

utsattes för stimuli (Roy & Andrews, 1999). För att anpassa sig använde sig människan av 

kontrollprocesser för att bemästra sin tillvaro. Kognatorsystemet var kopplat till kognitiva 

processer och hur vi hanterade känslor. Detta system avgjorde hur och vilka stimuli som 

påverkade individen och hur var och en kunde anpassa sig psykologiskt till en situation.  

Miljön som patienten befann sig i visade sig i resultatet kunna ha direkt koppling till 

förhållandet kring hopp. Resultatet visade att hemmet som vårdplats kunde skapa upplevelsen 

av hoppfullhet. Förutsatt att det ansågs vara en trygg plats att vårdas i så påverkades patienten 

positivt och mängden hopp som patienten upplevde kunde ökade. Utifrån Roys 

adaptionsmodell kan detta kopplas till att människan är direkt påverkad av miljön och måste 

kunna anpassa sig efter den för att finna balans (Roy & Andrews, 1999). Hemmet kan anses 

vara en bekant miljö som blir lättare att anpassa sig efter. En studie från Kanada visade också 

hur accepterandet av ens tillstånd möjliggjorde att fokuset på hopp lades på att ha livskvalitet 

(Daneault et al., 2016).  
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Trygghet 

Patienters upplevelse av trygghet visade sig i resultatet påverkas av flera faktorer som: tillit 

till personalen, bli igenkända som individer, känna komfort, känna sig välkommen, vara 

informerad, fortsätta vara sig själv. Att vårdas i hemmet visade sig vara en faktor som kunde 

öka patienternas trygghetsupplevelse. Däremot visade Akiyama et al. (2012) i sin studie att 60 

% av patienterna ansåg att personalen inte kunde agera tillräckligt snabbt vid plötsliga 

förändringar i patienternas allmäntillstånd. Vidare visades att 75 % av patienter ansåg att 

vårdas i hemmet medförde en börda för anhöriga. Däremot så ökade patienternas 

trygghetsupplevelse då de förlitade sig på att den palliativa vården kunde genomföras vid 

sidan om pågående cellgiftsbehandling, att palliativa vården fokuseras på smärta och nöd, att 

smärtlindringen i hemmet kunde vara lika adekvat som på sjukhuset samt att opioider kunde 

lindra den mesta smärtan orsakad av cancer.  

Sjuksköterskor beskrev också vikten av att skapa tillit hos patienterna (Johansson et al., 

2011). Däremot så kopplade inte forskarna tillit till trygghetsupplevelsen utan menade att det 

var en betydande del för relationen. 

Ett av studiens resultat visade att patienternas upplevelse av trygghet ökade då de hade 

kontinuerliga besök samt tillgång till personalen dygnet runt. Söderberg et al. (2015) visade 

också i sin studie att möjligheten till telefonkontakt med vårdpersonalen ingav trygghet. 

Sjuksköterskor ansåg också att ständiga besök var av betydelse för att tillgodose 

patienternas behov (Johansson et al., 2011). Anderson och Kralik (2008) beskrev att besök var 

av betydelse för patienten men forskarna tog dock inte ställning i patienters 

trygghetsupplevelse utan menade att det var av betydelse för god symtomlindring. 

Resultatet visade bland annat att patienternas trygghetsupplevelse samt känslan av kontroll 

kunde påverkas om det inträffade oväntade händelser under vårdtiden. Söderberg et al. (2015) 

visade i sin studie att inställda eller ombokade besök från ASIH kunde leda till upplevelse av 

otrygghet hos patienter. Studiens resultat visade att det fanns en koppling mellan upplevelsen 

av egen kontroll och patienternas trygghetsupplevelse. Vilket även stöds av Söderberg et al. 

(2015) som visade i sin studie att känslan av förlorad kontroll upplevdes av patienter som en 

otrygghet.  

Roy beskrev att adaption berördes av samspel med både inre som yttre system och var en 

komplex process (Roy & Andrews, 1999). När människan inte kunde hantera delar av ett 

system så börjar en obalans att skapas. När obalans infann sig kom olika reaktioner till följd. 

Detta kunde komma till uttryck genom psykiska som fysiska reaktioner och skapade obehag 
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och otrygghet. För att känna sig bekväm och trygg i miljön krävdes det att alla system var i 

balans. 

Resultat visade även att kostnadseffektivitet var av betydelse för patienternas 

trygghetsupplevelse. Roy beskrev också att materiella och ekonomiska behov var av betydelse 

(Roy & Andrews, 1999). Detta berodde på att de utgjorde en väsentlig roll i de grundläggande 

behoven hos varje individ.  

 

Kliniska implikationer  

Den här studiens resultat visar på vikten att i klinisk verksamhet värdera relation, hopp och 

trygghet för att tillsammans bidra till välbefinnande kring patienten. Författarna anser att det 

kan underlätta för vården att skapa och bevara ett välbefinnande hos patienten redan från 

början genom att ta hänsyn och arbeta med dessa områdena i fokus. I mötet mellan patient 

och vårdpersonal bör det finnas i åtanke att välbefinnandet är ett subjektivt begrepp som kan 

påverkas av flera faktorer runt om patienten.  

 

Förslag till fortsatt forskning  

Denna litteraturöversikt har visat att faktorer inom områdena relation, hopp och trygghet var 

av vikt för upplevelsen av välbefinnande inom den palliativa hemsjukvården. De flesta studier 

som resultatet bygger på var kvalitativa studier som undersökte en mindre grupp av patienter. 

Därför anser författarna att generaliserbarheten för resultatet inte berör alla patienter inom den 

palliativa hemsjukvården. Författarna anser att detta lämnar möjligheter till fortsatt kvantitativ 

forskning som skulle undersöka kvalitativa data gällande välbefinnande hos en patientgrupp 

från flera vårdenheter. En sådan forskning skulle innebära en kvantitativ studie som skulle 

specifikt inrikta sig på det upplevda välbefinnandet inom palliativ hemsjukvård. Kvalitativ 

data skulle kvantifieras i tre kategorier: relationer, hopp och trygghet. Varje kategori skulle 

bygga på faktorer som var belysta i denna studie. Detta skulle kunna visa ifall de framtagna 

faktorerna skulle gå att generalisera och vara av betydelse för alla patienten inom den 

palliativa hemsjukvården. 

 

Slutsats 

Denna studie belyste faktorer som påverkar det upplevda välbefinnandet hos patienter som 

vårdas palliativt i hemmet. Resultatet visade att upplevelsen av välbefinnande var starkt 

kopplat till relationen mellan personal och patient. Flera faktorer var viktiga för att främja 
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relationen som att ge god symtomlindring, information och känslan av att patienten upplever 

kontroll. Tryggheten var av betydelse för att kunna vårdas i hemmet och faktorer som tillit till 

personalen, bli igenkända som individer, känna komfort, känna sig välkommen, vara 

informerad, fortsätta vara sig själv var centrala delar. Resultatet kring hopp visade sig vara 

viktigt för att kunna känna sig delaktig och ha rätt inställning att kunna hantera de utmaningar 

som väntas. Författarna hoppas att resultatet i denna studie ska skapa en förståelse av att 

välbefinnande inte enbart är kopplat till patientens hälsotillstånd utan påverkas av flera 

faktorer som vårdpersonalen ibland kan motverka.  
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Bilaga 1. Sökmatris  

Databas Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Valda artiklar till 

resultat, se bilaga 2. 

Cinahl Complete  "palliative home 

care" AND 

patient AND 

experience 

38 År 2007-2017, full 

text, peer reviewed 

38 14 7 (1,2,3,4,6,8,9) 

PubMed  "palliative home 

care" AND 

patient AND 

experience 

31 År 2007-2017, full text 31 5 2 (7,10) (dubbletter 2, 

4,5,8) 

Nursing & Allied Health 

Database 

 "palliative home 

care" AND 

patient AND 

experience 

13 År 2007-2017, full 

text, peer reviewed 

13 6 1 (5) (dubblett 4,7)  

Cinahl Complete ”palliative care” 

AND home AND 

perception AND 

patient AND 

adult 

29 År 2007-2017, full 

text, peer reviewed 

20 10 

(4 dubbletter) 

0 (dubbletter 4,7,13) 

PubMed ”palliative care” 

AND home AND 

perception AND 

38 År 2007-2017, full text 28 20 3(11,12,13) (dubbletter  

2, 7) 
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patient AND 

adult 

Nursing & Allied Health 

Database 

”palliative care” 

AND home AND 

perception AND 

patient AND 

adult 

14 År 2007-2017, full 

text, peer reviewed 

8 8 0 (dubbletter 4,7) 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, 

analys) 

Resultat 

1) Milberg, A., 

Wålhlberg, R., 

Jakobsson, M., 

Olsson, E-C., 

Olsson, M., & 

Friedrichen, M 

What is a 

‘secure base’ 

when death is 

approaching? 

A study 

applying 

attachment 

theory to adult 

patients’ and 

family 

members’ 

experiences of 

palliative 

home care.  

2012, Sverige, 

Psycho-Oncology 

Att undersöka patienters 

och 

familjemedlemmarnas 

upplevelse och 

underliggande betydelser 

av vad som kännetecknar 

"säker bas ”inom 

palliativ hemsjukvård. 

Kvalitativ metod. 

Forskarna intervjuade 12 

vuxna patienter och 14 

anhöriga. Data samlades in 

via inspelningen av 

ostrukturerade intervjuer 

med öppna svars alternativ. 

De inspelade intervjuer 

sedan transkriberades av 

forskarna och därefter 

tematiserades.  

Resultatet visade att 

trygghetsupplevelse hos patienter 

som vårdades i hemmet kunde 

påverkas av följande faktorer:  tillit 

till personalen, bli igenkända som 

individer, känna komfort, känna sig 

välkommen, vara informerad, 

fortsätta vara sig själv. 

 

2)Munck, B., 

Sandgren, A., 

Fridlund, B., & 

Mårtensson, J. 

Patients’ 

Understanding 

of  

Medical 

Technology in 

Palliative 

Home Care. 

2012, Sverige,  

Journal of Hospice 

& Palliative 

Nursing 

Syftet med denna studie 

var att beskriva 

patienternas sätt att 

förstå medicinteknisk 

utrustning i palliativ 

hemsjukvård 

Kvalitativ metod. Forskare 

intervjuade 15 patienter (7 

män och 8 kvinnor) som 

använde medicinteknisk 

utrustning. Data samlades 

in via inspelning av 

semistruktuerade 

intervjuer. Data 

transkriberades och 

analyserades med sju-steg 

processen enligt Larsson 

och Holmström. 

Resultatet visade att patienters 

trygghetsupplevelse kunde påverkas 

av känslan av egen kontroll.  

Svagare trygghetsupplevelse 

associerades bland annat med att 

uppleva oro, ångest samt kan känna 

sig begränsade i vardagen.  
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3)Wallin, V., 

Carlander, I., 

Sandman, P-O., 

& Håkanson, C.  

Meanings of 

eating 

deficiencies 

for people 

admitted to 

palliative 

home care. 

2015, Sverige, 

Palliative & 

Supportive Care  

Att undersöka betydelse 

av att leva med nedsatt ät 

förmåga hos patienter 

inom palliativ 

hemsjukvård. 

Kvalitativ metod. Forskare 

genomförde återkommande 

intervjuer med 15 patienter. 

Totalt genomfördes 20 

intervjuer.  Intervjuer 

transkriberades och 

analyserades enligt Thornes 

interpretive description 

metod. 

Resultatet visade att nedsatt förmåga 

att äta påverkade patienters 

socialsamvaro samt relationen med 

anhöriga.  

Patienternas välmående påverkades 

av ens egna inställning. 

4)Seiger 

Cronfalk, B., 

Strang, P., 

Ternestedt, B-

M., & 

Friedrichsen, 

M. 

 

The 

existential  

experiences of 

receiving soft 

tissue 

massage in 

palliative 

home care-an 

intervention. 

2009, Sverige, 

Supportive Care in 

Cancer 

Att undersöka hur 

patienter i palliativ 

hemvård uppfattar fysisk 

beröring i form av 

mjukvävnadsmassage. 

Kvalitativ metod. Forskare 

intervjuade 22 patienter 

som hade cancerdiagnos, 

vårdades i hemmet, kunde 

tala och förstå svenska 

samt som har fått 

vävnadsmassage.  Data 

transkriberades och 

analyserades med 

hermeneutisk analys.  

Resultatet visade att beröring i form 

av massage kunde leda till upplevelse 

av välbefinnande.  

Uppmärksamhet och bemötande från 

personalen kunde skapa känslan av 

att vara sedd och hörd.  

5)Olsson, L., 

Östlund, G., 

Strang, P., 

Grassman 

Jeppsson, E., & 

Friedrichsen, 

M. 

The  

glimmering 

embers: 

Experiences 

of hope 

among cancer 

patients in 

palliative 

home care. 

2011. Sverige, 

Palliative & 

Supportive Care 

Att undersöka hur 

cancerpatienter som 

vårdas inom palliativ 

hemsjukvård upplever 

hopp, använder hopp 

samt att bedöma deras 

symtom och hoppstatus 

under 6 veckors period. 

Kvalitativ metod, grundad 

teori. Data samlades in via 

intervjuer, dagböcker samt 

frågeformulär. I studien 

deltog 11 patienter från två 

olika 

hemsjukvårdsverksamheter. 

Resultatet visade att det fanns fyra 

olika perspektiv av hopp som 

patienter kunde uppleva: övertygelsen 

av hopp, viljan av att leva med hopp, 

bevara hopp. 

6)Freeman, S., 

Smith, T., F., 

Neufeld, E., 

The wish to 

die among 

palliative 

home care 

2016, Kanada, 

BMC Palliative 

Care 

Att identifiera 

sociodemografiska, 

kliniska och 

psykosociala faktorer 

Kvantitativ metod, 

tvärsnittsstudie. Data som 

användes var insamlad från 

4840 patienter inom 

Resultatet visade att en del patienter 

uttryckte att vården kunde påverka 

synen på önskan om att dö medans 

andras önskan av att dö låg i 
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Fisher, K., & 

Ebihara, S. 

clients in 

Ontario, 

Canada: A 

cross-

sectional 

study. 

som var associerade med 

personer som uttryckte 

önskan om att dö. 

palliativ hemsjukvård i 

Kanada. Data analyserades 

i två fas, i första fasen så 

analyserade man patienter 

som uttryckte önskan om 

att dö gentemot patienter 

som inte uttryckte den.  I 

första fasen användes t-test 

och chi-test. I andra fasen 

analyserades enbart 

patienter som uttryckte 

önskan om att dö, dessa 

patienter jämfördes 

gentemot varandra. 

patientens egen inställning och 

påverkades inte av vården 

 

 7)Sand, L., 

Strang, P., & 

Milberg, A. 

Dying cancer 

patients' 

experiences of 

powerlessness 

and 

helplessness 

2008, Sverige, 

Supportive Care in 

Cancer 

Att belysa uppfattningar, 

erfarenhet och betydelse 

av maktlöshet och 

hjälplöshet hos patienter 

med obotlig cancer som 

är inskriva i 

hemsjukvården. 

Kvantitativ metod. 

Kvalitativa och kvantitativa 

data från 103 patienter som 

vårdas inom palliativ 

hemsjukvård samlades in 

via frågeformulär.  

Data analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys 

Resultatet visade att övergående 

symtom, förlust av kontroll och 

autonomi, okunnighet, isolering och 

osäkerhet leder till maktlöshet och 

hjälplöshet. 

8)Duggleby, 

W., D., Penz, 

K., l., 

Goodridge, D., 

M., Wilson, D., 

M., Leipert, B., 

D., Berry, P., 

H., Krall, S., 

R., & Justice, 

C., J. 

The transition 

experience of 

rural older 

persons with 

advanced 

cancer and 

their families: 

a grounded 

theory study 

2010, Kanada, 

BMC Palliat Care 

(1) att beskriva 

upplevelsen av 

betydande övergångar 

hos äldre personer 

bosatta på landet samt 

deras anhöriga inom 

palliativ hemsjukvård 

(2) att utveckla en 

substantiell teori om 

Kvalitativ metod. Grundad 

teori. Data samlades in 

genom intervjuer med 28 

deltagare (6 patienter, 10 

anhöriga och 12 

sjuksköterskor). Data 

analyserades genom 

Charmaz's metod.  

Resultatet visade att brist på 

information och tillgång till 

vårdpersonalen kunde leda till 

upplevelse av ångest och osäkerhet 

hos äldre palliativa patienter. De nya 

förhållandena medförde att 

patienterna kunde uppleva flera 

komplexa övergångar vad gäller 

miljö, relationer samt 

vardagsaktiviteter.  
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övergångar hos denna 

kategorigrupp. 

9) 

Friedrichsen, 

M., Lindholm, 

A.,& Milberg, 

A. 

Experiences 

of truth 

disclosure in 

terminally ill 

cancer 

patients in 

palliative 

home care 

2011, Sverige, 

Palliative & 

Supportive Care 

Att undersöka 

upplevelsen av sanning 

vid kommunikation med 

patienter i livets 

slutskede 

Kvalitativ metod. Data 

samlades in via intervjuer 

med vuxna patienter som 

hade cancerdiagnos och 

som vårdades inom två 

palliativa 

hemsjukvårdsenheter. Data 

analyserade med 

hermeneutisk metod. 

Resultatet identifierade tre olika typer 

av sanning.  

Samtliga patienter var medvetna om 

den absoluta sanningen men trots det 

så valde patienten sin ”egna sanning” 

för att uppleva hopp och trygghet.  

   

10) 

Freeman, S., 

Hirdesb, J., P., 

Stoleeb, P., & 

Garciab , J. 

A Cross-

Sectional 

Examination 

of the 

Association 

Between 

Dyspnea and 

Distress as 

Experienced 

by Palliative 

Home 

Care Clients 

and Their 

Informal 

Caregivers 

 

2016, Kanada, 

Journal of social 

work in end-of-life 

& palliative care    

Att undersöka om 

andfåddhet (dyspné) 

påverkas av upplevelse 

av ångest hos patienter 

inom palliativ 

hemsjukvård i Ontario.  

Kvantitativ studie, 

tvärsnittsstudie. Data 

samlades in från 6665 

patienter från 6 olika 

palliativ 

hemsjukvårdsvårdsenheter. 

Data analyserades med 

tvärsnittsmetoden.  

Resultatet visade att det fanns ett 

samband mellan symtom av dyspné 

och upplevelsen av ångest hos 

patienter inom palliativ hemsjukvård. 

11) 

Groh, G., 

Vyhnalek, B., 

Feddersen, B., 

Effectiveness 

of a 

Specialized 

Outpatient 

Palliative 

2013, Tyskland, 

Journal of palliative 

medicine. 

Att utvärdera patienters 

och vårdgivares 

uppfattning av acceptans 

och effektivitet av 

Kvantitativ metod, 

prospektiv studie. Data 

samlades in via 

frågeformulär från 60 

patienten och 53 vårdgivare 

Resultatet visade att implementation 

av specialiserade palliativa 

hemsjukvårdsteam kunde leda till en 

signifikant förbättring av 

livskvaliteten hos patienter. 
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Fuhrer, M., & 

Borasio, G., D. 

Care Service 

as 

Experienced 

by Patients 

and 

Caregivers 

Specialiserad palliativ 

hemsjukvård.  

till patienter som vårdades i 

hemmet under perioden 

april-november år 2011. 

Data analyserades med 

deskriptiv statistisk analys. 

12) 

Shafir, A., 

Garrigues, S., 

K., Schenker, 

Y., Leff, B., 

Neil, J., & 

Ritchie, C. 

Homebound 

Patient and 

Caregiver 

Perceptions of 

Quality of 

Care in 

Home-Based 

Primary Care: 

A Qualitative 

Study 

2016, USA, J Am 

Geriatr Soc  

Att beskriv patienter och 

deras vårdgivares 

perspektiv på vad som 

representerar 

vårdkvalitet inom 

palliativa 

hemsjukvården.  

Kvalitativ studie. Data 

samlades in via 

inspelningen av 

semistrukturerade 

intervjuer från 13 patienter 

och 10 vårdgivare. Data 

analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys.   

Resultatet visade i studien att 

ständiga besök, telefonkontakt samt 

mejlkontakt skapade en 

trygghetskänsla hos patienter.  

 

13) 

Milberg, A., 

Friedrichsen, 

M., Jakobsson, 

M., Nilsson, E-

C., Niskala, B., 

Olsson, M., 

Wåhlberg, R., 

& Krevers, B. 

Patients' 

Sense of 

Security 

During 

Palliative 

Care—What 

Are the 

Influencing 

Factors? 

2014, Sverige, J 

Pain Symptom 

Manage 

Att studera vilka faktorer 

är associerade med 

känslan av trygghets hos 

patienten inom palliativa 

hemsjukvården.  

Kvantitativ studie, 

tvärsnittsstudie. Data 

samlades in via intervjuer 

med 174 patienter inom 6 

olika palliativ 

hemsjukvårdsenheter. 

Urvalet gjordes genom 

följande kriterier: Patienter   

som kan tala svenska, har 

inte nedsatt hörsel eller 

talfunktion. Insamlad data 

analyserades med 

deskriptiv statistisk analys.    

Resultatet visade att insats från 

vårdpersonalen inom palliativa 

hemsjukvården var av betydelse för 

patienters trygghetsupplevelse.  

Genom att stödja patientens identitet, 

självbestämmande samt genom att 

visa uppmärksamhet till patienten och 

anhöriga så kunde vårdpersonalen 

påverka patientens 

trygghetsupplevelse positivt.  

 

 


