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”Utan hopp finns ingenting” 

En litteraturöversikt om hur patienter i palliativ vård bevarar hoppet. 

 

 

”If hope disappears, you have nothing” 

A literature review about how patients in palliative care preserve hope.



 
 

 
 

 

Sammanfattning 

Bakgrund: 
Begreppet hopp har definierats och beskrivits på många olika sätt, bland 

annat som en livsviktig inre resurs som innebär en förväntan om att något 

positivt kan ske i framtiden. Hopp har visat sig vara betydelsefullt för 

patienter i palliativ vård då det kan hjälpa dem att hantera sin livssituation 

samt öka deras välbefinnande. Sjuksköterskan har en viktig roll i främjandet 

och bevarandet av hopp hos döende patienter. Genom en ökad förståelse för 

vad patienterna upplever som viktiga aspekter för bevarandet av hoppet 

skapas förutsättningar för en god vård.  

Syfte:  Att beskriva hur patienter i palliativ vård bevarar hoppet. 

Metod: En litteraturöversikt som baserats på nio vetenskapliga artiklar. Samtliga 

artiklar var kvalitativa och granskades och analyserades av båda författarna. 

Artiklar granskades för att identifiera likheter och skillnader. Utifrån detta 

skapades nya kategorier med underkategorier. 

Resultat: Resultatet presenteras utifrån sex kategorier med underkategorier. Att leva så 

normalt som möjligt med följande tre underkategorier: symtomkontrollens 

betydelse, de individuella målens betydelse samt självständighetens betydelse. 

Patienterna talade om relationer som en viktig aspekt i bevarandet av hopp. 

Detta presenteras utifrån två underkategorier: närstående och andra patienter 

samt sjukvårdpersonal. Därefter följer huvudkategorierna andlighet, 

personlig inställning samt att ändra fokus. Slutligen presenteras den sista 

huvudkategorin förberedelser inför döden. 

Diskussion: I metoddiskussionen utvärderas den valda metoden och tillvägagångssättet. 

Vårt resultat diskuteras utifrån ytterligare forskning kring patienters 

upplevelse av hopp samt utifrån modellen de 6 S:n i resultatdiskussionen.  

Nyckelord: Hopp, palliativ, patienters perspektiv, hospice vård, främjandet av hopp.  



 
 

 
 

 

 

Abstract 

Background: 
The concept of hope has been defined and described in many different ways, 

including as a vital internal resource: the expectation that something positive 

can be done in the future. Hope has been shown to be important to patients in 

pallative care in helping them to better manage their lives and improve their 

well-being. For terminally ill patients, their nurse plays an important role in 

cultivating and preserving hope. Through a greater understanding of what 

patients perceive as important aspects in the preservation of hope, the 

prerequisites for proper care can be met. 

Aim:  To describe how patients in palliative care preserve hope. 

Methods: A literature review based on nine scientific articles. All the articles were 

qualitative and were reviewed and analyzed by both authors. Subsequently, 

meaningful units were identified in each article. Based on these new main 

categories with subcategories was created. 

Results: The results are presented by six categories with subcategories. The first is to 

live as normally as possible and are presented with the following three 

subcategories; the importance of symptom control, the importance of having 

individual goals and the importance of independence. The patients talked 

about relationships as an important aspect in the preservation of hope. This is 

presented by two subcategories; relatives and other patients and healthcare 

professionals. This is followed by the categorys spirituality, personal 

preference and changing focus. The last category is called preparation for 

death.  

Discussions: The methodological discussion evaluated the chosen method and approach. 

Our results are discussed in terms of further research on patients' experiences 

of hope, and a model based on the six S words.   

Keywords: Hope, palliative, patients perspective, hospice care, fostering hope. 
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1 Inledning 

Att leva med en obotlig sjukdom kan orsaka smärta och lidande för den enskilda individen. I 

den palliativa vården är det sjuksköterskans uppgift att stödja och främja den döende 

patientens välbefinnande och livskvalitet och därmed minska dennes lidande.  

 Under den verksamhetsförlagda utbildningen i sjuksköterskeprogrammet har vi mött 

patienter i livets slutskede, såväl på äldreboende som på vårdavdelningar och i 

hemsjukvården. Vi har i mötet med dessa patienter uppmärksammat att hoppet är ett viktigt 

verktyg för att hantera sin livssituation. Hur döende patienter bevarar hoppet, trots sin 

obotliga sjukdom var någonting som väckte vårt intresse. Genom en ökad förståelse om 

hoppets innebörd för dessa patienter ville vi fördjupa våra kunskaper och därmed lära oss mer 

om hur vi kan gå tillväga i dessa möten. Detta genom att undersöka de aspekter som bidrar till 

bevarandet av hoppet för patienter i livets slutskede. 

    

2 Bakgrund 

I bakgrunden presenteras en definition av palliativ vård samt vad den har för betydelse för 

patienter med en obotlig sjukdom. Därefter definieras begreppet hopp och hoppets betydelse 

för patienter i palliativ vård. Slutligen beskrivs begreppet hopp ur sjuksköterskans perspektiv 

samt vad man som sjuksköterska kan göra för att främja patientens upplevelse av hopp. 

 

2.1 Palliativ vård 

Palliativ vård är lindrande och stödjande vård i det skede då patienten inte längre vårdas i 

kurativt syfte (Strang, 2012a). Följande definition gör World Health Organization (WHO) av 

begreppet: 

Palliativ vård är ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter 

och familjer som drabbas av problem som kan uppstå vid livshotande sjukdom, genom att 

förebygga och lindra lidande. För detta krävs en tidig identifiering samt en noggrann 

analys och behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och andliga problem 

(WHO, 2013). 

Lidandet visar sig inte enbart som kroppsliga symtom utan har även psykiska, sociala samt 

existentiella/andliga dimensioner som alla påverkar varandra. För att beakta dessa fyra 

dimensioner är den palliativa vården uppbyggd av fyra hörnstenar; symtomlindring, 

närståendestöd, teamarbete samt kommunikation och relation (Strang, 2012a).  
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 Symtomlindring handlar inte enbart om att lindra fysiska symtom så som smärta och 

illamående, utan även psykiska symtom som oro, depression och ångest. Om patienten inte får 

en fullgod symtomlindring kan detta få sekundära effekter på personens psykologiska, sociala 

och existentiella behov. Plågsamma fysiska symtom ses av vissa patienter som en påminnelse 

om sjukdomen och döden, där en dålig symtomkontroll uppfattas som ett mått på sjukdomens 

svårighetsgrad (Strang, 2012b).   

 Den andra hörnstenen, närståendestöd, handlar om vikten av att rikta stödet även mot 

patientens anhöriga. Detta är betydelsefullt då även de anhöriga genomgår en traumatisk 

upplevelse, samtidigt som de kan vara ett bättre stöd för patienten om de själva får det stöd 

och den trygghet som de är i behov av. För att kunna tillgodose patientens och familjens alla 

behov är hörnstenen teamarbete av stor vikt. Detta innebär ett multiprofessionellt samarbete 

mellan sjuksköterskor, undersköterskor, läkare samt sjukhuskyrkan där de olika 

professionernas resurser tillvaratas och kompletterar varandra. Den sista hörnstenen, 

kommunikation och relation, står för en god kommunikation med patient och anhöriga, samt 

inom och mellan de olika professionerna i arbetsteamet. Detta är en förutsättning för att 

patienten ska kunna få en god palliativ vård och kan därmed ses som den viktigaste av de fyra 

hörnstenarna (Strang, 2012a). 

 I en studie av Conner, Allport, Dixon och Somerville (2008) undersöktes hur patienter med 

en dödlig sjukdom upplevde den palliativa vården. Resultatet av studien visade vad 

patienterna själva ansåg vara de viktigaste delarna i vården vid livets slut. Kommunikationen 

uppgavs vara en viktig del, då den kunde påverka patienterna både på ett positivt och ett 

negativt sätt beroende på hur de bemöttes av vårdpersonalen. Det kunde exempelvis handla 

om hur personalens sätt att kommunicera kunde påverka patienternas känsla av hopp. Även 

symtomlindring var avgörande för patienternas välbefinnande, samt att personalen hade 

tillräckliga kunskaper för att kunna behandla sina patienter på ett professionellt sätt. Att känna 

sig värdefull och omhändertagen var också en viktig del i den palliativa vården. Patienterna 

beskrev att det var viktigt att känna sig uppskattade och bli behandlad som en unik individ . 

2.2 Olika synsätt på begreppet hopp 

Hopp har beskrivits som ett multidimensionellt begrepp som är väsentligt för en döende 

människas behov (Benzein & Berg, 2005). Det ses som en inre resurs som hjälper människor i 

ett palliativt skede att hantera sin livssituation. Upplevelsen av hopp är central för såväl 

människans mening i livet som för en värdig död. I Benzein & Savemans (1998) studie 

beskrivs hopp som en del av människans existentiella dimension och utgör den mest 
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grundläggande förutsättningen för en människa att leva. 

 Begreppet hopp har visat sig vara svårt att definiera då det är en individuell upplevelse som 

kan ha olika innebörd. Inom palliativ vård har begreppet beskrivits och definierats på många 

olika sätt, exempelvis som ett fenomen som upplevs av patienten och anhöriga, som en 

konstruktion eller som en grundtanke (Benzein & Berg, 2005). Ett annat sätt att beskriva 

begreppet hopp är att det är ”en mångdimensionell, dynamisk livskraft som kännetecknas av 

en säker men ändå osäker förväntan att uppnå något bra som för personen i fråga är både 

realistiskt och betydelsefullt” (Mok, Lau, Lam, Chan, Ng & Chan, 2010a, s. 877). Studier som 

fokuserat på betydelsen av hopp ur ett patientperspektiv beskriver hopp som ett sätt för 

patienter med en dödlig sjukdom att hantera sin situation genom att inse och acceptera sitt 

tillstånd och samtidigt ha styrkan att fortsätta kämpa. Hopp kan också ses som en inre styrka, 

en resurs eller en förutsättning för patienten att kunna fortsätta leva i nuet (Benzein & Berg, 

2005).   

 Ett annat sätt att beskriva hopp är att det består av en spänning mellan att hoppas på 

någonting och att leva i hopp. Att hoppas på någonting innebär till exempel ett hopp om att bli 

botad eller ett hopp om att få leva så normalt som möjligt. Att leva i hopp beskrivs som en 

försoning med livet och döden, det vill säga att förbereda sig både känslomässigt och 

praktiskt inför döden (Benzein & Berg 2005).  

 Även Penz (2008) beskriver hopp som ett multidimensionellt begrepp som innebär ett sätt 

att känna, tänka och bete sig på, liksom ett sätt att förhålla sig till sig själv och sin omvärld. 

Liksom Benzein och Berg (2003) beskriver Penz (2008) hopp som ett livsviktigt verktyg för 

den döende människans välbefinnande. 

 Felder (2004) beskriver att hopp kan förbättra såväl fysisk som mental hälsa. Att känna 

hopp har visat sig ha stor inverkan på patienters förmåga att hantera sin situation samt att 

uppnå livskvalitet under påfrestande perioder i livet. Författaren menar att hopp hjälper de 

levande att fortsätta leva och de döda att dö en värdigare död. Vidare beskriver han att hopp 

för dödligt sjuka patienter kan vara en resurs som främjar copingstrategier, vilket även kan 

öka patientens deltagande i sin behandling. Majoriteten av de studier som beskriver begreppet 

hopp inriktar sig på patienter med cancersjukdom. Dessa patienter beskriver hopp som en av 

de viktigaste delarna i livet, samt att förlusten av hopp leder till förtvivlan (Felder, 2004).  

 I studier kring upplevelsen av hopp inom palliativ vård har begreppet hopplöshet beskrivits 

som en motsats till hopp (Herth & Cutcliffe, 2002). Hopplöshet kan ses som en känsla, ett sätt 

att tänka och agera, ett begrepp eller en konstruktion. Begreppet hopplöshet har även likställts 

med känslan av förtvivlan, som uppstår då patienten har förlorat sitt hopp. Benzein och Bergs 
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(2003) studie visar att känslan av hopplöshet och förtvivlan uppstår då en situation upplevs 

som ohållbar och då ingen förändring i sjukdomstillståndet förväntas, samt då måluppfyllelse 

känns som en omöjlighet. Detta kan i sin tur leda till att patienten förlorar sin livslust och 

önskar att livet tog slut (Benzein & Berg, 2003).  

 Även en studie av Mok et al. (2010a) bekräftar tanken om att hoppet är både en 

copingstrategi och en viktig faktor för att stärka livskvalitet hos patienter med en dödlig 

sjukdom, medan hopplöshet kan leda till självmordstankar och en önskan om att få dö inom 

en snar framtid (Mok et al., 2010a). 

 Genom dessa olika beskrivningar av begreppet hopp förefaller det som att hopp är en 

livsviktig inre resurs som innebär en förväntan om att någonting positivt kan ske i framtiden. 

 

2.3. Hopp ur sjuksköterskans perspektiv 

I den palliativa vården spelar sjuksköterskan en stor och väsentlig roll för främjandet och 

bevarandet av hopp hos patienterna. Att sjuksköterskan kan identifiera och tolka patientens 

unika upplevelse av hopp och därmed kunna erbjuda patienten bästa möjliga vård är därför 

viktigt. En förutsättning för att lyckas med detta är att sjuksköterskan är medveten om sitt eget 

förhållningssätt till begreppet hopp samt har kunskap och förståelse för den unika upplevelsen 

av hopp hos patienterna (Benzein & Saveman, 1998). Genom sjuksköterskans egna 

förhållningssätt och sätt att kommunicera kan hoppet hos patienterna såväl förbättras, bevaras 

eller förstöras (Mok et al., 2010a).  

 I en studie av Benzein och Saveman (1998) beskrivs döende cancerpatienters upplevelse av 

hopp utifrån sjuksköterskans perspektiv. Sjuksköterskorna talade om patienternas hopp som 

en inre styrka och energi. Genom att sjuksköterskan tillämpade adekvat behandling upplevde 

de att patienternas inre styrka och energi ökade, och därmed ökade även deras hopp (Benzein 

& Berg, 1998). Cutcliffe (1995) har i sin studie undersökt hur sjuksköterskor arbetar med att 

främja och inspirera hopp hos patienter med HIV. Liksom i Benzein & Savemans (1998) 

studie framkommer det att det egna förhållningssättet är avgörande för att hjälpa och stödja 

patienterna i främjandet av hopp. Sjuksköterskans egna tankar, känslor och föreställningar har 

stort inflytande i mötet med patienterna och självinsikt och reflektion är därför viktigt 

(Cutcliffe, 1995).   

 Sjuksköterskan i den palliativa vården bör beakta patienten utifrån ett helhetsperspektiv där 

såväl patientens sjukdomstillstånd som patientens olika existentiella dimensioner 

uppmärksammas (Cutcliffe, 1995). Hopp ses, enligt Cutcliffe (1995) som en grundläggande 

existentiell dimension och en förutsättning för livet. Sjuksköterskan bör därmed sträva efter 
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att uppmärksamma patientens upplevelse av denna. En god vårdrelation mellan sjuksköterska 

och patient är en viktig förutsättning för upplevelsen av hopp hos patienter i livet slutskede. 

Den goda vårdrelationen kännetecknas av en relation som för med sig någonting bra för 

patienten där patientens självbestämmande, delaktighet och värdighet respekteras. Relationen 

präglas av ömsesidighet, jämlikhet, acceptans och bekräftelse (Snellman, 2009). Genom att 

sjuksköterskan tillämpar ett respektfull och förstående förhållningsätt mot patienternas unika 

livssituation känner sig patienterna viktiga och värdefulla vilket har stor inverkan på deras 

upplevelse av hopp (Cutcliffe, 1995).  

   

2.4 Problemformulering 

Studier visar att upplevelsen av hopp är betydelsefull för patienter som befinner sig i livets 

slutskede. Befintlig forskning beskriver patienters upplevelser av hopp inom den palliativa 

vården, men få studier fokuserar på vilka faktorer som bidrar till bevarandet av hopp. 

Sjuksköterskan har ansvar för att ge en så god omvårdnad som möjligt och öka patientens 

livskvalitet. Genom en ökad kunskap och förståelse för vilka aspekter patienter i livets 

slutskede upplever som viktiga för bevarandet av hopp kan sjuksköterskan skapa 

förutsättningar för att detta ska kunna ske.   

  

3 Syfte 

Syftet har varit att beskriva hur patienter i palliativ vård bevarar hoppet. 

 

4 Teoretisk utgångspunkt 

Som teoretisk utgångspunkt valdes modellen de 6 S:n. I resultatdiskussionen kopplas den till 

vårt syfte för att fördjupa förståelsen för patienternas bevarande av hopp. De 6 S:n är en 

modell för personcentrerad vård som har skapats utifrån den palliativa vårdens mål. Då syftet 

i vår studie var att beskriva hur patienter bevarar hoppet i palliativ vård lämpade sig denna 

modell bra som utgångspunkt. Syftet med de 6 S:n är att utifrån en helhetssyn på patienten 

underlätta och utgöra ett stöd för planering, dokumentation, genomförande och utvärdering av 

vården. Arbetet med modellen startade redan i början på 90-talet och har sedan dess 

utvecklats genom ett nära samband mellan kliniskt verksamma sjuksköterskor och forskare. 

De 6 S:n utgår från psykiatern Avery Weismans forskning kring en god död och består av 6 

stycken begrepp som alla börjar på bokstaven s. Dessa knyter även an till omvårdnadens 

metabegrepp människa, hälsa, vårdande och miljö. Modellen bygger på en humanistisk 
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människosyn där människan ses som en tänkande, kännande, social och meningsskapande 

varelse som har möjlighet att utvecklas livet ut. Begreppet en god död har utgjort 

inspirationskälla i utvecklingen av de 6 S:n. En god död innebär att patienten har möjlighet att 

bevara sin självbild fram till sin död, känna tillfredställelse med livet, lindras från såväl 

fysiskt, psykisk, social och existentiellt lidande, uppfylla sina sista önskningar samt bevara 

viktiga relationer. De 6 S:n består av patientens självbild, självbestämmande, sociala 

relationer, symtomlindring, sammanhang samt strategier (Ternestedt, Österlind, Henoch, 

Andershed, 2012, s. 15-19; 46; 53; 55). 

 För upplevelsen av en god död är patientens självbild betydelsefull. Med självbild menas 

den sammanfattade bild av hur en person tänker och känner inför sig själv. Dessa bilder 

formas av den tid och det samhälle som vi lever i och kan förändras livet ut. För att kunna 

arbeta utifrån en personcentrerad modell är det viktigt att försöka skapa sig en förståelse för 

hur patienten tänker, känner och handlar i olika situationer. Detta kan exempelvis innebära att 

vara lyhörd för vilken betydelse sjukdomen har för varje individuell patient. En förutsättning 

för att patienten ska kunna bevara sin självbild hela livet är att sjukvårdspersonalen 

kontinuerligt lyssnar på vad patienten har att berätta, samt försöker skapa sig en förståelse för 

detta utifrån patientens perspektiv (Ternestedt et al., 2012, s. 59-67). 

 Självbestämmande är centralt för en persons självbild och en viktig aspekt för att patienten 

ska kunna ha kontroll över sin egen dödsprocess. Som sjuksköterska bör man dock vara 

medveten om att alla patienter har olika behov av självbestämmande. En del patienter känner 

en större trygghet i att överlåta detta ansvar till någon i sin omgivning. För att patienten ska 

kunna bevara sitt självbestämmande är det viktigt att vårdpersonalen ger information på ett 

uppriktigt sätt. På så vis kan patienten fatta välgrundade beslut samt känna tillit till personalen 

(Ternestedt et al., 2012, s. 69-82).  

 De sociala relationerna har stor betydelse för den sjuka personens välbefinnande. Det är 

därför viktigt att stödja patienten till att kunna bevara de relationer som anses viktiga för dem. 

En förutsättning för detta är att sjuksköterskan försöker skapa sig en bild av vilka personer 

som är betydelsefulla för varje enskild individ, samt strävar efter att skapa möjligheter för 

dem att umgås (Ternestedt et al., 2012, s. 83-95).  

 Symtomkontroll är en förutsättning för patienternas upplevelse av livskvalitet och 

välbefinnande. De 6 S:ns symtomlindring syftar på att lindra de symtom som patienter i 

palliativt skede ofta drabbas av. Genom adekvat symtomlindring kan patienternas lidande 

minskas och därmed skapas förutsättningar för en god död. Smärta, andnöd, hosta, ätproblem 

och depression beskrivs som de vanligaste symtomen inom palliativ vård. Det poängteras 
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dock att det inte alltid är själva förekomsten av ett symtom som skapar lidande hos patienten, 

utan symtomens karaktär, intensitet och varaktighet är avgörande. Det är därför viktigt att som 

sjuksköterska skapa en fullständig bild av patientens lidande för att erbjuda denne adekvat 

symtomlindring. Likaså är det viktigt att sjuksköterskan har förståelse och kunskap om att 

symtom är en subjektiv upplevelse som varje människa upplever olika (Ternestedt et al., 

2012, s. 97-110). 

 Patienter i livets slutskede konfronteras ofta med frågor som rör livets mening. De två S:n 

sammanhang och strategier är utformande för att utgöra ett stöd för sjuksköterskan att kunna 

identifiera och möta patienternas existentiella behov i samband med detta. S:et sammanhang 

innebär patientens tillbakablickar på livet medan S:et strategier innebär att patienten blickar 

framåt på livet och framtiden. Dessa stunder är otroligt viktigt att ta tillvara på då de ofta 

uppstår i samband med vardagliga händelser.  

Medan S:et sammanhang handlar om att ge patienten tillfälle att berätta om och sammanfatta 

sitt liv handlar S:et strategier på patientens möte med den egna döden. Som sjuksköterska är 

det viktigt att patienten inte ska känna sig tvingad att prata om detta utan att ta tillvara på de 

tillfällen då patienten självmant väljer att ta upp det (Ternestedt et al., 2012, s. 113-130). 

 

5 Metod 

Studien genomfördes som en litteraturöversikt. Enligt Friberg (2012b) innebär det att skapa 

en översikt över ett kunskapsläge inom ett visst område genom att granska tidigare forskning. 

Studien baseras på kvalitativa artiklar, då dessa enligt Friberg (2012a) har som syfte att belysa 

människors upplevelser och erfarenheter. 

 De valda artiklarna granskades enligt Fribergs (2012b) mall för granskning av 

vetenskapliga artiklar. Genom att besvara frågeställningarna angående artikelns syfte, metod, 

problemformulering, resultat och diskussion undersöktes relevansen i förhållande till det 

aktuella syftet. Alla artiklar är skrivna efter formatet; bakgrund, syfte/frågeställning, 

material/metod, resultat, diskussion och litteraturreferenser (Segesten, 2012). De valda 

artiklarna uppfyller även de krav som Segesten (2012) ställer på en vetenskaplig artikel, dvs. 

att den redovisar ny kunskap, är möjlig att granska samt har varit utsatt för bedömning.  

 

5.1 Datainsamling 

Datainsamlingen skedde genom sökningar i databaserna CINAHL plus With Fulltext, 

MedLine With Fulltext samt Academic Search Premier och ProQuest Nursing & Allied 

http://eshproxy.esh.se:2048/login?url=http://search.proquest.com/nursing?accountid=27209
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Health Source. Sökord som användes var hope, palliative, patients perspective, hospice care, 

fostering hope och patients i olika kombinationer, se sökmatris (Bilaga 1). Enligt Backman 

(2008 s.169) är sökorden betydelsefulla för att finna relevant litteratur som svarar på syftet 

samt för att utesluta irrelevant litteratur. Boolesk sökteknik användes med operatorn AND 

vilket bidrar till ett mer specifikt sökresultat (Östlundh, 2012).  

 

5.2 Urval 

De inklusionskriterier som användes i studien var att alla artiklar skulle vara vetenskapligt 

granskade samt vara publicerade från år 2000 och framåt. Att alla deltagare skulle lida av en 

obotlig sjukdom, få palliativ vård samt vara över 18 år gammal var ytterligare 

inklusionskriterier som bidrog till en mer specifik sökning. Kvalitativa artiklar som beskriver 

patienters upplevelser granskades för att skapa en förståelse för deras erfarenheter och 

upplevelser av bevarandet av hopp. För att utskilja vilka artiklar som var relevanta i 

förhållande till vårt syfte lästes samtliga rubriker på de 750 träffar som sökningarna ledde till. 

Denna granskning resulterade i ett stort antal artiklar som verkade adekvata för vår studie. 

Dessa artiklars abstrakt lästes för att urskilja vilka artiklar som ansågs svara bäst på studiens 

syfte. Nio artiklar valdes ut om lästes i sin helhet. 

 

5.3 Analysmetod 

Analysen av de valda artiklarna genomfördes utifrån Fribergs (2012a) analyssteg som 

används vid granskning av kvalitativa studier. Artiklarna lästes i sin helhet flera gånger av 

båda författarna för att skapa en bild av vad de handlade om. För att underlätta kommande 

analysarbete angavs en siffra för varje artikel. Genom att fokusera på studiernas resultat 

identifierades vad som var mest framträdande i relation till det aktuella syftet. Detta är vad 

Friberg (2012a) kallar nyckelfynd. Utifrån dessa nyckelfynd gjordes en sammanställning av 

varje enskild artikel. För att skapa en överblick överfördes samtliga nyckelfynd till ett 

pappersark ihop med angivet artikelnummer. Dessa nyckelfynd grupperades och tilldelades 

rubriker. Därefter kunde nya övergripande kategorier med underkategorier skapas. 

6 Forskningsetiska överväganden  

I en litteraturöversikt bör de etiska aspekterna vara noggrant övervägda. Studierna skall även 

vara godkända av en etisk kommitté (Forsberg & Wengström, 2008). Artiklarna skall vara 

vetenskaplig granskade och texterna analyseras och översätts med öppenhet för att undvika 

risk för misstolkningar. Den information som används får inte förvrängas eller plagieras. Då 
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studierna som används i denna litteraturöversikt är skrivna på engelska är en noggrann 

översättning av texterna av största vikt. För att säkerställa en korrekt översättning och 

minimera risken för feltolkningar användes därför ordbok vid behov. Forsberg och 

Wengström (2008) beskriver vikten av att alla medverkande i intervjuer vid kvantitativa 

studier ska vara såväl skriftligt som muntligt informerade och ge sitt skriftliga samtyckte till 

medverkan i studien. Alla deltagande skall även vara anonyma. Dessa aspekter vägdes in vid 

val av studier och enbart de som uppfyllde dessa krav användes i denna litteraturöversikt.   

7 Resultat 

Analysen av de valda artiklarna resulterade i sex kategorier med underkategorier. Att leva så 

normalt som möjligt presenteras nedan med följande tre underkategorier: symtomkontrollens 

betydelse, de individuella målens betydelse och självständighetens betydelse. Den andra 

kategorin relationer har två underkategorier: närstående och andra patienter samt 

sjukvårdspersonal. Därefter följer kategorierna andlighet, den personliga inställningen och att 

ändra fokus. Den sista kategorin är förberedelser inför döden. 

 

7.1 Att leva så normalt som möjligt 

Många patienter uttryckte att en av de viktigaste aspekterna för att bevara hoppet var att 

kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Detta innebar att bo kvar hemma och fortsätta vara 

självständig, att kunna ha ett socialt liv samt hålla fast vid de intressen och aktiviteter som 

patienterna ägnade sig åt innan de blev sjuka (Benzein, Norberg & Saveman, 2001; Mok, 

Lam, Chan, Lau, Ng & Chan, 2010b). En del patienter uttryckte en önskan om att bevara 

meningen med livet och strävade efter normalitet. Att fortsätta med det vardagliga livet och 

bevara de roller man haft i sina sociala relationer var betydelsefullt (Olsson, Östlund, Strang, 

Grassman & Friedrichsen, 2010). Hoppet om att leva normalt igen hängde ihop med deras 

starka vilja att leva vidare. Genom att känna sig hoppfulla trodde vissa patienter att de kunde 

påverka sin egen överlevnad. Trots att de var medvetna om att de inte kunde leva normalt 

igen hade de accepterat sin livssituation och var glada över de små sakerna i livet. Samtidigt 

hade deras förväntningar på vad som var möjligt hade förändrats (Benzein, Norberg & 

Saveman, 2001). Många patienter uttryckte att känslan av att fånga dagen och leva varje dag 

fullt ut bevarade deras känsla av hopp. De strävade efter att göra det som ansågs vara mest 

betydelsefullt då morgondagen var okänd (Olsson, Östlund, Strang, Grassman & Friedrichsen, 

2011; Fanos, Gelinas, Foster, Postone & Miller, 2008) 
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7.1.1 Symtomkontrollens betydelse 

I en studie av Reynolds (2008) framkommer det att den mest frekventa aspekten som påverkar 

patienterna känsla av hopp är symtomkontroll. Besvär som illamående, smärta, fatigue, 

depression, förstoppning, aptitlöshet, andnöd och viktförlust påverkade patienternas 

bevarande av hopp negativt. Även provsvar som visade på försämrat tillstånd påverkade 

känslan av hopp negativt (Reynolds, 2008; Duggleby & Wright, 2004).  

 Flertalet patienter uppgav att smärta påminde dem om deras utsatta situation och upplevde 

att smärtlindring var det mest avgörande för bevarandet av hopp (Benzein, Norberg & 

Saveman, 2001; Mok et al., 2010b). En del patienter upplevde att det fanns dagar då smärtan 

och illamåendet var så påtaglig att de ville dö. Trots detta kände sig patienterna hoppfulla att 

nästkommande dag skulle bli bättre.  

 

7.1.2 De individuella målens betydelse 

Hoppet om att kunna leva så normalt som möjligt innebar även att sätta upp mål. Många 

patienter talade om kortsiktiga mål för dagen eller morgondagen. Att baka muffins, att ta sig 

genom dagen utan andnöd eller att orka hålla sig vaken vid besök var exempel på kortsiktiga 

mål som nämndes (Benzein, Norberg & Saveman, 2001; Duggleby & Wright, 2004). Då 

dessa mål kunde uppnås upplevde patienterna en känsla av hoppfullhet (Duggleby & Wright, 

2004). Att leva ett så gott liv som möjligt samt att känna fridfullhet var andra exempel på mål 

som patienterna uppgav (Reynold, 2008). Vissa patienter satte upp mål så som exempel att 

resa trots att de var medvetna om att dessa mål ej var möjliga att uppnå (Buckley & Herth, 

2004). I en av studierna framkom att ingen av patienterna hade långsiktiga mål (Benzein, 

Norberg & Saveman, 2001). 

 

7.1.3 Självständighetens betydelse 

I flertalet studier framkom att tankar om att i framtiden vara totalt beroende av andra 

människor och därmed förlora sin självständighet påverkade patienternas bevarande av hopp 

negativt (Vitale & Genge, 2007; Fanos, Gelinas, Foster, Postone, Miller, 2008). De dagar då 

patienterna kände som minst hopp var då de plötsligt konfronterades med en oförmåga att 

göra någonting de ansåg vara viktigt i livet. Patienterna uppgav ett hopp om att sjukdomen 

inte skulle försämras så snabbt så att de kunde fortsätta vara aktiva och självständiga så länge 

som möjligt (Vitale & Genge, 2007; Fanos et al., 2008). Att bevara sin självständighet visade 

sig vara en viktig del för att patienterna skulle kunna leva så normalt som möjligt. En del 

patienter upplevde en tacksamhet för de hjälpmedel som gjorde det möjligt för dem att bevara 
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sin självständighet och underlättade deras vardag (Mok et al., 2010b; Fanos et al., 2008). I en 

av studierna talade patienterna om den intellektuella självständigheten. Detta innebar att 

patienterna var involverade i sin egen behandling och kände att de hade kapaciteten att göra 

sina egna val. Även om de blev alltmer beroende av andra i de vardagliga situationerna kände 

de att det var viktigt att deras egen förmåga fortfarande räknades som någonting viktigt. Detta 

gjorde att patienterna upplevde hopp om framtiden samt gav dem styrka inför kommande 

sjukdomsfas (Olsson et al., 2010).  

 

7.2 Relationer 

Att bevara sina relationer med närstående samt att ha en bra relation till sjukvårdspersonalen 

var ett genomgående tema för bevarandet av hopp (Benzein, Norberg & Saveman, 2001; 

Olsson et al., 2011; Olsson et al., 2010; Duggleby & Wright, 2004; Vitale & Genge, 2008). I 

en av studierna beskrev patienterna att genom att omge sig av hoppfulla och positiva personer 

skapades förutsättningar för hopp (Olsson et al., 2011). 

Kategorin närstående och andra patienter innefattar såväl familj som vänner och andra 

patienter. Sjukvårdspersonalen består av hela sjukvårdsteamet som arbetar kring patienten, 

exempelvis sjuksköterskor, läkare, undersköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter.   

 

7.2.1 Närstående och andra patienter  

Majoriteten av patienterna uppgav vikten av stöttande och bekräftande relationer för 

bevarandet av hopp (Benzein, Norberg & Saveman, 2001; Olsson et al., 2011; Olsson et al., 

2010; Duggleby & Wright, 2004; Fanos et al., 2008). I studien av Buckley och Herth (2004) 

beskrev patienterna att umgås med familj och vänner, att älska och bli älskad var viktigt för 

deras upplevelse av hopp. Familj och vänner sågs också som ett betydelsefullt stöd för 

patienten i vardagen och var avgörande för bevarandet av hopp. Det var viktigt att 

patienternas närstående kunde hantera deras situation med humor samt att de kunde bevara 

lugnet vid kritiska situationer för att på så sätt kunna vara ett stöd (Buckley & Herth 2004). 

Att ha sina närstående omkring sig gav en känsla av trygghet. Vissa patienter såg sina husdjur 

som familjemedlemmar. Därför upplevdes även dem som ett viktigt stöd för dessa patienter, 

samt att deras närvaro hjälpte patienterna att bevara sitt hopp (Mok et al., 2010b; Duggleby & 

Wright, 2004; Fanos et al., 2008; Benzein, Norberg & Saveman, 2001).  

  Många patienter uppgav att relationerna med familj och vänner handlade mer om att ge än 

att ta. Det var viktigt för patienterna att känna sig behövda och betydelsefulla i sina relationer. 

Då de upplevde att deras närstående var oförstående och okänsliga minskade deras känsla av 
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hopp. Flertalet patienter uppgav ett förändrat perspektiv på livet. Istället för att delta i 

aktiviteter med sina nära och kära kunde patienterna nu istället glädjas åt att se på familjens 

aktiviteter (Vitale & Genge, 2007; Fanos et al., 2008; Reynolds, 2008). 

Till skillnad från övriga studier framkom det i Benzien, Norberg & Savemans (2001) studie 

att relationen med andra patienter hade stor betydelse för patienternas upplevelse av hopp. 

Detta bidrog till att patienterna upplevde en känsla av att tillhöra en grupp. De kunde inte 

längre identifiera sig med friska människor. Istället kunde de, tillsammans med andra 

patienter i samma situation dela känslor och tankar (Benzein, Norberg & Saveman, 2001). 

 

7.2.2 Sjukvårdspersonal 

Liksom familjen och vännerna var även sjukvårdspersonalen ett viktigt stöd för patienterna i 

bevarandet av hopp (Benzein, Norberg & Saveman, 2001; Duggleby & Wright, 2004; Fanos 

et al., 2008; Mok et al., 2010b). Många patienter talade om personalens professionella 

bemötande som en förutsättning för en god vårdrelation. Hur personalen gav information samt 

svarade på patienternas frågor hade stor inverkan på patienternas upplevelse av hopp. I 

flertalet av studierna framkom att patienterna upplevde ärlig information från sjuksköterskor 

och läkare som främjande för deras känsla av hopp (Benzein, Norberg & Saveman, 2001; 

Duggleby & Wright, 2004; Fanos et al., 2008; Mok et al., 2010b). Sjukvårdspersonal som var 

bra på att lyssna, hade humor och behandlade sina patienter som medmänniskor uppgavs ha 

positiv inverkan på känslan av hopp. Patienterna upplevde att det var de små sakerna som 

hade betydelse, exempelvis att sjukvårdspersonalen tog reda på vad som var viktigt för 

patienterna, var tillmötesgående och villiga att svara på frågor (Reynolds, 2008; Buckley & 

Herth, 2004). I studien av Olsson et al. (2010) framkom att patienterna upplevde att dessa 

egenskaper gjorde att de kände sig involverade och delaktiga i vårdprocessen och kände att de 

var en del i ett team. 

 

7.3 Andlighet 

Många patienter talade om en relation till någonting bortom deras liv (Buckley & Herth, 

2004; Duggleby & Wright, 2004; Fanos et al., 2008; Benzein, Norberg & Saveman, 2001). 

Tron var central för patienternas hopp men uttryckte sig olika hos alla patienter (Buckley & 

Herth, 2004). Patienter med religiös tro hoppades att Gud skulle hjälpa dem att lindra deras 

lidande eller till och med bota dem. En del patienter uppgav att tron på Gud gjorde att de 

kände sig mindre ensamma och rädda samt att det hjälpte dem att förstå vad som hände dem. 

Vissa patienter såg hoppet som en gåva från Gud och uppgav att utan Gud skulle hoppet vara 
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obefintligt (Fanos et al., 2008; Duggleby & Wright, 2004; Benzein, Norberg & Saveman, 

2001; Buckley & Herth, 2004). Andra patienter hade ingen religiös tro men trodde på en 

andlig värld. Medan vissa patienter hoppades på ett liv efter döden hoppades andra patienter 

på ett bättre liv för sina barn och barnbarn. En del patienter trodde på ett liv efter döden och 

uppgav att detta gjorde att deras rädsla för att dö minskade (Buckley & Herth, 2004; Olsson et 

al., 2010; Vitale & Genge, 2007).  

 I en studie uppgav patienterna ett hopp om ett bättre liv efter döden där det fanns möjlighet 

att träffa sina avlidna anhöriga (Fanos et al., 2008). Vissa patienter hoppades på mirakel, så 

som att ett nytt läkemedel skulle utvecklas eller att någon alternativ medicin skulle hjälpa 

dem, trots att de var medvetna om att deras möjligheter att bli botade var små. De menade att 

hoppet om mirakel var nödvändigt för deras vilja att fortsätta leva (Benzein, Norberg & 

Saveman, 2001, Olsson et al., 2011). Andra patienter uttryckte ett hopp att deras 

sjukdomsdiagnos var ett misstag (Fanos et al., 2008).  

 

7.4 Den personliga inställningen 

Den personliga inställningen beskrevs i flera av studierna som avgörande för upplevelsen av 

hopp (Olsson et al., 2011; Buckley & Herth, 2004; Reynolds, 2008; Duggleby & Wright, 

2004). Många patienter uppgav att positiva tankar och att ha en optimistisk attityd bevarade 

deras hopp. De strävade efter att behålla en optimistisk attityd trots försämring av 

sjukdomstillståndet. Positiva tankar samt att se möjligheter för framtiden gjorde att 

patienternas inre styrka och motivation till att fortsätta kämpa ökade (Olsson et al., 2011; 

Buckley & Herth., 2004; Reynolds, 2008; Duggleby & Wright, 2004). Vissa patienter uppgav 

att de uppskattade och kände tacksamhet för vad de hade istället för att fokusera på det 

negativa som hände dem. Patienterna uttryckte en tacksamhet för varje ytterligare dag de fick 

leva (Vitale & Genge, 2007).  

 Hopp beskrevs av en del patienter som en produkt av personen själv och sågs som en inre 

resurs. En del patienter menade att humor var viktigt för att bevara hoppet. Genom att vara 

med i stödgrupper och få möjlighet att skratta tillsammans med andra i samma situation 

främjades detta (Vitale & Genge., 2007; Buckley & Herth, 2004). Några patienter talade om 

känslan av plikt att fortsätta leva. Om inte för sig själv så för sina barn, barnbarn och andra i 

deras närhet (Olsson et al., 2011).  
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7.5 Att ändra fokus 

Många patienter talade om att ändra fokus i livet då situationen blev ohållbar och risken att 

förlora hoppet var stor (Benzein, Norberg & Saveman, 2001; Vitale & Genge, 2007). De 

valde att fokusera på vad som fortfarande var möjligt istället för vad som gått förlorat 

(Benzein, Norberg & Saveman, 2001; Vitale & Genge, 2007).  Att ändra fokus visade sig 

kunna handla om såväl patienternas mentala som deras icke mentala fokus. Den icke mentala 

fokusen innebar att de höll sig sysselsatta med intressen och aktiviteter. Detta hjälpte dem att 

hantera den osäkra framtiden och bidrog till att deras hopp bevarades. En del patienter 

fokuserade på alternativa behandlingar då deras medicinska behandling inte längre räckte till 

(Olsson et al., 2010; Duggleby & Wright, 2004). I en av studierna beskrev patienterna att de 

genom att ta hand om andra människor i sin omgivning kunde fokusera på deras problem 

istället för sina egna. Detta upplevde patienterna som främjande för hoppet (Fanos et al., 

2008). 

 I studien av Fanos (2008) talade patienterna om att ändra sitt mentala fokus. Ett exempel 

på detta var genom meditation. En del patienter talade om en mental flykt till en bättre plats. 

Detta innefattade minnen, drömmar, dagdrömmar och föreställningar om att leva i en värld 

utan problem. Minnen från när barnen var små, semestrar tillsammans med familjen samt 

minnen från sin egen ungdom upplevde patienterna som viktigt för bevarandet av hopp 

(Benzein, Norberg & Saveman, 2001; Buckley & Herth, 2004; Fanos et al., 2008).   

 

7.6 Förberedelser inför döden 

Att kunna förbereda sig såväl praktiskt som emotionellt inför döden var för många patienter 

en viktig aspetkt för bevarandet av hopp. De beskrev att de hade accepterat sin situation och 

försonats med det faktum att de skulle dö, men trots det upplevde många patienter att det var 

svårt då döden var främmande (Benzein, Norberg & Saveman, 2001; Olsson et al., 2010).  

 En del patienter uttryckte att de kunde bevara hoppet genom att se döden som en naturlig 

process i livet istället för att undvika döden genom att fokusera på bot (Mok et al., 2010).   

 Majoriteten av patienterna talade om praktiska förberedelser inför sin död. Detta 

innefattade att ta itu med det finansiella och juridiska samt att förbereda sin begravning. En 

del patienter upplevde att det var viktigt att lämna något betydelsefull efter sig. Att skriva 

brev eller spela in videos till sina barn och barnbarn samt dela erfarenheter i livet med familj 

och vänner var exempel på detta. Genom att lämna någonting betydelsefullt efter sig kände 

sig patienterna hoppfulla och gav dem mening i livet (Benzein, Norberg & Saveman, 2001; 

Duggleby & Wright, 2004; Olsson et al., 2010; Vitale & Genge, 2007). Att se tillbaka och 
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summera sitt liv var viktigt för att få en känsla av att livet var fullbordat. Patienterna talade 

om att få alla pusselbitar att falla på plats. Att tillsammans med sina närstående tala om 

minnen och titta på fotografier gjorde att patienterna kunde bevara hoppet (Benzien, Norberg 

& Saveman, 2001; Olsson et al., 2010).  

 Vissa patienter förberedde sig inför döden genom att prata och skriva om sina känslor. 

Detta var till stor hjälp för dem i bevarandet av hopp och var också ett sätt för dem att lämna 

någonting efter sig till sina närstående (Olsson et al., 2011). 

 

8 Diskussion 

Diskussionen redogöras i två delar; metoddiskussion och resultatdiskussion. I 

metoddiskussionen utvärderas den valda metoden och tillvägagångssättet. 

Resultatdiskussionens syfte är att kritiskt reflektera över vad som framkommit i studien. Detta 

genom att diskutera resultatet i förhållande till syftet och den teoretiska utgångspunkten. Här 

diskuteras även hur sjuksköterskan kan arbeta för att hjälpa och stödja patienterna till 

bevarandet av hopp. 

 

8.1 Metoddiskussion 

I en litteraturbaserad studie bör tillvägagångssättet värderas. Den valda metoden, urvalet och 

analysen granskas och utvärderas. Denna metod används med fördel vid studier där syftet är 

att beskriva människors erfarenheter och upplevelser (Friberg, 2012a). Den valda metoden 

lämpade sig väl med vårt syfte och bidrog till ett innehållsrikt resultat. Nackdelen med denna 

typ av studie är att de valda artiklarna redan har tolkats och analyserats vilket kan leda till 

eventuella misstolkningar. Då syftet var att beskriva patienters upplevelser av hur de bevarar 

sitt hopp användes kvalitativa studier. Fördelen med användningen av denna typ av artiklar är 

att resultaten efter granskning och värdering kan sammanställas till en ny helhet. Detta kan 

fungera som vägledning i det praktiska vårdarbetet.  

 De valda sökorden bidrog till en specifik sökning som resulterade i artiklar som svarade 

väl på vårt syfte. För att försäkra oss om en korrekt översättning och undvika risk för 

misstolkning användes ordbok. Därav utökades inte antalet sökord. Vi ville basera vårt 

resultat på aktuell forskning, därför valdes studier som är publicerade från år 2001-2011.  

 Efter noggrann sökning i flertalet databaser fick vi fram nio artiklar vars syfte och resultat 

var användbart för vår studie. Fler artiklar kunde ha använts för att öka trovärdigheten i vårt 
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resultat. Då vi inte kunde hitta fler som stämde in med syftet för vår studie valde vi att 

begränsa oss till dessa nio.  

 De slutliga artiklarna vi använt oss av kommer från Sverige, USA, Canada och Kina. Att 

inkludera studier från olika länder kan påverka resultatet med tanke på till exempel religion 

och kultur. Trots detta valde vi att inkludera studier från olika världsdelar eftersom vi lever i 

ett mångkulturellt samhälle. Detta innebär att artiklar från Europa med största sannolikhet 

skulle kunna innehålla deltagare från olika länder och kulturer.  

 Analysarbetet inleddes med att artiklarna lästes i sin helhet flera gånger av båda 

författarna. På så vis kunde texterna analyseras och diskuteras utifrån olika perspektiv och 

resultatet av vår studie blev därmed mer tillförlitligt. De valda artiklarna svarade väl på vårt 

syfte vilket underlättade i arbetet med att kategorisera och skapa nya kategorier.  

  

8.2 Resultatdiskussion 

Resultatet av studien beskriver hur patienter i palliativ vård bevarar hoppet. Genom att 

applicera de 6 S:n fördjupas förståelsen för vilka aspekter som är avgörande för att patienterna 

ska kunna bevara sitt hopp, samt hur sjuksköterskan i praktiken kan arbeta för att hjälpa 

patienten med detta.   

 En människas självbild har stor betydelse för dennes upplevelse av hälsa och 

välbefinnande. Patientens självbild dvs. dennes sammanfattande bild av sig själv, tankar och 

känslor är avgörande för hur patienten uppfattar sitt tillstånd. Genom en ökad förståelse för 

hur patienten ser på sig själv och sin situation kan sjuksköterskan anpassa vården utifrån detta 

(Ternestedt et al., 2012, s. 59-67). 

 Under kategorin den personliga inställningen framkom det att den personliga inställningen 

var avgörande för hur patienten uppfattar och hanterar sitt tillstånd. De uppgav att positiva 

tankar och att se möjligheter för framtiden ökade deras inre styrka och motivation till att 

fortsätta leva. Sjukvårdpersonalen visade sig vara ett viktigt stöd för patienterna i den 

palliativa vården. Genom att sjuksköterskan gav ärlig information och svarade på patientens 

frågor främjades patienternas känsla av hopp. Till skillnad från vad som framkommer i vårt 

resultat beskriver patienterna i en studie av Friedrichsen, Lindholm och Milberg (2011) att en 

förutsättning för att de skulle kunna bevara sitt hopp var att de fick begränsad information om 

sitt tillstånd. De menade att sanningen snarare kunde öka deras rädsla än att hjälpa dem. 

Därför önskade dessa patienter att sjukvårdspersonalen enbart gav dem information som 

bidrog till att de kunde bevara sina positiva tankar, då detta var ett sätt för dem att orka leva 

vidare (Friedrichsen, Lindholm och Milberg, 2011). Författarna till denna litteraturöversikt 
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tror att behovet av ärlig information kan variera mellan olika patienter. Därför är en viktig 

utmaning för sjuksköterskan att försöka skapa sig en förståelse för varje enskild patients unika 

behov och önskemål kring detta. Ternestedt et al., (2012, s. 59-67) beskriver att det är viktigt 

att ta tillvara på patientens självbild, vilket är ett av de 6 S:n. Detta innebär exempelvis att 

försöka förstå vilka tankar och känslor olika situationer väcker hos patienten. Genom en ökad 

förståelse för detta tror författarna att sjuksköterskan lättare kan identifiera vilken information 

patienten önskar ta del av. Ärlig information ses som en förutsättning för att bevara 

patienternas självbestämmande, vilket är ytterligare en av de 6 S:n.  Patientens 

självbestämmande varierar beroende på vem personen är, dennes självbild och hälsotillstånd 

och handlar till exempel om hur patienten vill leva sin sista tid och var man önskar dö 

(Ternestedt et al., 2012, s. 69-82).  

 Under kategorin att leva så normalt som möjligt framkom det att patienterna upplevde att 

det var viktigt att fortsätta vara självständig vilket författarna anser vara en förutsättning för 

att bevara sitt självbestämmande. Patienterna talade om att vara delaktiga i sin egen 

behandling, kunna göra egna val och att deras egen förmåga att fatta beslut räknades som 

någonting viktigt. Detta kopplar författarna till S:et självbestämmande. Som sjuksköterska är 

det en utmaning att så långt som möjligt sträva efter att underlätta för patienten att uppnå de 

önskningar som patienten anser vara viktiga. Resultatet av studien visade att kunna leva så 

normalt som möjligt var en viktig aspekt för att bevara hoppet. Även här har sjuksköterskan 

en viktig uppgift att stödja patienten till detta.  

 Under kategorin sociala relationer framkom att patienterna ansåg att en förutsättning för 

att kunna leva så normalt som möjligt var att bevara sina sociala relationer. Detta kan enligt 

författarna liknas vid de 6 S:ns sociala relationer, som handlar om att sjuksköterskan ska 

stödja patienten att bevara viktiga relationer utifrån dennes egna önskningar och möjligheter 

(Ternestedt et al., 2012, s. 83-95). Det framkom även att majoriteten av patienterna ansåg att 

stöttande och bekräftande relationer till såväl närstående som till sjukvårdspersonalen var 

avgörande för bevarandet av hopp. Patienterna uppgav att personalens professionella 

bemötande var en viktig aspekt för bevarandet av hopp. Andra egenskaper som sågs som 

betydelsefulla var att de var bra på att lyssna, hade humor och behandlade sina patienter som 

medmänniskor. Genom en ökad förståelse för vilka egenskaper patienterna ser som viktiga 

tror författarna att sjuksköterskan kan ta tillvara på denna kunskap i mötet med sina patienter 

och därmed optimera vården. Resultatet av studien visar också att det var betydelsefullt för 

patienterna att kunna umgås med sina närstående. De sågs även som ett viktigt stöd för 
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patienterna. Ternestedt et al., (2012, s. 83) beskriver att det är först när de anhöriga fått det 

stöd de behöver som de kan fungera som ett stöd för patienten.  

 Det framkom under kategorin symtomkontrollens betydelse att symtomkontrollen var en av 

de viktigaste aspekterna för att leva så normalt som möjligt och var avgörande för 

patienternas upplevelse av hopp. Genom att arbeta utifrån de 6 S:n strävar vårdpersonalen 

efter att patienten ska uppleva en god död. En förutsättning för detta är att patienten får en 

adekvat symtomlindring, vilket är ett av de 6 S:n. Symtomlindringen syftar till att minska de 

symtom som ofta uppstår hos patienter i palliativ vård. Genom att lindra patientens lidande 

ökar deras upplevelse av livskvalitet (Ternestedt et al., 2012, s. 97-112). Patienterna uppgav 

att smärta var det symtom som påminde dem om deras utsatta situation mest (Benzein, 

Norberg & Saveman, 2001; Mok et al., 2010b). Ternestedt et al., (2012, s. 97) menar att 

smärta kan ha såväl fysiska, som psykiska, sociala, andliga och existentiella dimensioner. 

Författarna till denna litteraturöversikt anser därför att det är av stor vikt att sjuksköterskan är 

lyhörd för varje patients unika upplevelser av sin smärta. En av sjuksköterskans viktigaste 

uppgift är att genom adekvat symtomkontroll kunna erbjuda patienten bästa möjliga 

smärtlindring. Detta genom att ligga steget före och förebygga symtom istället för att lindra 

redan befintliga symtom. Ternestedt et al., (2012, s. 99) poängterar dock att det inte enbart 

handlar om varaktigheten av symtomen, utan även om dess karaktär. Som sjuksköterska är det 

därför viktigt att skapa sig en helhetsbild av hur patienten upplever sina symtom. Detta 

beskrivs även i en studie av Maher & Hemmings (2005). De menar, liksom Ternestedt et al. 

(2012 s. 99) att sjuksköterskan genom en helhetssyn på patienten kan erbjuda en 

individanpassad vård. Vidare menar Maher & Hemmings (2009) att en förutsättning för god 

palliativ vård är att sjuksköterskan kan identifiera och hantera de symtom som patienter i 

livets slutskede ofta drabbas av. Sjuksköterskans professionella kunskap har därmed stor 

betydelse för patienterna i den palliativa vården (Maher & Hemming, 2009).  

 Under kategorin förberedelser inför döden framkom det att patienterna upplevde att det var 

viktigt att förbereda sig inför sin död, såväl praktiskt som emotionellt. Detta upplevde 

patienterna som avgörande för bevarandet av hopp. Genom att se tillbaka på och summera sitt 

liv fick patienterna en känsla av att livet var fullbordat. Detta anser författarna kan liknas vid 

de 6 S:ns sammanhang som handlar om att ge patienten möjlighet att berätta om och 

sammanfatta sitt liv (Ternestedt et al., 2012, s. 113-121). Patienterna i vår studie talade även 

om att förberedelser inför döden kunde handla om att planera sin egen begravning samt att 

ordna med juridiska och ekonomiska saker. Detta kopplar författarna till S:et strategier som 

handlar om hur patienten önskar leva sin sista tid. Att lämna någonting betydelsefullt efter sig 
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samt planera sin egen begravning är exempel på praktiska förberedelser som S:et strategier 

innebär (Ternestedt et al., 2012, s. 123-131). Resultatet visade att förberedelser inför döden 

innebar såväl tillbakablickar som framåtblickar, vilket är precis vad S:n sammanhang och 

strategier handlar om. Detta framkommer även i en avhandling av Krook (2007, s. 157-186), 

som skildrar hur patienter med obotlig cancer förstår och hanterar sin sjukdom och 

livssituation. Patienterna i studien beskrev att de såg tillbaka på och reflekterade över det 

levda livet samt funderade över hur de ville avsluta sina liv. Vissa talade även om att leva 

vidare i minnet hos sina barn genom att efterlämna såväl materiella som mentala objekt, vilket 

även visade sig vara något betydelsefullt för patienterna i vårt resultat.  

 Under kategorin andlighet visade det sig att andlighet var en viktig aspekt för bevarandet 

av hopp. Patienternas tro uttryckte sig på olika sätt, men kunde exempelvis handla om tron på 

Gud eller förhoppningen om ett liv efter döden. Genom att ha någon form av andlig tro kunde 

patienterna hantera sin situation på ett bättre sätt. Detta beskrivs på ett liknande sätt i en studie 

av Collin (2012), där patienterna som var i livets slutskede hoppades på ett liv efter döden där 

de kunde återförenas med sina närstående. De såg också Gud som ett viktigt stöd som hjälpte 

dem att bevara hoppet, vilket i sin tur bidrog till att rädslan inför döden minskade. Även här 

finns likheter med avhandlingen av Krook (2007, s. 131-136) där patienterna uppgav att de 

hade en tro på en Gud eller en annan högre makt. Några av patienterna trodde att bönen hade 

inflytande över det som hände i deras liv. Vissa beskrev att deras tro kunde hjälpa dem i svåra 

stunder.  

 Författarna till denna studie menar att en sjuksköterska som vårdar patienter i livets 

slutskede behöver såväl professionell kompetens som öppenhet och lyhördhet för patienternas 

unika upplevelse. Utifrån de 6 S:n kan sjukvårdpersonalen öka den döende patientens känsla 

av livskvalitet, trots dennes tillstånd och erbjuda patienten en god död. Ternestedt et al., 

(2012, s. 19) definierar begreppet god död som en död som patienten själv önskar. Detta bör 

eftersträvas av all vårdpersonal inom den palliativa vården. Användandet av de 6 S:n hjälper 

även sjukvårdspersonalen att lära känna personen bakom sjukdomen. Detta underlättar vården 

av den döende människan, lindrar dennes lidande samt ökar patientens välbefinnande. 

Resultatet av studien visar att hoppet är en förutsättning för patientens upplevelse av 

livskvalitet. Därför tror författarna att det är viktigt att öka förståelsen för detta för att på så 

sätt kunna hjälpa patienterna att bevara sitt hopp. Genom detta skulle en ökad livskvalitet hos 

patienterna kunna uppnås. De 6 S:n knyter tydligt an till de aspekter som framkom som 

avgörande för bevarandet av hopp i vår studie. Därför tror författarna till denna studie att 
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arbetet med de 6 S:n kan ge sjukvårdspersonal, inte minst sjuksköterskan en framkomlig väg 

till att främja hopp hos patienter i livets slutskede.  

 

9 Slutsats 

Vår studie visar att hoppet är en betydelsefull aspekt för patienter i den palliativa vården. 

Syftet med vår litteraturöversikt var att beskriva hur patienter i palliativ vård bevarar hoppet 

trots sin livssituation. Detta genom att undersöka vilka aspekter som bidrar till bevarandet av 

hopp hos patienter i livets slutskede. 

 Resultatet visade att alla patienter upplever någon form av hopp. Detta kom dock till 

uttryck på olika sätt hos varje enskild patient. Hoppet visade sig vara ett verktyg för att hjälpa 

patienterna att hantera sin livssituation samt öka deras upplevelse av livskvalitet. För att 

sjuksköterskan ska kunna hjälpa patienterna att bevara hoppet krävs en ökad förståelse för 

vilka faktorer som bidrar till bevarandet av hopp. Vårt resultat visar att dessa faktorer består 

av att leva så normalt som möjligt, sociala relationer, andlighet, den personliga inställningen, 

att ändra fokus samt förberedelser inför döden. Genom denna förståelse för dessa faktorer kan 

sjuksköterskan främja patienternas hopp och därmed öka patienternas välbefinnande. 

Ytterligare forskning kring detta behövs liksom fler studier som fokuserar på hur 

sjuksköterskan i den palliativa vården kan arbeta för att hjälpa patienterna att bevara hoppet. 
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som främjar hopp identifierades; kärleken till 

familj/vänner, andlighet/tro, mål samt att 

fortsätta vara oberoende, positiva relationer 

med sina vårdgivare, humor, personlig 

karaktär och minnen. 
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cancer patients' 
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2004, 
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Palliative 

Nursing. 

Beskriva de strategier för att 

främja hopp som äldre 

patienter med långt 

framskriden cancer inom den 

palliativa hemsjukvården 

använder.  

Design: kvalitativ. 

Urval: 10 engelsktalande patienter 

som vårdas i palliativ 

hemsjukvård. Såväl män som 

kvinnor över 65 år. 

Datainsamling: Intervjuer med 

öppna frågor. 

Analys: Lubrosky's tematiska 

analysmetod. 

 

8 kategorier för att främja hopp hos 

patienterna identifierades: efterlämnandet av 

ett arv, kortsiktiga mål, stöd av närstående, 

fokusera på andra saker i livet (exempelvis 

hobbys), positiva tankar, symboler för hopp, 

ärlig information samt symtomkontroll. 

Fanos, J., Gelinas, 

FD., Foster, SR., 

Postone, N., 

Miller, RG. 

Hope in Palliative Care: 

From Narcissism  to 

Self-Transcendence in 

Amyotrophic Lateral 

Sclerosis. 

 

2008, USA, 

Journal of 

Palliative 

Medicine. 

Att undersöka upplevelsen av 

hopp hos patienter med ALS. 

Design: kvalitativ 

Urval: 16 patienter med ALS. 

Datainsamling: Intervjuer med 

öppna frågor. 

Analys: Innehållsanalys för att 

identifiera teman. 

8 teman identifierades; hopp om att botas, 

socialt stöd, informationssökning, andlig tro, 

begränsa sjukdomens påverkan på andra, 

anpassning till den förändrade kapaciteten, 

leva i nuet och själv transcendens. 

Mok, E., Lam, 

WM., Chan, LN., 

Lau, KP., Ng, J., 

Chan, KS. 

The meaning of hope 

from the perspective of 

Chinese advanced cancer 

patients in Hong Kong. 

2010, Hong 

Kong, 

International 

Journal of 

Palliative  

Nursing. 

Att undersöka hoppets 

betydelse för patienter med 

obotlig cancer i Hong Kong.  

Design: kvalitativ 

Urval: 17 kinesiska patienter över 

21 år, kapabla att delta i studien. 

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer.  

Analys: En metod av Graneheim 

and Lundman för att systematisera 

och kategorisera resultatet.  

Fem kategorier identifierades; leva ett normalt 

liv, socialt stöd, släppa kontrollen, försoning 

med livet och döden, närståendes 

välbefinnande. 
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Maitaining hope when 

close do death: insight 

from cancer patients in 

palliative home care. 

2010, 

Sverige, 

International 

Journal of 

Palliative 

Nursing. 

Belysa bevarandet av hopp 

hos cancerpatienter i palliativ 

hemsjukvård. 

Design: kvalitativ. 

Urval: 11 vuxna cancerpatienter 

som får palliativ sjukvård och är 

kapabla att delta i studien såväl 

psykiskt som fysiskt. 

Datainsamling: Intervju samt 

dagboksanteckningar och därefter 

ytterligare intervju baserad på 

analys av den första. 

Analys: Ett systematiskt 

kodsystem användes. 

Tre teman med subteman identifierades; 1) 

upprätthålla livet (bevara meningen med livet, 

kommunicera med andra om livet och döden, 

involvera personer så som närstående och 

vårdpersonal för bevarandet av hopp), 2) att 

förbereda sig inför döden (ta ansvar för 

framtiden, 3) se möjlighet att leva även efter 

döden), ”grundläggande social-psykologisk 

process” som innebar att patienterna hade 

olika coping strategier för bevarandet av livet 

och förberedelser inför döden. 
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Östlund, G., 
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Grassman, E., 

Friedrichsen, M. 

The glimmering embers: 

Experiences of hope 

among cancer patients in 

palliative home care. 

2011, 

Sverige, 

Palliative 

and 

Supportive 

Care.  

Undersöka hur 

cancerpatienter i palliativ 

hemsjukvård upplever 

betydelsen av hopp och hur 

denna används. 

Design: kvalitativ. 

Urval: 11 vuxna patienter med 

cancer, i palliativt stadie som 

vårdas i hemmet. Deltagarna ska 

ha fysisk och psykisk kapacitet att 

delta samt kunna prata/läsa och 

skriva svenska. 

Datainsamling: Grounded Theory 

med semistrukturerade intervjuer, 

dagboksanteckningar och 

frågeformuläret. 

Analys: Ett systematiskt 

kodsystem användes. 

Fyra teman identifierades; Positiva tankar om 

framtiden, simulerat hopp, bevarandet av hopp 

(”fånga dagen”) samt att förmågan att bevara 

hoppet gradvis försvinner när döden närmar 

sig. 
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Reynolds, MA. Hope in adults, ages 20-

59, with advanced stage 

cancer. 

2008, USA, 

Palliative 

and 

Supportive 

Care. 

Beskriva hur vuxna med 

långt framskriden cancer 

beskriver och upplever hopp. 

Design: kvalitativ 

Urval: 12 patienter i åldrarna 20-

59 år med cancerdiagnos, 

engelsktalande och med mindre 

än 12 månader förväntad 

överlevnad. 

Datainsamling: Deltagarna 

intervjuades tre gånger och man 

använde en semistrukturerad 

intervjumetod.  

Analys: Etnografisk metod. 

Alla patienter i studien uppgav av dem 

upplevde hopp. Fyra egenskaper som 

associeras med hög nivå av hopp 

identifierades; tillit till sin andliga tro, 

bevarandet av en positiv attityd, anpassning 

till cancersymtomen samt stöttande personer i 

omgivningen. 

Vitale, A., Genge, 

A. 

Codman Award 2006: 

The experience of hope in 

ALS patients. 

2007, 

Canada, 

Canadian 

Journal of 

Neuroscience 

Nursing. 

Undersöka innebörden av 

hopp hos patienter med 

diagnosen ALS. 

Design: kvalitativ 

Urval: 13 patienter i olika stadier 

av sjukdomen ALS. 

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer med fenomenologisk 

design samt Herth Hope Index. 

Analys: kvalitativ dataanalys. 

Analysen resulterade i två teman med 

subteman. Det första temat är främjandet av 

hopp med följande subteman; relationer, 

attityder, ändra fokus, behålla hälsan, livet 

efter döden. Det andra temat är faktorer som 

hindrar hopp, t.ex. att bli beroende av andra, 

oförmögen att kommunicera samt att känna 

sig isolerad och övergiven. 


