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Sammanfattning 

 

Bakgrund: 

 

I Sverige är de vanligaste formerna av cancer prostata- och bröstcancer. En 

stor andel av patienterna diagnostiserade med cancer är i behov av palliativ 

vård på hospice eller inom hemsjukvården. Dessa patienter hamnar ofta i 

sorg och hoppet kan bli centralt i den sårbara situationen. Sjuksköterskan 

bör ge möjlighet för patienterna att få en värdig död, främja livskvalitet och 

stödja närstående.  

Syfte: Syftet var att undersöka känslan av hopp hos patienter med cancer inom 

palliativa slutenvården och palliativa hemsjukvården. 

Metod: Litteraturöversiktens metod formades efter Friberg. Tio vetenskapliga 

artiklar valdes från databaserna Cinahl Complete, PubMED samt 

PsychINFO. Artiklarna var både kvalitativa och kvantitativa. 

Resultat: Resultatet delades upp i tre huvudteman och sju subteman; Aspekter av 

hopp med subteman Hopp och hopplöshet samt Livskvalitet; Skapa hopp 

med subteman Behov av hopp, Autonomi; Motstridiga känslor i livets slut 

med subteman Acceptans och Inför döden. Resultatet visade att känslan av 

hopp hos patienter med cancer inom palliativ vård ofta pendlar mellan 

hopp och hopplöshet.  

Diskussion: Resultatdiskussionen tar upp nyckelresultaten hopp och hopplöshet som 

visades sig i resultatdelen. Katie Erikssons teori om hopp, vårdrelationen 

och lidande diskuteras. Vidare beskrivs hoppets betydelse för patienterna 

och hur detta skiljer sig bland olika patientgrupper. Även patienters 

psykiska hälsa diskuteras då ångest och depression kan förekomma bland 

dessa patienter.  

Nyckelord: Hopp, Neoplasm, Palliativ vård, Patienter 

 

Abstract 

 



 
  

 

   
 

Background: The most common form of cancer in Sweden is prostate- and breast 

cancer. A large proportion of the patients diagnosed with cancer are in a 

need of palliative care at the hospice or at home care. These patients often 

end up in grief, and hope is central to that vulnerable situation. The nurse 

should enable patients to receive a dignified death, promote quality of life 

and support close relatives.  

Aim:  The aim was to investigate the feeling of hope among patients with cancer 

in palliative care and palliative home care. 

Method: The literature review method was formed after Friberg. Ten scientific 

articles were selected from the databases Cinahl Complete, PubMed and 

PsychINFO. The articles were both qualitative and quantitative. 

Results: The result was divided into three main themes and seven sub-themes; 

Aspects of hope with the subthemes Hope and Hopelessness and Quality 

of life; The creation of hope with the subthemes Need of hope, Autonomy; 

Contradictory emotions at the end of life with the subthemes Acceptance 

and Facing death. The result showed that the feeling of hope in patients 

with cancer in palliative care often commutes between hope and 

hopelessness.  

Discussion: The findings discuss the two keyresults hope and hopelessness that 

appeared in the results. Katie Eriksson’s theory of hope, the caring 

relationship and suffering is discussed. Further, it describes patients 

significance of hope and how this differs among different patient groups. 

Even patients' mental health is discussed when anxiety and depression can 

occur among these patients. 

Keywords: Hope, Neoplasms, Palliativ care, Patients 
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1. Inledning 

Vi har valt att skriva vårt arbete om känslan av hopp för patienter med cancer inom den 

palliativa vården eftersom cancer är en sjukdom som vi har hört mycket om under våra 

uppväxter. Vi har hört om vänners föräldrar och släktingar, samt våra egna släktingar som har 

drabbats av cancer. Vi vill skriva om hopp för att hopp har varit ett ord hos cancersjuka som 

tagits upp mycket bland våra nära och kära. Vi har sett en rädsla bland våra vänner och bland 

våra släktingar som handlar om hur den drabbade personen ska reda sig, om hen ens reder sig. 

För oss är det därför viktigt att få lyfta fram känslan av hopp hos patienter med cancer. Vi 

hoppas att med denna litteraturöversikt kunna bidra med en ökad förståelse för hur känslan av 

hopp upplevs av patienter med cancer inom palliativ vård.  

 

2. Bakgrund 

2.1 Cancer 

Varje minut bryts miljoner celler ner i människans vävnader. Normalt ska apoptos ske när 

cellerna bryts ner och elimineras. Apoptos innebär en programmerad celldöd. Nya celler 

bildas och styrs med hjälp av cellens DNA. Om ett rasprotein i cellen förändras så kan det 

medföra ökad celldelningshastighet. När cellerna växer för snabbt så utvecklas cellklumpar. 

Dessa cellklumpar kallas tumörer och kan både vara godartade och elakartade. De elakartade 

kallas för cancer (Ericson och Ericson, 2012). Det uppskattas att minst var tredje person 

kommer att under sin livstid få en cancerdiagnos och år 2016 fick omkring 60 000 personer av 

den svenska befolkningen ett cancerbesked. I Sverige är de vanligaste formerna av cancer 

prostatacancer och bröstcancer. Prostatacancer står för 30 procent av alla cancerfall hos män 

och hos kvinnor motsvarar bröstcancer 30 procent av landets totala mängd cancerfall. Tio 

procent av alla cancerfall, oberoende av kön, är hudcancer (Socialstyrelsen, 2018).  

 

2.2 Palliativ vård 

Omkring 90 000–100 000 personer i Sverige avlider varje år. Många av dessa personer 

behöver palliativ vård före döden. Det är viktigt att patienter i livets slutskede får en så god 

palliativ vård som möjligt (Socialstyrelsen, 2018). Det finns två faser av palliativ vård och 

dessa är en tidig fas som är lång och en sen fas som ofta är kort. Vid tidig palliativ vård finns 

till exempel en spridd och långsamt växande cancer i bröst eller prostata. I den tidiga fasen 

ges kemoterapi, läkemedelsbehandling, strålning och undersökningar till syfte att förlänga 
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livet. Den sena fasen av palliativ vård kan vara i några dagar upp till några månader. I den här 

fasen är målet att ge patienten livskvalitet den tid som finns kvar. Målet är inte längre att 

förlänga livet, utan att minska patientens lidande (Thulesius, 2016). World Healthcare 

Organisation definierar palliativ vård enligt följande: 

 

Palliative care is an approach that improves the quality of life of patients and their families 

facing the problem associated with life-threatening illness, through the prevention and relief 

of suffering by means of early identification and impeccable assessment and treatment of pain 

and other problems, physical, psychosocial and spiritual. (WHO, 2018)  

 

Palliativ vård har till syfte att lindra symtom som bland annat smärta. Denna typ av vård ska 

även erbjuda stöd för dessa patienter för att de ska kunna leva så aktivt som möjligt, samt 

erbjuda stöd för deras närstående för att kunna ta sig igenom den svåra tiden. Det ska även 

finnas utrymme för hela familjen att få sörja. Ett sjukvårdsteam bör finnas på plats för att 

stödja familjen vid behov. Meningen med palliativ vård är att döden ska ses som en naturlig 

process som varken ska förhasta eller fördröja livet. Det bör även öka livskvaliteten för dem 

drabbade (WHO, 2018). Vidare menar Socialstyrelsen (2018) att palliativ vård också innebär 

olika behov där sjuksköterskan ska se det fysiska, psykiska, sociala och det existentiella.  

 

2.3 Hospice 

På 1960-talet i Storbritannien uppkom den första hospice verksamheten och där vårdades 

patienter med obotlig cancer. Ordet hospice härstammar från latinets hospitium som betyder 

härbärge för resande där svårt sjuka och personer nära döden kunde få tak över huvudet. En 

nyare definition av hospice menar att syftet är att erbjuda stöd, vård och omsorg utifrån ett 

helhetsperspektiv av människan (Öhlén, J, u.å.). Patienter som vårdas på hospice lever i 

genomsnitt 29 dagar längre än de som inte vårdas på hospice. Däremot visades det att 

patienter med bröst- och prostatacancer levde lika länge oberoende av om de vårdade på 

hospice eller inte (Connor, Pyenson, Fitch, Spence & Iwaskaki, 2007). Sjuksköterskor som 

arbetar inom hospiceverksamhet upplever dagligen emotionella utmaningar när de vårdar 

döende patienter. Det var vanligt att sjuksköterskorna antingen identifierade sig med 

patienternas situation, eller att de tog avstånd från patienterna på grund av att det blev 

emotionellt jobbigt att utsätta sig för situationen. I sjuksköterskors profession behövs en 

balans mellan personlig och professionell standard i möte med patienter på hospice och deras 

anhöriga (Ingebretsen & Sagbakken, 2016).   
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2.4 Palliativ hemsjukvård 

Definitionen på hemsjukvård är hälso- och sjukvård i hemmet och finns för de personer som 

behöver långvarig vård från hälso- och sjukvården. Palliativ hemsjukvård kan ges i ordinärt, 

särskilt boende, daglig verksamhet och dagverksamhet. Det finns palliativa rådgivningsteam i 

de flesta län i Sverige. De består av läkare och sjuksköterskor som gör hembesök. Dessa team 

är ofta kopplade till en onkologisk- eller en palliativ avdelning på sjukhus. I denna avancerade 

hemsjukvård vårdas huvudsakligen patienter med cancerdiagnoser där döden snart inträffar. 

Denna typ av vård ska bidra till att ge patienten en bra livskvalitet och minska smärta och 

lidande i livets slutskede (Socialstyrelsen, 2008).  

I en studie visade det sig att 72% av de patienter som led av en dödlig cancerdiagnos och 

endast hade 30 dagar kvar fick avlida i hemmet. Mindre sannolikt att avlida i hemmet var det 

för dem som hade en hematologisk cancer då de spenderade mycket tid på sjukhuset och 60% 

av dessa fick avlida i hemmet (Andersen, Croxford, Earle, Singh & Cheund, 2019). 

Närstående till patienter i hemsjukvården hade en ökad tillit till sjukvårdspersonalen när de 

såg att alla involverade i teamet var samspelta. Andra viktiga faktorer för en bra tillit var en 

bra och ordentlig kommunikation och hög yrkesskicklighet. Sjuksköterskan hade en stor 

betydande roll för patient och närstående. Tilliten gjorde att vårdrelationen förbättrades 

mellan sjuksköterskan, patienten och dess närstående. Däremot trodde patientens närstående 

att patienten skulle leva mycket längre än vad de gjorde. De upplevde att sjukvårdspersonalen 

inte hade gett dem tillräcklig information förrän det var uppenbart att livet snart var slut. Detta 

berodde på olika åtgärder som sjukvårdspersonalen genomförde och som de närstående 

tolkade som en förlängning av livet (Borstrand & Berg, 2009). 

Ett arbetsteam bestående av sjuksköterskor, läkare och annan vårdpersonal i 

hemsjukvården, samt patienter och familjemedlemmar påpekade att en smärtfri död för 

patienten var viktigast. På andra plats hamnade ett bra stöd av familjen, respekt för patienten 

som individ, förmåga att säga adjö och dödshjälp om patienten hade ett outhärdligt lidande i 

livet slut (Vanderveken, Schoemakers & De Lepeleire, 2018).  

 

2.4.1 De fyra hörnstenarna  

Utifrån WHO:s definition av palliativ vård har fyra olika hörnstenar utformats för bästa 

möjliga vård. Den första är symtomlindring och syftar till att lindra alla olika typer av symtom 

som påverkar patientens livskvalitet. Detta innebär att symtomlindringen ska fokusera på 



 
 4 (35)  

 

   
 

fysiska och psykiska symtom såväl som sociala och existentiella faktorer. Den andra 

hörnstenen fokuserar på samarbete där ett mångprofessionellt vårdteam arbetar tillsammans. 

Kommunikation och relation är den tredje hörnstenen och syftar till att främja livskvaliteten 

hos patienten. Detta innebär att det inom och mellan olika vårdteam ska upprätthållas god 

kommunikation för att upprätthålla en god vård och relation i förhållande till såväl patient 

som dennes närstående. Den fjärde hörnstenen berör stöd till de närstående. Detta stöd 

innebär att de närstående ska få utrymme till att vara delaktiga i vården och samtidigt få stöd 

både under sjukdomen samt efter dödsfallet (Socialstyrelsen, 2013). 

 

2.4.2 Andliga och existentiella faktorer i palliativ vård 

För vissa patienter kan andlighet vara en stärkande faktor i omvårdnaden. För att 

sjuksköterskan och patienten ska kunna öppna upp för en andlig omvårdnad så krävs det att 

relationen måste nå bortom det tekniska och medicinska. I sjuksköterskans ögon måste 

patienten vara en medmänniska och sjuksköterskan måste våga bli berörd av patientens 

livshistoria. Andlig omvårdnad är inte en teknik utan det är ett förhållningssätt som 

sjuksköterskan har gentemot patienten. Ofta är patientens andliga behov kopplade till 

patientens hälsosituation och det andliga behovet har ofta en betydelse för hälsan (Lundmark, 

2014). Det finns också fyra komponenter för den andliga preferensen i palliativ vård. Dessa är 

andlighet i samband med palliativ vård, palliativ vård och andligt stöd, andlighet och 

lindring av smärta och andra symtom, samt instrument för att utvärdera den andliga 

dimensionen av omfattningen av palliativ vård (Evangelista et al., 2016). För att skapa en 

helhetssyn inom den palliativa vården har WHO framställt fyra olika dimensioner. Den 

fysiska dimensionen rör bland annat fysiska symtom som innebär lidande, som exempelvis 

smärta, förstoppning, klåda, illamående, cancersår och andnöd. Den psykiska dimensionen 

handlar om den psykiska hälsan som till exempel nedstämdhet, förvirring, sömn och oro. Den 

sociala dimensionen omfattar till exempel olika relationer till människor kring patienten som 

närstående och vänner, eller boende och ekonomi. Den existentiella dimensionen rör ämnen 

som dödsångest, mening/meningslöshet och skuld (Adlitzer, 2018). 

Många av patienterna upplevde andliga upplevelser och genomgick en förändrad uppfattning 

av döden beroende på vilken medicinering som gavs. Det visade sig att tidigare nära döden 

upplevelser eller andliga upplevelser kunde underlätta dödsprocessen för patienterna. Att 

närma sig döden grävde upp känslor som rädsla, smärta och förnekelse (Renz et al., 2018). 
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2.5 Sjuksköterskan profession inom palliativ vård  

Sjuksköterskans uppgift är att se det friska hos patienter och att stödja och motivera patienter 

till hälsofrämjande livsval. Det är viktigt att sjuksköterskan ser och bedömer patienternas 

resurser, egenvård, samt att undervisa både patienter och patienters närstående för att 

förebygga ohälsa och främja hälsa (Willman, 2014).  

Sjuksköterskor som arbetar inom den palliativa vården arbetar med patienter som ofta har 

en eller flera kroniska sjukdomar, ofta i kombination med kroppslig och kognitiv försvagning. 

Patienter som hamnar på en palliativ vårdavdelning förväntas gå bort inom en snar framtid, 

men ibland kan patienten leva i flera år efter bedömning att palliativ vård behövs. 

Bedömningen syftar till att patienten ska få en värdig död och att personalen inte kan göra 

mera än att sätta in palliativ vård. Det finns patienter i alla åldrar som vårdas i livets slutskede 

och de hamnar på olika vårdavdelningar beroende på ålder. Sjuksköterskans uppgift inom 

palliativ vård är att lindra lidande både fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt och att främja 

livskvalité för patienterna, samt att stödja närstående till patienter i livets slutskede 

(Jakobsson, Andersson & Öhlén, 2014). Sjuksköterskor inom palliativ vård får även utstå 

mycket stress. Det som orsakade stress i sjuksköterskans yrke var arbetsbelastning, patienter i 

cancersjukdomens sista fas och patienter som gått bort. De tre mest använda metoderna för att 

hantera stress var att kunna uttrycka att de kände sig stressade, att använda någon form av 

avslappnande metod och att de tog tid för sig själva. Det var viktigt för sjuksköterskorna att 

hitta individuellanpassade metoder för att få ner stressnivån (Ko & Kiser-Larson, 2016).  

Det visade sig även att sjuksköterskor som arbetade med patienter i livets slutskede upplevde 

att patienterna förhindrades att dö en värdig död. Sjuksköterskorna uppgav känslor av 

hjälplöshet, nöd och trötthet till följd av medlidande till sina patienter samt att känslorna även 

blev mer utmanande i mötet med bland annat yngre patienter (Grech, Depares, & Scerri, 

2018). 

 

2.6 Känslan av hopp  

Begreppet hopp definieras som en känsla grundad på tro och en önskan om en gynnsam 

förbättring av en viss känslomässig tro som kan speglas genom förhoppning eller förtröstan 

(Nationalencyklopedin, u.å). Känsla definieras som en psykologisk term och är en emotion 

(Nationalencyklopedin, u.å). Hopp kan beskrivas som en människas bild av en tänkbar 

framtid och förtröstan om en morgondag. Denna känsla är alltid närvarande, men emellertid 

uppkommer stunder i ens liv som väcker motsatta känslor, “icke-hopp”, hopplöshet och 



 
 6 (35)  

 

   
 

förtvivlan. Detta kan uppstå när man hamnar i en sorg, lider av smärta eller blir svårt sjuk. 

Svåra livssituationer som exempelvis livets slutskede kan föra med sig dessa motsatta känslor. 

I vissa fall kan hoppet vara den enda drivkraften för att inte ge upp och vara en stor del av en 

människas upplevelse av hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Att känna hopp innebär 

positiva förväntningar om vad som kan hända inom en snar framtid. Det behöver i sin tur inte 

betyda att hopp innebär att något svårt och jobbigt kommer att lösa sig, utan det kan innebära 

en tillit till att det kommer att hända något betydelsefullt i framtiden (Eide & Eide, 2009).  

I en studie visade det sig att sjuksköterskor och annan vårdpersonal hade tre perspektiv på 

hopp inom den palliativa vården. Det första perspektivet var att hopp som en förväntan skulle 

stämma med verkligheten och vårdpersonalen skulle anpassa hoppet till patientens egen 

sanning. Det andra perspektivet var hopp som hanteringsmekanism där patienter fick hjälp 

med att främja sitt hopp. Det tredje perspektivet var att hopp borde vara meningsfullt och 

värdefullt för patienter och sjukvårdspersonal (Olsman, Leget, Onwuteaka-Philipsen & 

Willems, 2014). I mötet med patienter med obotlig cancer hade sjuksköterskor en tendens att 

hellre förmedla prognostisk information i syfte att förbereda patienterna inför döden än 

hoppet om den fortsatta synen på livet. Vårdpersonalens, däribland sjuksköterskornas, egna 

värderingar av begreppet hopp kunde därför påverka hur de bemötte patienternas hopp och 

dess betydelse (Nierop van Baalen, Grypdonck, Van Hecke & Verharghe, 2018). 

Läkare, sjuksköterskor, präster och andra yrkesgrupper inom palliativ vård beskrev 

patienternas, familjernas eller vårdteamets hopp som en säkerhet. Hoppet innebar också en 

styrka till att hjälpa vårdteamet, patienterna eller patienternas familjer att hantera svåra 

situationer (Olsman et al., 2014). Känslan av hopp kunde även betraktas som en strategi för 

att hantera olika emotioner som uppstår vid svåra situationer. Olika yrkesgrupper av 

vårdpersonal inom den palliativa vården som bland annat sjuksköterskor, läkare och 

fysioterapeuter deltog i en studie vars syfte var att belysa betydelsen av hopp hos personalen. 

Resultaten utmärktes av fyra olika teman som berörde hopp, däribland hoppförstärkande 

strategier ingick. Dessa resultat tydde på vikten av att personalen hade utrymme att reflektera 

över sina olika värderingar och erfarenheter och hur dessa kunde hjälpa vårdteamet att 

fortsätta utveckla förmågan att främja hoppet hos patienterna (Mok et al., 2010a). 

 

3 Problemformulering 

Varje år får minst en av tre personer i Sveriges befolkning ett cancerbesked. I Sverige är det 

även många personer som behöver palliativ vård i livets slutskede. Syftet med palliativ vård 
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är att döden ska ses som en naturlig del av livet och att patienten ska få utrymme till att leva 

resten av livet och att dö med värdighet. Det är också viktigt att sjuksköterskan har ett bra 

bemötande och ger möjlighet till patienten att ha tillit till den vård som ges samt känna en 

trygghet i sin omgivning. Många patienter som befinner sig i livets slutskede vårdas på 

hospice och inom palliativ hemsjukvård. Dessa verksamheter har i syfte att erbjuda 

patienterna stöd, vård och omsorg i sjukdomens alla stadier. Hoppet hos en människa kan 

beskrivas som en tänkbar framtid och förhoppning om en morgondag, och i vissa fall vara den 

enda källan till upplevelse av hälsa som bidrar till att en person fortsätter att kämpa sig 

igenom den svåra situationen hen befinner sig i. Inom den palliativa vården kan det vara 

utmanande för att patienterna ska kunna uppleva hälsa då ett botemedel inte finns med i 

bilden. Därför är det viktigt att lyfta känslan av hopp hos cancerpatienter i palliativt skede.  

 

4 Syfte 

Syftet var att undersöka känslan av hopp hos patienter med cancer inom palliativa 

slutenvården och palliativa hemsjukvården. 

 

5 Teoretisk utgångspunkt 

Katie Erikssons teori där begreppen hopp och vårdrelationen valdes att fokusera på och lyfta 

fram aspekter i ett palliativt skede ur patienters perspektiv för att få en bättre bild av hoppets 

betydelse för patienter med cancer i livets slutskede. Teorin kommer att användas i 

resultatdiskussionen.  

Katie Eriksson (1988) menar att hoppet är det sista som lämnar människan. Hoppet ger 

människan en livsvilja och att vilja leva för att få vakna nästa morgon. Att vårda patienter är 

att få vara med och i vissa fall stödja dessa patienter genom både bra och svåra situationer. 

Relationen mellan sjuksköterska och patient är kärnan i vårdandets process. Relationen är 

viktigt för att gynna hälsoprocessen hos patienten. Vårdpersonal, såsom till exempel 

sjuksköterskor, har möjlighet att se helheten i mötet med patienten genom att ha en bra 

vårdrelation, samtidigt som patienten får möjlighet att känna sig delaktig i vårdprocessen. 

Katie Eriksson (1988) menar att det behövs en fungerande vårdrelation mellan 

sjuksköterska och patient för att vårdprocessen ska fungera. Tillsammans ska sjuksköterska 

och patient bestämma de olika faserna i vårdprocessen, och enskilt ska de planera sina 

handlingar.  och patient för att vårdprocessen ska fungera. Tillsammans ska sjuksköterska och 

patient bestämma de olika faserna i vårdprocessen, och enskilt ska de planera sina handlingar. 
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Utgångspunkten för sjuksköterska och patient bör utgå utifrån målen som bestämts. Det är 

viktigt att patienten känner sig delaktig i vårdandets process för att uppnå maximal 

delaktighet. Det är också viktigt att anhöriga får vara med och känna sig delaktiga. Syftet med 

vårdprocessen är att uppnå maximal hälsa, men kan även i vissa fall vara en strävan en värdig 

död. Det är viktigt att patienten är delaktig i vårdprocessen för att få en välfungerande 

vårdrelation eftersom relationen mellan sjuksköterska och patient är en viktig faktor i 

hälsoprocessen. Eriksson (2015) menar att lidandet är en del av människan och en del av livet. 

Lidandet kan beskrivas som en kamp mellan liv och död. Liv och död, lidande och lust är 

kärnan i allt mänskligt liv. Lidande är däremot en del av ett döende. När och om livet segrar 

har lidandet hjälpt människan till attleva ett nytt liv 

 

 

 

6 Metod 

Litteraturöversiktens metod formades efter Friberg (2017a) för att få en välformad struktur i 

arbetet. En litteraturöversikt är ett systematiskt arbete av ett område där alla steg redovisas. 

Både kvalitativa och kvantitativa artiklar kan användas (Segesten, 2017). I följande resultat 

har både kvalitativa och kvantitativa artiklar använts. Metoddelen delades upp i 

underrubrikerna datainsamling, urval och analys.  

 

6.1 Datainsamling 

Datainsamlingen gick tillväga genom användning av tre databaser för att få en bredare bild av 

relevant information och dessa var Cinahl Complete, PsychINFO och PubMed. De valdes för 

att få bästa möjliga vetenskapliga artiklar utifrån syftet. Cinahl Complete innehåller 

vetenskapliga artiklar inom vårdvetenskap. PsychINFO innehåller vetenskapliga artiklar inom 

främst psykologi, men även omvårdnad. PubMed innehåller vetenskapliga artiklar inom 

främst medicin, men även omvårdnad, rehabilitering och psykologi. Sökningen begränsades 

från år 2009–2019 och i PubMed begränsades sökningen även med “sort by most recent”. 

Sökorden som användes var formade efter syftet. För att anpassa sökningen utefter syftet 

tillämpades Boolesk sökteknik där kombination av “AND” och “OR” användes (Östlundh, 

2017). Sökorden var “Palliative care”, “Hope”, “Neoplasms”, “Patients”, “Home care”, 

"Meaning" och “Meaning of hope”.  Detta val gjordes för att sortera ut de artiklar som ej var 
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relevanta. Sökorden "Hope" samt “Neoplasms” användes som MESH term i PubMed, 

PsychINFO och i Cinahl Complete användes CINAHL Subject Headings. 

 

6.2 Urval 

De vetenskapliga artiklarna granskades primärt efter abstrakt och därefter valdes de artiklar 

med relevant innehåll ut. Sedan lästes samtliga artiklar igenom för att sedan välja de som bäst 

svarar på syftet. De artiklar som valdes ut till resultatet var tio stycken som sorterades efter 

årtal och hur vida de svarade på syftet eller inte. Artiklarna begränsades med peer reviewed 

samt att de var etiskt granskade. Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle handla om 

hospicevård eller palliativ hemsjukvård, vara publicerade mellan år 2009 och 2019, att 

deltagarna i studierna var personer med cancer i livets slutskede samt att begreppet hopp 

förekom i artiklarna. Exklusionskriterierna var att artiklarna ej skulle handla om pediatrisk 

vård samt patienter på ett särskilt boende. 

                                                                                                                                         

6.3 Analys 

De vetenskapliga artiklarna lästes i första hand individuellt. Sedan gjordes en gemensam 

kodning där relevant information ströks med olika färgpennor för att hitta likheter och 

olikheter, och för att kunna se samband mellan de olika artiklarna. Artiklarnas resultat 

sammanfattades för att lättare hitta likheter och samband i de olika artiklarna. Därefter 

identifierades olika teman och subteman som presenteras i litteraturöversiktens resultat. 

Denna process utformades efter Friberg (2017b). Under analysen av de valda artiklarna hölls 

en öppen dialog där åsikter diskuterades för att komma fram till ett gemensamt resultat. De 

teman och subteman som identifierades togs fram med hjälp av gemensam kategorisering av 

olika relevanta nyckelord i artiklarnas resultatdelar. Den information som hittades i artiklarna 

diskuterades sinsemellan, därefter valdes relevant material gemensamt för att undvika 

oklarheter och begränsa antalet teman som togs vidare till resultatet. 

 

7 Forskningsetiska överväganden 

Etiska överväganden bör göras innan ett arbete med en systematisk litteraturöversikt påbörjas. 

Vetenskapsrådets riktlinjer för forskning finns som en grund att följa för att förhindra 

bedrägeri och oärlighet inom forskning. Bland annat bör en studie presentera alla resultat som 

både gynnar samt går emot forskarens hypotes. Att endast presentera ensidiga resultat är 

oetiskt då det speglar forskarens egna åsikter (Forsberg & Wengström, 2015). Forskaren har 
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ett eget ansvar att följa föreskrifter och säkerhetsställa att hens studie är av god standard och 

är moraliskt acceptabel (Codex, 2018). 

Inom forskning finns det fyra grundläggande principer som utgör en grund för 

forskningsetik. Dessa innebär bland annat att de personer som deltar i studien ska vara väl 

informerade om studien och dess syfte samt vara frivilligt deltagande. Det innebär även att det 

finns ett krav på att deltagarna ska samtycka till det som görs samt bestämma över sitt eget 

deltagande i studien. De andra kraven berör sekretess och betydelsen av att de insamlade 

uppgifterna om deltagarna endast får användas i den aktuella forskningen (Ejlertsson, 2012). 

 En bred variation sökord som baserades på syftet har använts. Helheten i situationen har 

vidtagits för att spegla olika åsikter och se förbi egna förförståelse. Det var viktigt att se 

helheten i arbetet och ta med alla perspektiv utan att förförståelsen färgade resultatet. De 

etiska riktlinjerna har beaktats i litteraturöversikten. De etiska riktlinjerna handlar bland annat 

om människans värde och att behandla deltagarna i en studie rättvist. Reflektioner kring 

metodologiskt upplägg, etisk motivering till det valda ämnet och hänsyn till människovärdet 

är tre faktorer som bör beaktas i arbetet (Sandman & Kjellström, 2013). En noga kontroll av 

att artiklarna var etiskt- och vetenskapligt granskade genomfördes. Kunskaperna i det 

engelska språket ansågs vara tillräckliga för att kunna ta del av den information som hittades i 

olika vetenskapliga artiklar och annan relevant litteratur.  

 

8 Resultat 

Utifrån analysen formulerades tre huvudteman och sju subteman. Det första huvudtemat som 

formulerades var Aspekter av hopp, det andra huvudtemat var Skapandet av hopp och det 

tredje huvudtemat var Motstridiga känslor i livets slut. De tre huvudtemana sammanlänkades 

med subteman och dessa var Hopp och hopplöshet, Livskvalitet, Patienters behov av hopp, 

Närstående, Ensamhet, En önskan om att fortsätta leva och Inför döden. Se tabell ett för 

uppdelning av teman.  

 

Tabell 1. Översikt av teman och subteman i resultatet 

Huvudtema  Subtema  

Aspekter av hopp  Hopp och hopplöshet  

Livskvalitet  

Skapa hopp  Behov av hopp  

Autonomi  
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Motstridiga känslor i livets slut  Acceptans   

Inför döden  

 

8.1 Aspekter av hopp 

8.1.1 Hopp och hopplöshet 

Tiden efter att patienterna fått en diagnos beskrevs som hopplös. De verkade pendla mellan 

förhoppningen på att få komma tillbaka till sitt förflutna och friska liv, och att hitta syfte till 

att hoppas på en framtid med en obotlig cancerdiagnos. Många patienter beskrev deras 

upplevelse av hopplöshet som ett negativt tillstånd där en känsla av förlust eller besvikelse 

uppstod till följd av den osäkra framtiden. Patienterna kände sig osäkra på hur långt tid de 

hade kvar att leva. Hopp och hopplöshet var två faktorer som hade ett starkt samband och som 

även var nära patientens egna känslor. Hopp beskrevs som ett verktyg för att slippa känna 

hopplöshet. En annan viktig del för att hålla hopplösheten borta var patientens familjerelation 

(Eustache, Jibb & Grossman, 2014; Sachs, Kolva, Pessin, Rosenfeld & Breitbart, 2013).  

Acceptans uppstod när hopp och hopplöshet diskuterades relaterat till patientens sjukdom. 

De accepterade sjukdomen, deras nuvarande tillstånd och att de inom en snar framtid skulle 

dö. Från patientens perspektiv var hoppet subjektivt och med detta menas att hoppet uttrycker 

den inställning patienten hade inför framtida händelser som skulle påverka livssituationen. 

Acceptans fungerade som ett realistiskt tänkande och därför kunde patienterna undvika ett 

falskt hopp. Det i sin tur kunde leda till att patienterna fick ett mer realistiskt hopp i framtiden 

(Nierop van Baalen, Grypdonck, Van Hecke & Verhaeghe, 2016; Sachs, Kolva, Pessin, 

Rosenfeld & Breitbart, 2013).  

Fysisk smärta och/eller funktionsnedsättning, som var ett symtom på patienternas diagnos 

var länkat till att de bland annat kände hopplöshet. När patienterna fick ordentlig 

smärtlindring så minskade känslan av hopplöshet och känslan av hopp återkom (Sachs, Kolva, 

Pessin, Rosenfeld & Breitbart, 2013). Ett liknande fenomen vid depression beskrevs när 

psykologisk smärta togs upp. Dessa patienter beskrev skov av flera depressioner där 

hopplöshet var ett av huvudsymtomen. De påpekade att deras avancerade cancer var relativt 

hanterbar jämfört med deras depressiva episoder. Depressionsbehandling visade sig vara 

motståndskraftig mot hopplöshet i slutet av livet (Sachs, Kolva, Pessin, Rosenfeld & 

Breitbart, 2013). 

Inte alla patienter uttryckte hopplöshet. Patienterna anpassade sina hopp och drömmar i 

förhållande till läkningsprocessen för deras diagnos. De lärde sig att hoppas på nya sätt och 
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omformade uppfattning av hopp och de faktorer som hindrar hopp när de accepterade 

diagnosens verklighet. De började acceptera diagnosen, se verkligheten och acceptera att det 

fanns en risk till död (Eustache, Jibb & Grossman, 2014). Meningen med hopp för patienter 

med cancer i livets slutskede var ofta relaterat till olika känslomässiga situationer, som att till 

exempel se sina barn växa upp. Dessa känslomässiga situationer var ofta så viktigt för dem att 

de inte vill förstå att det var ouppnåeligt att till exempel se sina barn växa upp. Människor har 

hopp i alla möjliga situationer och beroende på situation finns antingen hopp eller hopplöshet. 

Hopp handlade om möjligheter, inte om förväntningar. Vissa patienter hoppades på att 

behandlingen skulle förstöra tumören eller reducera storleken trots att det var en obotlig form 

av cancer (Nierop van Baalen, Grypdonck, Van Hecke & Verhaeghe, 2016; Robinson, 2012). 

Patienterna höll hoppet levande genom en stark livsvilja och en önskan om att överleva. 

Hopp och förtvivlan genomsyrade patienternas vardagliga liv och de uttryckte att det krävdes 

att man tryckte undan tvivel och ångest för att kunna fokusera på de positiva aspekterna i 

vardagen. De försökte också klara av ångesten och de jobbiga känslorna som till exempel 

tvivel genom att fokusera på allt de positiva de hade i sitt liv och även drömma om saker de 

ville göra innan döden. På så sätt såg de en framtid. Patienterna försökte leva sina liv som 

vanligt och att det skulle vara så normalt som möjligt i vardagen för att skapa illusioner av att 

“det kommer bättre dagar”. Dessa illusioner betraktades av patienterna som möjligheter och 

främjade deras hopp (Devik, Enmarkera, Wiik & Hellzéna, 2013; Olsson, Östlund, Strang, 

Grassman., & Friedrichsen, 2011).   

 

8.1.2 Livskvalitet   

Många patienter hade en önskan om att förlänga livet, öka livskvalitén och att dö en fridfull 

död. Livskvalitén relaterat till hopp betydde att förlängning av livet inte längre var möjlig och 

livskvalitet betydde att patienterna hade accepterat att de inte hade så långt tid kvar att leva 

(Nierop van Baalen, Grypdonck, Van Hecke & Verhaeghe, 2016). För att kunna motarbeta 

risken att förlora sin identitet och sitt värde beskrev patienterna att de måste kunna klara av att 

hantera förändringar och förluster som tar upp mest energi. Känslor som att vara nedstämd 

var mycket vanligt och påverkade deras självkänsla och livskvalitet. Patienterna beskrev att 

utan hopp skulle livet inte ha någon kvalité och kännas outhärdligt. Därför beskrev 

patienterna hoppet som livskvalité (Devik, Enmarkera, Wiik & Hellzéna, 2013; Duggelby, 

Holtslander, Steeves, Duggelby-Wensel & Cunningham, 2010; Nierop van Baalen, 

Grypdonck, Van Hecke & Verhaeghe, 2016). Patienterna hade inte tillräckligt med hopp för 

att orka hoppas om ett längre liv, utan fick små fragment av hopp i stunder där glädje 
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upplevdes. Hoppet kunde variera i styrka och påverkades av olika behov som patienten hade.  

Vissa av dem hoppades på en smärtfri död och andra hoppades på en fridfull död (Nierop van 

Baalen, Grypdonck, Van Hecke & Verhaeghe, 2016; Olsson, Östlund, Strang, Grassman & 

Friedrichsen, 2011). Äldre personer diagnostiserade med en avancerad cancerform fokuserade 

däremot inte på hoppet som ett botemedel, utan accepterade tillståndet. Hoppet var inriktat på 

livskvalitet där betoning av bekvämlighet och fred var tydlig. De hoppades även på en positiv 

framtid för deras familjer efter bortgången (Duggelby, Holtslander, Steeves, Duggelby-

Wensel & Cunningham, 2010). 

 

8.2 Skapa hopp  

8.2.1 Behov av hopp 

Efter att ha fått en obotlig cancerdiagnos kände patienterna sig splittrade och beskrev perioden 

efter som en period utan hopp. De behövde en stund för att samla sig, för att sedan konsultera 

med läkare om medicinsk information och information om fortsatt stöd. Det var viktigt för 

patienterna att läkarna gav ärlig information om sjukdomen för att de skulle kunna förstå vad 

sjukdomen innebar och hur långt tid de hade kvar att leva. Överväldigande osäkerhet och 

känslomässiga tankar plågade dem och det beskrevs som en traumatisk fas. De såg inte heller 

något hopp om en framtid då de upplevde att hela deras framtidsperspektiv skulle förstöras på 

bara några sekunder (Eustache, Jibb & Grossman, 2014; Van Vliet et al., 2013). Patienterna 

upplevde att deras känslor pendlade mellan hopp och förtvivlan. Det var ansträngande att leva 

med cancer och deras hopp försvann gradvis. En del uttryckte även en rädsla för att dö 

snabbare om hoppet försvann och de ej hade energi kvar att anstränga sig (Devik, Enmarkera, 

Wiik & Hellzéna, 2013; Olsson, Östlund, Strang, Grassman & Friedrichsen, 2011). I en studie 

i Hong Kong delades hoppet in i fem olika komponenter hos patienter med en avancerad 

obotlig cancer. Dessa var att leva ett normalt liv, socialt stöd, att aktivt släppa kontrollen, 

försoning mellan liv och död och välbefinnande. Det visades sig att hopp verkade vara en 

helhet för patienten och om patienten svarade negativt på en komponent så visade det sig att 

de andra fyra komponenterna var mer benägna till att vara negativa. Alla fem komponenter av 

hopp representerade en variabel där hopplöshet- och hopp pendlade (Mok et al., 2010b). 

Vissa patienter hade försökt att skapa hopp men upplevde att det inte fanns någon grund att 

skapa hopp på samt att utmaningarna för att återuppbygga hoppet igen var för många. Deras 

energi försvann i samband med att hoppet gradvis sjönk. Andra patienter valde, trots 

vetskapen om deras prognos, aktivt att ignorera sjukdomens utveckling och fortsätta hoppas 
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om ett längre liv. Istället skapade de ett eget hopp för att kunna fortsätta leva. En del patienter 

uppgav att de aktivt försökte övertyga sig själva och andra i deras omgivning att det fanns 

hopp för att kunna kämpa mot sin sjukdom (Eustache, Jibb & Grossman, 2014; Olsson, 

Östlund, Strang, Grassman & Friedrichsen, 2011). Vissa patienter uppgav en känsla av brist 

på värde då de ej längre hade kontroll på sina liv; det spelade ingen roll hur länge de hade 

kvar att leva då varje stund var en väntan på döden (Olsson, Östlund, Strang, Grassman & 

Friedrichsen, 2011). Patienterna behövde anstränga sig för att upprätthålla sitt hopp. De 

behövde skapa hopp genom stärkande och positiva situationer i vardagen (Nierop van Baalen, 

Grypdonck, Van Hecke & Verhaeghe, 2016).   

 

8.2.2 Autonomi  

Många av patienterna kände att de var ensamma i att försöka fokusera på meningen med livet 

och de levde ofta ensamma, vilket gjorde att de kände sig som en börda då de inte fick hjälp 

av varken familj eller grannar. De kände att de behövde anstränga sig för att behålla meningen 

med livet. Det var ingen annan som kunde göra det åt dem. Patienterna uttryckte att de 

behövde ett socialt stöd och kände att de behövde ha stöd från både familjemedlemmar och 

vårdpersonal för att bibehålla hoppet. De uttryckte även att de behövde släppa kontrollen 

istället för att passivt förlora den för att bibehålla hoppet. Patienterna strävade efter normala 

saker i livet som till exempel att fortsätta med deras olika fritidsaktiviteter och fortsätta med 

vardagliga sysslor så gott de kunde. Trots att de var döende så kände de att de fortfarande 

hade kunskap precis som alla andra (Devik, Enmarkera, Wiik & Hellzéna, 2013; Mok et al., 

2010b; Olsson, Östlund, Strang, Grassman & Friedrichsen, 2010). Att patienterna kände en 

önskan att ta hand om sina närstående kunde göra att deras egna behov av acceptans för 

sjukdomen sattes åt sidan och därmed förmågan att identifiera nya realistiska mål för hopp 

(Duggelby, Holtslander, Steeves, Duggelby-Wensel & Cunningham, 2010; Sachs, Kolva, 

Pessin, Rosenfeld & Breitbart, 2013).  

Den intellektuella kapaciteten var väldigt viktigt för patienterna. Att vara involverad i 

behandlingen och känslan av ansvar som gavs var hjälpsam för att bibehålla mening. De var 

fortfarande kapabla till värdefulla val. Patienterna blev mer och mer beroende av andra 

personer i vardagliga sysslor och situationer. De la däremot stor vikt vid att deras egna ansvar 

var viktigt och det hjälpte dem att ha hopp för framtiden. De äldre patienterna beskrev att 

sjukdomen var ett hot mot deras autonomi och att de samtidigt hade svårt för att fråga om 

hjälp. Det fanns en stark rädsla bland patienterna för att orsaka något besvär. Även när deras 

situation var överväldigande verkade de vara motvilliga till att fråga om hjälp. Hjälp från 
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närstående togs emot vid behov, men patienterna ville ej störa deras närstående i så lång 

utsträckning som möjligt. Många av patienterna kände även en stark känsla av en skyldighet 

att fortsätta leva. Även när allt upplevdes hopplöst kände patienterna att de ändå behövde 

fortsätta leva sina liv för folk i deras omgivning. Vissa patienter ville prata om döden med 

sina närstående då deras cancer blev mer avancerad. Ibland ville deras närstående och barn ej 

prata om döden då detta förverkligade situationen mer. Att patienternas närstående ej ville 

prata om döden gjorde även att patienterna kände att de behövde bära bördan från sjukdomen 

ensamma. Det förstörde deras hopp (Devik, Enmarkera, Wiik, & Hellzèna, 2013; Olsson, 

Östlund, Strang, Grassman., & Friedrichsen, 2010; Olsson, Östlund, Strang, Grassman., & 

Friedrichsen, 2011). 

 

8.3 Motstridiga känslor i livets slut 

8.3.1 Acceptans 

Ett återkommande tema bland patienterna var att de hoppades på ett botemedel trots att de 

hade vetskap om att deras sjukdom var obotlig och att de befann sig i livets slutskede. När allt 

annat kändes hopplöst kunde patienterna skapa ett “simulerat hopp” och detta kunde bland 

annat innebära att patienterna hoppades på ett botemedel trots att de visste att detta önskemål 

var orealistiskt. De uppgav att hoppet om botemedel gjorde det enklare att ta sig igenom 

dagen. Att få genomgå kemoterapi var också en stärkande faktor bland patienterna då de 

kunde förlänga sina liv genom den behandlingen (Mok et al., 2010b; Olsson, Östlund, Strang, 

Grassman & Friedrichsen, 2011; Robinson, 2012). 

Vissa patienter påpekade däremot att det var viktigt med en acceptans inför döden. De 

kunde bibehålla hoppet genom att se döden som en naturlig process av livet vilket ledde till 

att patienterna lärde sig att leva med sjukdomen och förbereda sig på att dö. De kände att de 

inte kunde fokusera på ett botemedel då de inte skulle acceptera situationen utan undvika 

döden genom fokuset på botemedel. Hoppet om att få leva ett normalt liv pendlade mellan 

viljan att leva och kampen för att leva (Mok et al., 2010b; Olsson, Östlund, Strang, Grassman 

& Friedrichsen, 2011; Robinson, 2012). 

 

8.3.2  Inför döden 

Patienterna kände att det var viktigt att förbereda sig inför döden men att de inte visste riktigt 

hur. Det var svårt för dem att föreställa sig döden och de beskrev döden som en okänd 

destination. Dock nämndes inte förberedelsen inför döden, utan de pratade om hur de 
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planerade för att kunna förbereda deras närstående och vänner efter dödsfallet. De visste att de 

snart skulle dö och kände därför att de behövde upprätthålla livet och förbereda sig inför 

döden. De hade flera metoder för att försöka upprätthålla livet med till exempel genom att 

försöka hitta mening, genom att kommunicera med andra om livet och döden, samt att göra 

andra personer delaktiga under resans gång. Andra patienter förberedde sig för döden genom 

att prata och skriva. Det var en bra hjälp och ett sätt för dem att lämna något efter sig till deras 

familjer (Mok et al., 2010b; Olsson, Östlund, Strang, Grassman & Friedrichsen, 2010).  

Hoppet hos många av patienterna var relaterat till deras välbefinnande. En fungerande 

palliativ vård var viktig, där en medvetenhet om hoppets betydelse vid slutet av livet fanns 

utifrån patientens eget perspektiv. En del av patienterna kände att de fick välbefinnande 

genom att veta att deras familjer levde bra och skulle fortsätta göra det efter deras död. Detta 

gjorde att deras hopp bibehölls (Mok et al., 2010b; Olsson, Östlund, Strang, Grassman & 

Friedrichsen, 2010). Ett generellt tema visade sig vara att hoppet var patientens egna ansvar. 

Däremot fanns det utrymme för personer i patientens närhet att ge hopp till patienten, men att 

jobba för hopp var patientens egna ansvar (Olsson, Östlund, Strang, Grassman & 

Friedrichsen, 2010). 

I en studie fick deltagarna fylla i ett formulär som kollade deras Locus of control (LOC). 

Locus of control kan beskrivas som en teori som beskriver hur individer förstår olika 

influenser som påverkar deras liv. Det visade att patienter med hög Locus of control hade 

lägre grad av mening och tro. Dessa patienter hade också lägre grad emotionalitet och 

välmående. Det visade sig att de lägre nivåerna av emotionalitet och välmående resulterade i 

att patienterna fick högre grad av ångest, depression och minskad känsla av hopp i livets 

slutskede. (Brown et al., 2017). En studie visade att hopp reducerar stress och är nödvändig 

för att hantera svåra situationer. Bara hopp kan förebygga att patienter inte ger upp en 

behandling eller hamnar i en depression. Vid ett cancerbesked där cancern var obotlig kände 

sig patienterna nedstämda, men hopp gav dem anpassning till sjukdomen. Genom att anpassa 

sig kunde de njuta av nutiden och den tid de hade kvar, istället för att blockera framtiden 

(Nierop van Baalen, Grypdonck, Van Hecke & Verhaeghe, 2016; Sachs, Kolva, Pessin, 

Rosenfeld & Breitbart, 2013).  
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9 Diskussion 

I diskussionen värderas det positiva och negativa med metod, urval och analys. Sedan 

värderas litteraturöversiktens resultat där viktiga delar ur resultatet väljs ut och diskuteras.  

 

9.1 Metoddiskussion 

Tre databaser användes och sökningen gjordes baserat på syftet. Databaserna valdes noggrant 

för att få bästa möjliga artiklar utifrån syftet. Först genomfördes en bred sökning i olika 

databaser med de valda sökorden. Därefter gjordes den egentliga sökningen i de tre valda 

databaserna med ämnesord och MESH-termer. Sökningen begränsades på 10 år, från år 2009–

2019. Boolesk sökteknik användes där “AND” och “OR” kombinerades. Den breda 

sökningen i olika databaser gjorde det lättare att välja de tre databaser som skulle ge bäst 

resultat. “OR” användes endast i PubMed för att kombinera “hope” och “meaning”. Detta 

genomfördes för att det gav mer relevanta artiklar än om de valda sökorden inte skulle ha 

kombinerats.  

De valda artiklarna som formade resultatet granskades först genom att alla abstrakt lästes.  

Andra texter kunde ha valts ut om alla sökningar i de valda databaserna hade kombinerats 

med sökorden “hope OR meaning”. Det hade troligtvis gett ett annat resultat. De artiklar som 

valdes till resultatet valdes för att de speglade syftet bäst. Peer reviewed användes i alla 

sökningar för att få artiklar som är vetenskapligt granskade. Nio av de tio valda artiklar 

representerade höginkomstländer så som USA, Kanada, Norge och Sverige. Den tionde 

artikelns studie genomfördes i Kina vilket är ett medelinkomstland. Det finns en möjlighet att 

det färgade resultatet eftersom majoriteten av artiklarna representerar höginkomstländer. Två 

av artiklarna var också av samma författare men med olika årtal, efter att ha läst igenom båda 

artiklarna valdes båda då de hade relevant innehåll för syftet.  

Det insamlade materialet lästes först individuellt för att sedan genomföra en gemensam 

färgkodning för att hitta likheter och olikheter i de valda artiklarna. Det upplevdes svårt att 

identifiera olika teman och subteman för all viktig och intressant information som upptäcktes 

i artiklarna. Därför fördes många diskussioner där positiva och negativa aspekter lyftes innan 

några teman bestämdes, något som kan ses som en styrka. Sedan genomfördes noggrann 

sortering av all information hittades tre teman och sju subteman med tydliga rubriker för att 

underlätta för läsaren.   

Studien av Brown et al. (2017) användes endast under ett stycke i resultatet. Detta kan 

anses som en svaghet då resterande studierna kunde integreras i flera delar utav texten. 
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Studien valdes till resultatet trots detta då informationen ansågs relevant för syftet och 

informationen passade in i det subtemat som uppkom i grupperingen tillsammans med andra 

studier.  

 

9.2 Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att undersöka känslan av hopp bland patienter med cancer 

inom den palliativa slutenvården och palliativa hemsjukvården. Därför kommer denna 

resultatdiskussion att lyfta Katie Erikssons teori om hopp, lidande och vårdrelationen mellan 

sjuksköterska och patient. Resultatdiskussionen lyfter också intressanta aspekter från 

resultatdelen. 

 

9.2.1 Hoppet som redskap 

Två nyckelresultat som identifierades i resultatdelen var hopp och hopplöshet. Det visade sig 

att patienterna tyckte att det var hopplöst tiden efter cancerbeskedet. Andra patienter höll 

hoppet levande genom att hoppas på ett botemedel, trots att det inte fanns något. Hoppet 

pendlade ofta för patienterna mellan hopp och hopplöshet och var därför två viktiga känslor 

som uppstod vid livets slutskede.  

En studie visade att patienter med cancer som genomgick behandling med kemoterapi eller 

strålning i palliativt syfte ofta fick orealistiska förhoppningar om att bota sin sjukdom till följd 

av brist av information angående deras vård (Ghandourh, 2016). Detta visar att 

kommunikationen mellan sjuksköterska och patient blir viktig för att patienterna ska förstå sin 

situation (Olver, 2012). Sjuksköterskans bemötande kan därför vara väldigt betydande i mötet 

med patienter med cancer under livets slutskede. Det var därför viktigt att sjuksköterskan 

hjälpte patienter med obotlig cancer i livets slutskede att stå fast vid hoppet då detta kunde 

leda till att dessa patienter accepterade behandlingsmetoder eller försökte med en behandling 

igen fast det endast finns en liten chans att den var effektiv (Olver, 2012). Det är av betydande 

vikt för patienterna att få hjälp av sjuksköterskan att stå fast vid hoppet. Detta kan förstås 

genom att det är viktigt för patienter i alla åldrar att genomgå behandling trots sjukdomens 

prognos. För de yngre kan behandlingen innebära mer tid till att få uppleva saker som de 

önskar att göra innan de avlider. För de äldre kan detta betyda minskade symtom som i sin tur 

ger upphov till bättre livskvalitet. Detta var en betydande faktor från resultatdelen där 

åldersskillnaderna tydligt visade hur olika hoppets betydelse är för patienter i olika åldrar. 
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Vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient är viktig för att skapa en säker grund för 

god omvårdnad (Eriksson, 1988). Vidare visade det sig att kommunikationen mellan 

sjuksköterska och patient var den viktigaste delen i vårdprocessen (Ghandourh, 2016). Det 

kan vidare tolkas utifrån Eriksson (1988) som utgångspunkt för en gemensam planering där 

båda parterna utformar olika mål i vårdprocessen tillsammans. Sjuksköterskan kan använda 

vårdprocessen för att uppnå maximal hälsa samtidigt som en optimal död.  

En annan intressant aspekt som uppstod i resultatet var acceptans. När hopp och 

hopplöshet diskuterades så uppstod en acceptans relaterat till sjukdomen och att de snart 

skulle dö. Detta hjälpte patienterna att tänka på ett realistiskt sätt och skapa realistiska hopp 

samtidigt som de kunde undvika falska förhoppningar. Hoppet hade ofta olika betydelser för 

patienterna och kunde bland annat vara en strategi att ta sig igenom sjukdomen (Nierop van 

Baalen, Grypdonck, Van Hecke & Verharghe, 2018).  

Det visade sig i en studie att känslan av hopp kan användas som en strategi för att hantera 

olika känslor som uppstår i olika situationer (Mok et al., 2010). Denna studie stödjer 

resultatdelen där hoppet kan ta olika former och ändras över tid. I början av sjukdomen var 

hoppet att kunna leva ytterligare ett år, medan det senare utvecklades till att få vara med om 

en händelse som upplevdes viktigt som exempelvis en årstid eller en solnedgång. Hoppet om 

att få uppleva dessa saker kunde ge vissa patienter en motivation till att orka och var ett 

verktyg i processen av acceptans (Nierop van Baalen, Grypdonck, Van Hecke & Verharghe, 

2018). Detta kan tolkas genom Erikssons (1988) teori om hopp där hoppet skapar en vilja att 

fortsätta leva. Det betyder att sjuksköterskans roll i vårdrelationen blir viktig för att patienten 

ska kunna hålla hoppet levande. 

 

9.2.2 Hoppets betydelse för patienterna    

En annan aspekt som framkom i resultatet var att många patienter hoppades på att få fortsätta 

leva. Där visade det sig att många av patienterna hoppades på ett botemedel trots att det inte 

fanns något. Att hoppas på ett botemedel trots att de inte kunde bli botade, gjorde att det var 

lättare att ta sig igenom vardagen. Däremot visade det sig att de äldre patienterna inte 

hoppades på ett botemedel, utan de hoppades på en bra livskvalitet i livets slutskede. I en 

studie framkom åtta olika livsvärden som kan kopplas till hopp i livets slutskede. Dessa var 

bekvämlighet, kontinuitet, ödmjukhet, värdighet, ärlighet, optimism, hopp och beredskap. 

Äldre patienter i livets slutskede använde dessa livsvärden för att ge mening i vardagen 

(Ebenau, Van Gurps, & Hasselaar, 2017). En trolig orsak till denna skillnad mellan 

åldersgrupperna kan vara patienternas erfarenheter i livet. De äldre patienterna hoppades på 



 
 20 (35)  

 

   
 

en bättre livskvalitet troligtvis då de redan har upplevt mycket i livet och ej hade långsiktiga 

drömmar och förhoppningar, medan de yngre hoppades på ett längre liv då de troligtvis kände 

en sorg över att ej kunna uppleva saker som de hade planerat i framtiden.  

Enligt Eriksson (1988) ger hoppet människan en livsvilja. Genom att främja hoppet kan en 

sjuksköterska hjälpa patienten att stärka känslan av hälsa och livskvalitet i livets slutskede. På 

så vis kan sjuksköterskan ge patienterna utrymme att njuta av tiden de har kvar istället för att 

spendera sina sista dagar med oro över sjukdomen (Eriksson, 1988). Vidare stödjer detta att 

hopp kan medföra positiva förväntningar om framtiden oberoende av hur lång tid man har 

kvar att leva. Dessa förväntningar innebär inte att hoppet ses som en lösning på svåra 

problem, utan hoppet ses som någonting betydelsefullt (Eide & Eide, 2009). 

 

9.2.3 Psykisk ohälsa  

Resultatet visade att patienter med cancer i livets slutskede hade hög grad av ångest, hög grad 

av depression och minskad känsla av hopp. Även fysisk- och psykisk smärta gjorde att ångest, 

depression och hopplöshet blev större. Det är viktigt enligt de fyra hörnstenarna att lindra 

symtom som påverkar livskvaliteten. Fokus ska bland annat ligga på fysiska och psykiska 

symtom (Socialstyrelsen, 2013). Detta stärker behovet av att sjuksköterskorna 

uppmärksammar psykisk hälsa bland patienter i livets slutskede för att kunna förebygga 

exempelvis depression och ångest. I resultatet framkom att behandling för depression inte 

verkade hjälpa patienterna till det bättre. Dock visade det sig i en annan artikel att en 

behandling för depression och stress i livets slutskede som kallas för Hantera cancer och leva 

meningsfullt (CALM) verkade vara effektiv för patienterna (Rodin, 2018).  

För att kunna hantera svåra situationer krävs det att man har möjlighet till att känna sig lugn. 

Hoppet visade sig kunna reducera stressen och kunde förebygga situationer där patienter ger 

upp på sin behandling eller hamnar i en svår depression. Patienterna kände sig ofta nedstämda 

vid besked om sjukdomens utveckling och dennes obotliga status, men kunde med hjälp av 

hopp anpassa sig. Detta skapade en möjlighet för patienterna att må bra. Eriksson (2015) 

menar att lidandet är en del av att vara människa och kan beskrivas som en kamp mellan liv 

och död. Detta kan tolkas som att lidandet alltid kommer att vara en del av människan, men 

resultatet stödjer att med hjälp av hoppet kan patienterna minska på lidandet och undvika att 

hamna i en depression som i sin tur försämrar livskvaliteten. Hoppet kan därför hjälpa 

patienterna genom att en acceptans av sjukdomen och förståelse finns för hur lidandet kan 

minskas. 



 
 21 (35)  

 

   
 

 

10 Kliniska implikationer 

Resultatet visade att känslan av hopp och hopplöshet var en betydande faktor i patienternas 

vårdförlopp. Det kan vara betydande för sjuksköterskor och annan vårdpersonal att använda 

sig av denna litteraturöversikt för att ge hopp till patienterna och förstå deras känsla av hopp i 

livets slutskede. Det är viktigt för sjuksköterskor och annan vårdpersonal att förstå pendlingen 

mellan hopp och hopplöshet då det kan finnas stunder då patienterna känner hopplöshet och 

behöver stöd till att finna hoppet igen. Det är också viktigt att sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal förstår att hopp kan användas som ett verktyg för att slippa känna hoppslöhet 

och kan därmed utforma den vård som ges efter varje patient som de möter. Hoppet är vidare 

centralt i patientens sårbara situation. Dock är det viktigt att låta patienten skapa hopp själv 

för att hoppet betyder olika för olika patienter och sjuksköterskan kan därmed hjälpa dem på 

olika sätt. Sjuksköterskor eller annan vårdpersonal behöver finnas där för att stötta patienten 

tillbaka till hoppet utan att vara värderande utifrån egna förförståelser. Genom att se 

patientens perspektiv kan sjuksköterskan förstå det viktiga för patienterna och då skapa 

realistiska hopp och samtidigt undvika att patienterna skapar falska förhoppningar som senare 

bidrar till negativa känslor. 

 

11 Förslag till fortsatt forskning  

Kunskapen kring patienters känsla av hopp i samband med en cancersjukdom behöver förstås 

på ett fördjupat sätt. Den kunskap som redan finns har möjlighet att utvecklas och användas i 

hela förloppet av sjukdomen för att patienterna ska vara bekanta med hoppet som verktyg 

redan i början av sjukdomsförloppet. Ett förslag till fortsatt forskning är att forska kring olika 

behandlingsmetoder som kan hjälpa patienten att upprätthålla känslan av hopp, som 

exempelvis kognitiv beteendeterapi (KBT). Det krävs en bättre förståelse för hur känslan av 

hopp kan användas som ett verktyg då det har visat sig att hoppet förekommer hos alla 

patienter på ett eller annat sätt.  

 

12 Slutsats  

Varje år drabbas var tredje person av Sveriges befolkning av en cancersjukdom. Många 

personer behöver palliativ vård innan döden, genom till exempel hospice eller hemsjukvård.  
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Resultatet visar att hoppet kan te sig på olika sätt. För yngre patienter är hoppet främst en 

önskan om ett längre liv. De äldre patienterna hoppas istället på en bra livskvalitet och en 

värdig död. Resultatet visar även att psykisk ohälsa spelar en viktig roll inom den palliativa 

vården. Ensamhet är en känsla som många patienter med cancer i livets slutskede upplever på 

grund av de känner att de inte får tillräckligt, eller inget stöd alls av närstående och andra 

personer i omgivningen. Hoppet kan vidare ses som en alternativ väg för upplevelse av hälsa 

när cancersjukdomen inte längre går att bota.  
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Hellzèna, O. 
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teman. Dess var att hålla hoppet levande, 
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försökte klara av ångest och jobbiga känslor 

genom att fokusera på allt de positiva de 

hade i sitt liv. Många beskrev det som 

väldigt jobbigt.  
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Holtslander, L., 

Steeves, M., 

Duggelby-
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nuvarande 

samhällsdiskursen för hopp, 

samt hopp hos äldre 

Metod: Kvalitativ. 

 

Urval: Nio deltagare.   

 

Resultatet visade att hoppet inte handlade 

om tillfrisknande eller botemedel, utan en 

bekvämlighet och fred i livets slutskede och 
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Wenzel, S., & 

Cunningham, S. 

cancer and their 

caregivers. 

Canadian 

Journal on 

Aging 

terminalt sjuka patienter 

med cancer, deras 

signifikanta andra och den 

primära sjuksköterskan. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer.  

 

Analys: Kategorisering och 

analys av citat från 

intervjuerna. 

 

en positiv framtid för deras familjer. 

Hoppet var inriktat på livskvalitet. 

 

Eustache, C., 

Jibb, E., & 

Grossman, M.  

Exploring Hope 

and Healing in 

Patients Living 

With Advanced 

Non-Small Cell 

Lung Cancer  

2014 

 

Kanada 

 

Oncology 

Nursing Forum 

Syftet var att utforska 

erfarenheten och 

innebörden av hopp i 

förhållande till 

läkningsprocessen hos 

patienter som lever med 

nivå 3 eller 4 icke-

småcelligt lungcancer. 

Metod: Kvalitativ. 

 

Urval: 12 deltagare i 

åldrarna 36–78. 

 

Datainsamling: 

Semistrukturerad intervju. 

 

Analys: Induktiv metod där 

materialet transkriberades 

och delades upp i olika 

kategorier.   

 

I resultatet hittades fyra teman och dessa 

var träsket av krossat hopp, preliminära 

steg mot ett nytt hopparadigm, 

omformulering av hoppet inom ramen för 

en livshotande sjukdom och förstärkning av 

kopplingen mellan hopp och välmående. 

Patienterna verkade pendla mellan att 

hoppas på att få komma tillbaka till sitt 

förflutna och friska liv och att hitta skäl till 

att hoppas på en framtid med en obotlig 

cancerdiagnos. 

 

Mok E, Lam 

WM, Chan LN, 

Lau KP, Ng JS, 

& Chan KS. 
 

The meaning of 

hope from the 

perspective of 

Chinese advanced 

cancer patients in 

Hong Kong 
 

2010 Syftet var att unders hopp 

ur perspektivet av kinesiska 

avancerade cancerpatienter 

i Hong Kong. 

Metod: Kvalitativ. 

 
Urval: 17 deltagare, 8 

kvinnor och 9 män. 

 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer.   
Analys: Samtliga intervjuer 

spelades in och 

transkriberades, kodades och 

delades in i teman.  

 

Resultatet visade fem olika komponenter: 

leva ett normalt liv, socialt stöd, aktivt 

släppa kontrollen, försoning mellan liv och 

död och försoning med närstående.  

Nierop van 

Baalen, C., 

Grypdonck, M., 

Hope dies last … 

A qualitative study 

into the meaning of 

2016 

 

Nederländerna 

Syftet var att undersöka 

betydelsen av hopp bland 

Metod: Kvalitativ. 

 

Urval: 76 deltagare.   

Resultatet visade att patienter har olika 

förhoppningar gällande hopp samt 

strategier som ger en ökad livskvalité. De 
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Van Hecke, A., & 

Verhaeghe, S. 

hope for people 

with cancer in the 

palliative phase 

 

European 

Journal of 

Cancer Care 

patienter med cancer i den 

palliativa fasen. 

 

Datainsamling:  

Semistrukturerade intervjuer. 

 

Analys: Samtliga intervjuer 

spelades in och 

transkriberades, kodades och 

delades in i teman.   

 

faktorer som hittades var hoppets funktion, 

hoppet som objekt, arbetet av att hoppas, 

dess källor och påverkande faktorer och 

hoppets natur från patientens perspektiv. 

Hopp ger patienterna viljekraft, men för att 

hoppas krävs även tålamod och energi. Om 

patienterna ej finner hopp eller kraften att 

upprätthålla hoppet måste de själva aktivt 

arbeta för att uppleva hopp.   

 

Olsson, L., 

Östlund, G., 

Strang, P., 

Grassman, E., & 

Friedrichsen, M. 

Maintaining hope 

when close to 

death: insight from 

cancer patients in 

palliative home 

care. 

2010 

 

Sverige  

 

International 

Journal of 

Palliative 

Nursing 

Syftet var att beskriva 

patienter i palliativ 

hemsjukvårds process för 

att upprätthålla hopp.  

 

 

Metod: Kvalitativ. 

 

Urval: 11 deltagare. 

 

Datainsamling: Nio 

deltagare intervjuades. Tre av 

deltagarna tackade nej under 

studiens gång. 

 

Analys: Samtliga intervjuer 

transkriberades, kodades och 

delades in i teman med hjälp 

av teoretiska tolkning.   

 

Resultatet visade att patienterna kände att 

det var viktigt att förbereda sig inför döden, 

men de visste inte hur. Det var svårt att 

föreställa sig döden och döden beskrevs 

som en okänd destination. Patienterna 

tyckte att hoppet var deras egna ansvar, 

men att det fanns utrymme för personer i 

närheten att ge hopp till patienten. 

Olsson, L., 

Östlund, G., 

Strang, P., 

Grassman, E., & 

Friedrichsen, M. 

The glimmering 

embers: 

experiences of 

hope among cancer 

patients in 

palliative home 

care.   

2011 

 

Sverige 

 

Palliative and 

Supportive 

Care 

Syftet var att undersöka hur 

cancerpatienter med 

palliativ hemsjukvård 

upplevde betydelsen av 

hopp och hur de har använt 

hopp under 6 veckor av 

livets sista fas, samt för att 

bedöma deras symtom och 

hoppstatus under 6 veckor 

av den sista fasen av deras 

liv. 

Metod: Kvalitativ. 

 

Urval: 11 deltagare. 

 

Datainsamling: Dagböcker, 

enkäter samt intervjuer. 

 

Analys: Materialet 

transkriberades och 

analyserades med hjälp av 

Resultatet visade att hoppet hos patienter 

med cancer inom den palliativa 

hemsjukvården kunde bestå av olika 

processer. Dessa var ett övertygat hopp, 

simulerat hopp, olika ögonblick av hopp 

och hopp som gradvis dog ut. Processerna 

innebar bland annat att patienterna 

fokuserade på positiva händelser och simpla 

saker, att de själva skapade hopp och 

meningsfulla stunder samt att hoppet ibland 

ej kunde hjälpa. 
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den konstanta 

jämförelsemetoden.  

 

 

Robinson, C.  "Our best hope is a 

cure." Hope in the 

context of advance 

care planning.   

2012 

 

USA 

 

Palliative and 

Supportive 

Care 

Syftet var att utforska 

process och resultat av 

ACP med hjälp av 

patientcentrerad Advanced 

Care Planning Interview 

(PC-ACP). 

 

Metod: Kvalitativ. 

 

Urval: 18 deltagare. 

 

Datainsamling: PC-ACP-

intervjuer.  

 

Analys: Materialet 

analyserades och jämfördes 

av två forskare med 

kompetens för kvalitativ 

forskning.  

 

Resultatet visade att det fanns två olika 

dimensioner av hopp för planering av livets 

slutskede. Den första var “hoppet som 

botemedel” och för många patienter var 

detta hopp det första och bästa hoppet. Det 

andra var “deras andra bästa hopp” som 

innebar mer tid tack vare behandling som 

kanske gav dem några månader till. Hopp 

för patienterna handlade om möjligheter, 

inte förväntningar. 

 

Sachs, E., Kolva, 

E., Pessin, H., 

Rosenfeld, B., & 

Breitbart, W. 

On sinking 

and swimming: 

The dialectic of 

hope, 

hopelessness, and 

acceptance in 

terminal cancer. 

2013 

 

USA 

 

American 

Journal of 

Hospice & 

Palliative care 

 

Syftet var att undersöka 

samband mellan hopp och 

hopplöshet i långt gången 

cancer, samt att identifiera 

faktorer som ger hopp och 

faktorer som ökar risk för 

hopplöshet. 

 

 

 

 

Metod: Kvalitativ. 

 

Urval: 30 deltagare.  

 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer. 

 

Analys: Tematisk 

innehållsanalys med induktiv 

datainriktat tillvägagångssätt. 

 

 

Resultatet visade att hopp och hopplöshet 

var två faktorer som hade ett starkt 

samband. När patienterna blev tillfrågade 

om hopp så uppkom ofta diskussion om 

hopplöshet, samt tvärtom när samtalet 

började med hopplöshet. Hopp beskrevs 

som ett verktyg för att slippa hopplösheten. 

En acceptans uppstod när hopp och 

hopplöshet diskuterades relaterat till deras 

sjukdom. Fysisk smärta och/eller 

funktionsnedsättning, som var ett symtom 

på deras diagnos var länkat till att de kände 

hopplöshet. När patienterna fick ordentlig 

smärtlindring så minskade känslan av 

hopplöshet och känslan av hopp återkom. 
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