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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Personer med allvarlig och kronisk psykisk sjukdom (SPMI), är en sårbar 

grupp med hög sjuklighet och dödlighet över genomsnittet. Trots detta är 

lite känt om dessa personers erfarenheter och behov av palliativ vård.  

Syfte: 
Syftet med uppsatsen var att belysa vårdande av psykiskt sjuka patienter 

med somatisk sjukdom i palliativt skede.  

Metod:  Uppsatsen är en litteraturöversikt. Den huvudsakliga metoden har utgjorts 

av litteratursökning och analys av relevanta vårdvetenskapliga artiklar. 

Datainsamlingen har skett genom en inledande och en egentlig 

litteratursökning 

Resultat: 
Resultatavsnittet har tre teman. Det första temat, aspekter av vårdande, 

belyser palliativ vård av psykiskt sjuka patienter, symtom på livshotande 

sjukdom hos patientgruppen, förstärkning av den psykiatriska symtom vid 

livshotande somatisk sjukdom, upplevelser av smärta samt palliativ 

psykiatri. Det andra temat behandlar den psykiskt sjuka patientens 

beslutsförmåga och självbestämmande. Det tredje temat, tillit och 

kommunikation, handlar om relationen mellan sjuksköterskan och den 

psykiskt sjuka patienten.  

Diskussion: Människors omvårdnadsbehov i ett palliativt skede är sannolikt likartade, 

men alla patientgrupper får inte sina behov tillgodosedda. När det gäller 

personer med SPMI, får patientgruppen dels otillräcklig vård och dels 

tillgodoses inte omvårdnadsbehoven. En ökad kunskap om dessa 

personers ökade risk att dö av somatisk sjukdom och större kännedom om 

patientgruppens symtom på allvarlig somatisk sjukdom, skulle kunna leda 

till förebyggande vård och tidigare upptäckt av livshotande sjukdom.  

Nyckelord: Psykisk sjukdom, schizofreni, palliativ vård, palliativ omvårdnad. 
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Abstract 

 

Background: Persons with severe and persistent mental illness (SPMI), is a vulnerable 

group with high morbidity and mortality above average. Despite this, little 

is known about these people's experiences and needs of palliative care.  

Aim: The aim of this paper was to highlight the caring of mentally ill patients 

with somatic illness in palliative phase.  

Method: This paper is a literature review. The method consisted of a literature 

search and analysis of relevant healhtcare scientific papers. Data 

collection was conducted through an initial and an actual literature search. 

Results: This section consists of three themes. The first theme, aspects of care, 

highlights the palliative care of mentally ill patients, symptoms of life-

threatening disease, increase of psychotic symptoms, experiences of pain 

and palliative psychiatry. The second theme consider mentally ill patient's 

decision-making ability and self-determination. The third theme, trust and 

communication, discusses the relationship between the nurse and the 

mentally ill patient. 

Discussion: Human needs in palliative care is probably similar, but all patient groups 

do not get their needs fulfilled. Persons with SPMI as a group receive 

partly inadequate care. A better knowledge of these persons increased risk 

of death from somatic diseases and better knowledge of symptoms of 

serious somatic illness, could lead to preventive care and early detection 

of life-threatening disease. 

Keywords: Mental illness, schizophrenia, palliative care, palliative nursing. 
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Inledning 

Jag arbetar emellanåt i ett ASIH-team och har då kommit att samtala med vårdpersonal om 

svårigheter och osäkerhet vid bemötande av psykiskt sjuka patienter med somatiska 

sjukdomar i ett palliativt skede av livet. Frågor som kan uppkomma är exempelvis hur man 

vårdar patienter som har psykotiska symtom såsom vanföreställningar eller hur man bemöter 

patienter som har negativa erfarenheter av vården sedan tidigare. Jag har tidigare arbetat inom 

både psykiatrisk öppen- och heldygnsvård och i det arbetet mött patienter där en svår 

somatisk sjukdom upptäckts först när patienten befunnit sig i palliativt skede. Jag minns en 

medelålders patient med en lång historia inom psykiatrin, där den psykiatriska vårdpersonalen 

antog att patienten led av ”något malignt” men inte gjorde mer än så. Patienten blev senare 

akut sjuk och vårdades en kort tid på intensivvårdsavdelning och hospice innan hon avled.   

Samtalen på ASIH-enheten och erfarenheterna från psykiatrin väckte ett intresse för att ta 

reda på om patienter med psykiska sjukdomar och svåra somatiska sjukdomar kan ha 

speciella vårdbehov som har samband med den psykiska ohälsan. Att synliggöra dessa behov 

skulle kunna ge en vägledning vid bemötandet av dessa patienter.  

 

Bakgrund 

Följande avsnitt är uppdelat i underrubrikerna palliativ vård, palliativ hemsjukvård, psykisk 

ohälsa och psykisk sjukdom, psykisk sjukdom och somatisk sjuklighet samt psykisk sjukdom 

och palliativ vård. Varje enskild del behöver belysas för att helheten ska bli sammanhängande 

och förståelig. Den palliativa hemsjukvården är en del av den palliativa vården, men arbetet 

bedrivs med andra förutsättningar eftersom vården äger rum i patientens hem.  En stor del av 

de personer som får livshotande sjukdomar drabbas av psykisk ohälsa i samband med detta. 

En studie från Storbritannien visade att två tredjedelar av patienterna i palliativ vård hade 

samtidig psykisk ohälsa (Durkin, Kearney & O’Sioran, 2003). 

 

Palliativ vård  

Världshälsoorganisationen, WHO, definierar palliativ vård som ”ett förhållningssätt som 

syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter och de närstående, genom att förebygga och 

lindra lidandet genom tidig upptäckt, bedömning och behandling av smärta och andra fysiska, 

psykosociala och andliga problem som kan uppkomma i samband med livshotande sjukdom” 
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(WHO, 2002).  I Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012-2014, framgår att det 

övergripande målet för palliativ vård är att främja välbefinnande och att understödja värdighet 

i livets slutskede. Syftet med den palliativa vården är inte att bekämpa sjukdom utan att hjälpa 

patienten till bästa möjliga livskvalitet genom symtomlindring och stöd i livets slutskede. Den 

palliativa vårdens värdegrund utgörs av närhet, helhet, kunskap och empati. Palliativ vård ges 

under patientens sista tid i livet när målet är att lindra lidande och främja livskvalitet 

(Regionala cancercentrum i samverkan, 2012).  

 Den palliativa vården omfattar alla patienter som befinner sig i livets slutskede oavsett 

diagnos, där patienten har komplexa problem. Betonandet av de fyra dimensionerna fysiska, 

psykiska, sociala och existentiella problem innebär att sjukvården även måste förhålla sig till 

den psykiska dimensionen som exempelvis kan innebära oro, ångest och depression. Arbetet 

med de fyra dimensionerna förutsätter verktyg såsom de palliativa hörnstenarna, vilka utgörs 

av symtomlindring, teamarbete, närståendestöd samt kommunikation och relation. 

Kommunikation och relation är troligen den viktigaste hörnstenen, för utan kommunikation 

finns inte förutsättningar för en fungerande vård (Strang, 2012).  

 

Palliativ hemsjukvård 

Hemsjukvård betyder traditionellt vård som bedrivs i patientens hem. Fler och fler människor 

vårdas hemma i livets slutskede, vilket kräver en god vårdstruktur. Hemsjukvård i livets 

slutskede har bedrivits sedan 1970-talet. Denna avancerade hemsjukvård är avsedd för 

patienter som lider av livshotande sjukdomar och därmed har komplexa vårdbehov. 

Vårdformen har sjukhus som bas, vilket innebär att man har tillgång till sjukhusets resurser.  

Vikten av en helhetssyn på patienten och dennas närstående blir tydligare i hemsjukvården 

eftersom frågor och problem som kanske inte kommer fram i sjukhusmiljö kan uppkomma i 

hemmet (Beck-Friis & Jakobsson, 2012).  Brattgård (2012) visar på en viktig skillnad mellan 

vård på sjukhus och vård i hemmet: På ett sjukhus är personalen värdar och patienterna gäster, 

medan närstående är besökande främlingar. I hemsjukvården däremot kan både patienter och 

närstående vara värdar, medan vårdpersonalen är gäster som inte lika enkelt kan fatta beslut 

som rör vården. Brattgård menar att all palliativ vård skulle vinna på att vårdpersonalen 

betraktar sig själva som gäster i patientens liv. Troligen skulle alla vårdformer ha mycket att 

vinna på ett sådant synsätt.  
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Psykisk ohälsa och psykisk sjukdom 

Det finns olika sätt att förklara hälsa. Det reduktionistiska synsättet ser hälsa som frånvaro av 

sjukdom och det holistiska synsättet betraktar hälsa som välbefinnande, balans eller förmåga 

(Vilhelmson, 2014). Inom de holistiska teorierna ses sjukdom och ohälsa som något man kan 

ha mer eller mindre av, medan reduktionistiska teorier betraktar hälsa och sjukdom som 

motsatser. I ett helhetsperspektiv betraktas hälsa som en funktionsförmåga där hälsotillståndet 

beror på hur väl helheten fungerar. En väl fungerande individ har en god funktionsförmåga 

och därmed god hälsa. Enligt Nordenfelt (2007) kan upplevelsen av hälsa kan vara beroende 

av om man har möjlighet att förverkliga sina vitala mål. Han menar att en person har full 

hälsa om och endast om hon är i ett sådant kroppsligt och mentalt tillstånd att hon kan 

förverkliga alla sina vitala mål. De vitala målen består av förhållanden som är nödvändiga och 

tillräckliga för en persons minimala lycka, dvs. ett anständigt liv. Exempel på vitala mål kan 

vara att leva utan invalidiserande smärta eller att kunna förverkliga betydelsefulla projekt 

såsom att skaffa arbete och bostad. Dahlberg och Segesten (2010) menar att hälsa innebär att 

en person upplever välbefinnande och att han eller hon är förmögen att genomföra små och 

stora livsprojekt. Hälsa utesluter inte sjukdom, men förutsätter välbefinnande. Enligt Brülde 

och Tengland (2003) kan en person kan sägas ha psykisk hälsa om och han eller hon har den 

mentala förmåga som krävs för att kunna uppnå sina vitala mål. 

 Psykisk ohälsa kan innebära allt från upplevda besvär av oro och nedstämdhet till psykiska 

sjukdomar som schizofreni och depression. Lindrig psykisk ohälsa medför ett minskat 

välbefinnande men innebär inte att personen är psykiskt sjuk. Psykisk sjukdom innebär en 

psykisk ohälsa som går att förstå utifrån diagnostiska kriterier (Socialstyrelsen, 2013). Ett 

begrepp som används för att definiera psykisk sjukdom är SPMI, dvs. severe and persistent 

mentally ill (Terpstra & Terpstra, 2012), vilket omfattar allvarlig och kronisk psykisk 

sjukdom. SPMI omfattar diagnoserna schizofreni, schizoaffektivt syndrom, övriga 

psykossjukdomar, bipolär sjukdom och allvarlig depression. Enligt Woods, Wilson, Kingston 

och Gavin (2008), inkluderar SPMI-begreppet personer över 18 år som lider av kronisk 

psykisk sjukdom och har en funktionsnedsättning i sitt dagliga liv. I detta arbete kommer 

SPMI-begreppet omfatta psykisk sjukdom som inbegriper psykostillstånd. Symtom på 

psykossjukdom kan kategoriseras som positiva och negativa. Positiva symtom, eller 

tilläggssymtom, utgörs av hörselhallucinationer och vanföreställningar medan negativa 

symtom omfattar apati, initiativlöshet, känslomässig avflackning, självförsjunkenhet, stumhet, 
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dåligt minne, nedsatt koncentrationsförmåga, oförmåga att fatta beslut och svårigheter att lära 

sig nya färdigheter (Ottoson & Ottosson, 2007). 

 

Psykisk sjukdom och somatisk sjuklighet 

Vuxna med allvarlig och kronisk psykisk sjukdom löper minst dubbelt så stor risk att dö av 

naturliga orsaker vid varje given ålder jämfört med den genomsnittliga befolkningen. Dessa 

personer löper även en större risk att dö av cancer, hjärt- och lungsjukdomar samt mag- och 

tarmsjukdomar (Woods et al., 2008).  

 Socialstyrelsen har publicerat en rapportserie om somatisk sjuklighet vid samtidig psykisk 

sjukdom. I Somatisk vård och sjuklighet vid samtidig psykisk sjukdom – cancer 

(Socialstyrelsen, 2011) analyseras skillnader i överlevnad mellan personer med eller utan 

samtidig psykisk sjukdom. I rapporten framgår att patienter med cancer och psykisk sjukdom 

har kortare överlevnadstid än övriga, något som tyder på att de psykiskt sjuka patienterna 

hade en mer framskriden cancer när den diagnostiserades. Studiens resultat tyder på att 

psykiskt sjuka söker somatisk vård senare än andra och därför har en ökad risk för ohälsa och 

högre dödlighet. En annan förklaring till att psykiskt sjuka har sämre somatisk hälsa och ökad 

dödlighet kan vara att de behandlas sämre inom hälso- och sjukvården. Enligt Goldenberg, 

Holland och Schachter (2000), är symtom på psykisk sjukdom ofta en orsak till att somatiska 

sjukdomar blir sent diagnostiserade och behandlade hos psykiskt sjuka personer. 

 En ytterligare aspekt är att personer med psykossjukdomar ofta behandlas med 

neuroleptika. Neuroleptika är den vanligaste farmakologiska behandlingen av 

psykossjukdomar och minskar patientens smärtkänslighet. Det förekommer att neuroleptika 

används för att behandla smärta vid cancer och andra kroniska sjukdomar (Jeste, Gladsjo, 

Lindamer & Lacro, 1996; Khojainova, Santiago-Palma, Kornick, Breitbart & Gonzales, 

2002).  Detta skulle kunna medverka till att patienter med SPMI inte söker vård för somatiska 

sjukdomar. Goldenberg et al. (2000) beskriver en grupp kvinnor med schizofreni som hade 

sårbildande bröstcancer men inte sökt vård för detta, vilket författarna menar kan bero på att 

personer med schizofreni upplever smärta på ett annat sätt.  

 Olika faktorer kan således bidra till att patienten befinner sig i ett palliativt skede redan när 

sjukdomen upptäcks. Sammantaget innebär detta att det är ett rimligt antagande att personer 

med SPMI har ett proportionellt större behov av palliativ vård i samband med somatisk 

sjukdom i palliativt skede.  
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Psykisk sjukdom och palliativ vård  

Personer med SPMI som drabbas av livshotande somatisk sjukdom är en av de mest sårbara 

och marginaliserade grupperna i dagens samhälle (Woods et al., 2008). Terpstra och Terpstra 

(2012) påtalar bristande tillgänglighet till palliativ vård för patienter med allvarlig och kronisk 

psykisk sjukdom och brist på litteratur i ämnet.  Personer med SPMI är en sårbar grupp med 

hög sjuklighet och dödlighet över genomsnittet. Trots detta är lite känt om deras erfarenheter 

och behov av palliativ vård. Woods et al. (2008) visar på likheter mellan palliativ vård och 

psykiatri, en sådan likhet är den gemensamma tron på att den vårdande relationen är 

verksamhetens kärna. Trots denna likhet i synsätt vet vårdpersonal i den palliativa vården inte 

alltid hur man kommunicerar med en person med SPMI. 

 Begreppet palliative care psychiatry omfattar psykiatriska symtom hos patienter i ett 

palliativt skede, där den psykiatriska problematiken har uppkommit på grund av en 

livshotande somatisk sjukdom (Fairman & Irwin, 2013).  Författarna menar att den palliativa 

vården behöver ha tillgång till psykiatrin och psykiatriker för konsultation. Vidare menar man 

att tvärvetenskapligt forskningsfält med psykiatri och palliativ vård är nödvändigt för att 

förstå de psykosociala aspekterna av att vårda döende patienter.  Intressant nog nämns inte 

patienter med allvarliga och långvariga psykiatriska problem sedan tidigare överhuvudtaget. I 

uppsatsen omfattar begreppet palliativ psykiatri patienter i palliativ vård med befintlig 

psykisk sjukdom.  

 Patienter med allvarliga psykiska sjukdomar löper högre risk än den övriga befolkningen 

att utveckla vissa livshotande sjukdomar (Kredentser, Martens, Chochinov & Prior, 2014). 

Albinsson och Strang (2012) skriver att även om det är viktigt att veta om en somatiskt sjuk 

patient lider av psykisk ohälsa sedan tidigare, är det inte säkert att ångesten blir mer uttalad. 

Det förekommer att patienter med livshotande sjukdomar snarare visar mindre öppen ångest, 

vilket författarna menar kan ses hos personer med personlighetsstörningar. Detta tolkas som 

att ångesten binds till den somatiska sjukdomen, och på så sätt blir mer begriplig än den 

irrationella ångest patienten led av tidigare.  

 

Problemformulering 

Forskning visar att det finns en osäkerhet i frågor som rör vårdande och bemötande av 

patienter med psykiska sjukdomar i den palliativa hemsjukvården. Dessa patienter kan ha en 

verklighetsuppfattning som präglas av psykotiska symtom i form av vanföreställningar. De 

kan också bära på negativa vårderfarenheter, som exempelvis tvångsåtgärder. Eftersom 



11 
 

patienter med allvarliga psykiska sjukdomar löper högre risk än den övriga befolkningen att 

utveckla vissa livshotande sjukdomar, är det möjligt att anta att en förhållandevis hög andel 

personer med SPMI kommer att bli patienter i den palliativa hemsjukvården. Mot bakgrund 

av detta är det viktigt att belysa vårdandet av psykiskt sjuka patienter med somatisk sjukdom i 

palliativt skede, för att se om dessa patienter kan behöva ett särskilt bemötande. 

 

Syfte/Frågeställningar 

Syftet med uppsatsen var att belysa vårdande av psykiskt sjuka patienter med somatisk 

sjukdom i palliativt skede.  

 

Teoretisk utgångspunkt 

Detta arbete utgår från Kari Martinsens omsorgsteori och i viss mån även från 

konsensusbegreppet vårdande. Det finns en mängd studier som behandlar psykiatriska 

symtom som uppkommer i livets slutskede men förhållandevis få som handlar om vårdande 

av patienter med allvarliga psykiska sjukdomar sedan tidigare i livet. Enligt Austgard (2008) 

omfattar begreppet vårdande patientens fundamentala behov, såväl som värdighet och 

erfarenheter på ett övergripande plan. Innebörden av vårdande kan beskrivas från olika 

perspektiv och det har föreslagits att man borde ha en övergripande definition som omfattar 

alla aspekter. Det finns en gemensam grund som innebär att vårdpersonal inte är vårdande om 

de inte har lyssnat på patienten eller tagit hänsyn till hans eller hennes värderingar. Enligt 

Dahlberg (2014) är det viktigt att vara medveten om vilken vård som är vårdande och vilken 

vård som kan anses vara icke-vårdande. Med detta avses vilken vård som stärker hälsan och 

vilken som inte gör det. Vårdande omfattar möten, samtal och den följsamhet hos 

vårdpersonal som kännetecknar en vårdande närvaro. Virani, Tait, McConnell, Scott och 

Gergolas (2002) skriver att den vårdande relationen är en mellanmänsklig process mellan 

sjuksköterskan och patienten, där syftet är att tillvarata patientens intressen. Den vårdande 

relationen är central för all vård. Inom exempelvis psykiatrisk vård är den väsentlig för att 

patienten ska kunna arbeta sig igenom svårigheter.  

En av de frågor som ledde Martinsen till en filosofisk och fenomenologisk omsorgsteori 

väcktes vid en anställning som sjuksköterska på ett psykiatriskt sjukhus: ”Hvorfor får de som 

synes å trenge mest av menneskelig støtte og hjelp minst, hvorfor settes de utenfor?” 

(Martinsen, 1993, s. 14). När en person är inriktad på vad som är bra för en annan person blir 

en relation god. I en god relation bemöts den andra personen som medmänniska, inte som 
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behövande (Martinsen, 1993). Martinsen förespråkar ett ”gräsrotsperspektiv”, vilket innebär 

att det är omvårdnadsforskningens ansvar att ge röst åt de som befinner sig längst ner i 

hierarkin. I traditionell omvårdnadsforskning har man snarare haft ett ovanifrån-perspektiv. 

Ett utmärkande drag hos Martinsen är hennes solidaritet med de människor som är i behov av 

omvårdnad, hennes solidaritet med de svaga (Kirkevold, 1994). Enligt Martinsen är omsorg 

en grundläggande förutsättning för allt mänskligt liv. Den mest grundläggande aspekten i 

tillvaron är att människor är beroende av varandra. Människans grundläggande beroende är 

särskilt tydligt vid sjukdom, lidande och funktionsnedsättning. Omsorg är grunden för all 

omvårdnad. Omsorg är också ett begrepp som är knutet till relationer, på så sätt att det 

beskriver en människas beroende och en annan människas svar på detta beroende (Kirkevold, 

2000).  

Martinsens arbete karakteriseras av en uppgörelse med det positivistiska inflytandet över 

omvårdnaden. Martinsen är kritisk till den positivistiska synen på omvårdnad, där kunskap är 

liktydig med vetenskaplig kunskap, och hon har belyst negativa konsekvenser av 

positivismens inverkan på omvårdnadsämnet. Martinsen menar att forskning inte kan vara 

värdeneutral eftersom all forskning utgår från en bestämd föreställning om maktförhållanden 

mellan människor (Kirkevold, 1994).  

 

Metod 

Uppsatsen är en litteraturöversikt och den huvudsakliga metoden har utgjorts av 

litteratursökning och analys av relevanta vårdvetenskapliga artiklar. Datainsamlingen har 

skett genom en inledande och en egentlig litteratursökning. Den inledande sökningen var en 

bred, mer ostrukturerad kartläggning av publicerade vetenskapliga artiklar i ämnet medan den 

egentliga, avgränsade sökningen syftade till att finna artiklar som skulle användas i arbetet. 

(Östlundh, 2006).  

Litteratursökning 

Den inledande sökningen gjordes med den övergripande söktjänsten ESH Discovery. På så 

sätt var det möjligt att se vilka databaser som var aktuella för ämnet. De egentliga 

sökningarna har gjorts i databaserna Cinahl, Medline, Pubmed och Swemed. Dessa sökningar 

har gjorts med begränsning till artiklar som är referee-granskade. Sökord som använts är 

mental disorders palliative care, palliative nursing, psychiatric patients och schizophrenia 
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(se bilaga 1). Urvalet av artiklar har begränsats till studier av personer som hade en psykisk 

sjukdom innan de fick en livshotande somatisk sjukdom. Genom att studera nyckelorden till 

artiklarna i sökresultatet gjordes ytterligare sökningar med andra sökord. Efter att ha valt ut 

relevanta artiklar bland träffarna lästes abstracts. Med utgångspunkt från dessa abstract valdes 

artiklar för läsning. Nästa moment var att välja ut vilka av de lästa artiklarna som skulle ligga 

till grund för resultatet (se bilaga 2). Därutöver har en sekundärsökning gjorts genom en 

granskning av de utvalda artiklarnas referenslistor (Östlundh, 2006). De artiklar som valts ut 

på detta sätt är referee-granskade och kategoriseras som manuella sökningar i matrisen.  

  

Analys 

En majoritet av de publicerade vetenskapliga artiklarna inom ramen för uppsatsens syfte är 

kvalitativa fallstudier av enskilda patienter. Av de nio artiklar som valts ut till resultatavsnittet 

är sju fallstudier. Den främsta anledningen till att använda fallstudier av enskilda patienter i 

arbetet var att det i stort sett saknas annan publicerad forskning i ämnet. Fallstudier av 

enskilda individer betyder att urvalet inte nödvändigtvis är allmängiltigt för personer med 

SPMI, ett begrepp som dessutom kan betecknas som ett paraply för olika tillstånd. 

Användandet av kvalitativ forskning överensstämmer dock med uppsatsens teoretiska 

utgångspunkt, eftersom kvalitativa studier syftar till att skapa förståelse för den problematik 

som uppsatsen fokuserar på (Segesten, 2006).  

 Resultatartiklarna analyserades med utgångspunkt från uppsatsens syfte och 

problemformulering. Analysen har gjorts genom att områden i studierna som bedömdes vara 

relevanta för uppsatsens syfte valdes ut. Vid en jämförelse är fallstudierna uppbyggda på ett 

liknande sätt, men har varierande syften. Detta har exempelvis inneburit att en studie har 

belyst några aspekter av ämnet för uppsatsen, medan en annan studie belyst andra aspekter. 

Genom att undersöka likheter och skillnader i studiernas resultatinnehåll utkristalliserades tre 

övergripande teman.  Dessa teman delades in följande avsnitt: Aspekter av vårdande, 

beslutsförmåga och självbestämmande samt tillit och kommunikation. En kvantitativ studie 

valdes ut för att belysa förskrivning av smärtstillande läkemedel.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Eftersom uppsatsen är en litteraturstudie förutsattes att väsentliga forskningsetiska 

överväganden beaktades när dessa studier gjordes. De artiklar som ligger till grund för 

uppsatsen är referee-granskade och har i möjligaste mån kvalitetsbedömts. 
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Kvalitetsbedömningen har utgått från kriterier som Henricson (2012) beskriver, exempelvis 

att författarna visar hur urvalet gått till. Ett källkritiskt problem är exempelvis att de artiklar 

som valts ut är ett subjektivt urval. Om uppsatsförfattaren har en förförståelse inom ämnet kan 

detta påverka urvalet och bedömningen av de studier som används (Friberg, 2006). I det 

aktuella arbetet finns en förförståelse, eftersom jag har mött patienter med psykiatrisk och 

somatisk samsjuklighet inom psykiatrin. Dessa möten har skapat en medvetenhet om brister i 

vårdande och bemötande av patienter med SPMI inom både psykiatri och somatisk vård.  

Ett ytterligare källkritiskt problem med att uppsatsen är baserad på fallstudier är att dessa 

studier utgörs av artikelförfattarnas subjektiva urval av vilken information som redovisas i 

artiklarna. Analysen av artiklarna i uppsatsen blir på så sätt en sekundäranalys av ett redan 

analyserat material. Detta innebär att information som skulle kunna ha relevans för uppsatsens 

syfte kan ha valts bort. 

 

Resultat 

Resultatavsnittet har tre teman. Det första temat, aspekter av vårdande, belyser palliativ vård 

av psykiskt sjuka patienter, symtom på livshotande sjukdom hos patientgruppen, förstärkning 

av den psykiska sjukdomens symtom vid livshotande sjukdom, upplevelser av smärta och 

palliativ psykiatri. Det andra temat behandlar den psykiskt sjuka patientens beslutsförmåga 

och självbestämmande. Det tredje temat, tillit och kommunikation, handlar om relationen 

mellan sjuksköterskan och den psykiskt sjuka patienten med somatisk samsjuklighet.  

 

Aspekter av vårdande 

Följande kapitel är uppdelat i avsnitten palliativ vård av personer med SPMI, symtom på 

livshotande sjukdom hos personer med SPMI, förstärkning av psykotiska symtom, 

upplevelser av smärta och palliativ psykiatri. 

 

Palliativ vård av personer med SPMI  

Personer med SPMI kan ha svårt att berätta om sina symtom på ett sätt som gör 

vårdpersonalen uppmärksam på att personen kan ha en livshotande sjukdom. Detta leder till 

sena remisser, mindre effektiv behandling och förtidig död. Det statistiskt normala 

förhållandet för personer med SPMI är sen diagnos och tidig död (Webber, 2012).  

 Många vårdarbetare förstår inte beteenden som är relaterade till psykisk sjukdom och 

saknar kunskap om hur de kan bemöta dessa beteenden. När en livshotande somatisk sjukdom 
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läggs till den psykiatriska sjukdomsbilden blir det svårt för vårdpersonal att skilja mellan 

vilka beteenden som är behandlingsbara och vilka som är kroniska. Till exempel kan en 

person med schizofreni ha vanföreställningar som inte förändras, men som blir mer intensiva 

vid en viss tidpunkt som svar på en stressande händelse. En upptrappning av 

vanföreställningar hos en person med SPMI kan tyda på ett större lidande, även om 

vårdpersonalen inte har förmåga att förstå källan till lidandet (Webber, 2012).  

 Forskning visar att personer med SPMI har samma önskemål om livskvalitet vid palliativ 

sjukdom som den övriga befolkningen. Dessa önskemål är exempelvis att få symtomlindring, 

att få sjukvårdsinsatser för att inte förlänga döendet och att kunna upprätthålla meningsfulla 

relationer. Dessa mål är grundläggande för palliativ vård, men för personer med SPMI gäller 

de inte alltid (Webber, 2012). 

 Somatisk vård av patienter med schizofreni kan kompliceras av olika orsaker. Exempelvis 

kan inläggning på sjukhus medföra en stress som kan orsaka en psykotisk episod. Det är 

viktigt att vårdpersonalen lär känna patienten för att på så sätt ha förmåga att se även subtila 

förändringar och därmed upptäcka exempelvis somatiska symtom och 

läkemedelsbiverkningar (Terpstra & Terpstra, 2014).  

 McCaslands (2007) fallstudie av en 53-årig kvinna med schizoaffektivt syndrom och 

bröstcancer berättar om en patient som flyttades från palliativ vård tillbaka till ett 

behandlingshem eftersom man inte hade möjlighet att vårda en person som vandrade av och 

an på avdelningen. När kvinnan blev somnolent flyttades hon tillbaka till den palliativa 

avdelningen där hon senare dog. McCasland säger vidare att det finns studier från USA, 

Sydafrika och Australien som visar på att sjuksköterskor inom den somatiska vården inte 

känner sig rustade att vårda psykiskt sjuka personer och att de fruktar för sin egen säkerhet. 

Vissa sjuksköterskor ansåg inte att det var deras uppgift att vårda psykiskt sjuka patienter 

medan andra uttryckte rädsla för att patienterna skulle skada sig själva och andra. 

Sjuksköterskor uppgav att brist på kunskap fick dem att känna sig otillräckliga och osäkra på 

hur de skulle vårda personer med SPMI. De flesta sjuksköterskor inom palliativ vård saknar 

psykiatrisk erfarenhet och skulle ha bättre förutsättningar att vårda patienter med SPMI och 

ha förståelse för psykisk sjukdom om de fick utbildning. 

 En fallstudie av Griffith (2007a) berättar om en 67-årig man vars schizofreni var 

välkontrollerad tills hans hjärt- och lungsjukdom försämrades. Författaren, som är 

psykiatriker, hade kontakt med patienten sedan tidigare. Patienten levde tillsammans med sin 

hustru och hade vuxna barn och barnbarn. Han diagnostiserades med KOL och lyckades 

avsluta ett långvarigt rökande tack vare att vårdpersonalens förhållningssätt inte var 
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fördömande utan utbildande samt en önskan att kunna åka och fiska med ett barnbarn.  Så 

småningom blev det nödvändigt med syrgas i hemmet. Patienten började gå ner i vikt och 

blev skörare. I det skedet inriktades de stödjande samtalen på patientens orkeslöshet och 

förestående död. Efter en vistelse på en palliativ vårdavdelning där patienten blev förvirrad 

pga. förstärkta paranoida vanföreställningar fick han palliativ vård i hemmet och träffade då 

Griffith för samtal. Under mötet samtalade de om patientens död och vad som oroade honom.  

 Det finns ett kliniskt tillstånd som kallas demoraliseringssyndrom hos obotligt sjuka 

patienter. Syndromet innebär symtom såsom existentiell ångest, pessimism, hjälplöshet och 

känslor av alienation eller isolering. En del av dessa symtom liknar negativa psykossymtom 

och det är därför viktigt att veta den ursprungliga funktionsnivån hos en döende patient med 

schizofreni (Griffith, 2007a).   

 

Symtom på livshotande sjukdom hos personer med SPMI 

Adekvat symtomhantering hos personer med SPMI och palliativ sjukdom är ett område som 

är lite studerat. Forskning tyder på att dessa personer kan uppleva smärta annorlunda. Det 

finns studier som visar att personer med schizofreni har en högre smärttröskel jämfört med 

den övriga befolkningen. Detta kan vara en del av förklaringen till att livshotande sjukdomar 

ofta upptäcks sent hos personer med SPMI (Webber, 2012). Terpstra och Terpstra (2014) 

menar att bristande kommunikation mellan vårdpersonal och patienter kan leda till försenad 

upptäckt och behandling av allvarliga sjukdomar och därmed ökade sjuklighet och dödlighet. 

Enligt Picot, Glaetzer och Myhill (2013) kan psykotiska symtom leda till att upptäckt och 

behandling av en livshotande sjukdom fördröjs avsevärt. Författarna menar att anledningen 

till detta är att patienterna inte verbaliserar smärta eller att de har en hög smärttröskel.  

 En viktig parameter som kan fungera som förebud om allvarlig sjukdom är viktminskning. 

En oförklarlig viktminskning hos en äldre, schizofren patient måste leda till en diskussion om 

exempelvis matintag, sväljsvårigheter, smärta och andra eventuella nya symtom (Terpstra & 

Terpstra, 2014). 

 

Förstärkning av psykotiska symtom  

Om en person med SPMI får förstärkta psykotiska symtom kan det vara ett tecken på 

somatisk sjukdom.  Negativa symtom innebär att man inte längre har tillgång till de förmågor 

man en gång haft. Man kan exempelvis bli känslomässigt avtrubbad eller apatisk, ha svårt att 
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upprätthålla koncentration och ge intryck av en allmän tomhet. Förstärkta negativa symtom 

kan alltså vara ett uttryck för symtom på en kroppslig sjukdom. Personen kan också integrera 

somatiska symtom i sin vanföreställningsvärld. Detta innebär att personen saknar insikt om 

sin somatiska sjukdom och därmed inte kan förmedla symtom på en somatisk sjukdom till 

vårdpersonal (Terpstra & Terpstra, 2014).  

 Ett exempel på hur en livshotande sjukdom kan förstärka positiva psykotiska symtom är en 

fallstudie av Griffith (2007a) som beskriver hur en äldre man med schizofreni försämrades i 

sin psykiska sjukdom i samband med att hans KOL förvärrades och hans paranoida 

vanföreställningar förstärktes. Mannen var rökare sedan många år tillbaka och ville absolut 

inte sluta trots en svår hosta. Efter en tid blev han irriterad och anklagande mot hustru och 

barn. Mannen hörde en röst som sa att sonen skulle få honom inlåst. Det visade sig att orsaken 

till förändringen var att familjen försökte förmå honom att sluta röka, varpå patienten blev 

upprörd och rökte ännu mer. Griffith skriver att nikotin inverkar negativt på effekten av den 

antipsykotiska medicinen, vilket skulle vara en av orsakerna till att de positiva psykotiska 

symtomen förstärktes.  

 Vare sig en person med SPMI i palliativt skede vårdas på sjukhus eller i hemmet innebär 

mängden av okända personer och nya rutiner en stor sannolikhet för att paranoida 

vanföreställningar förstärks. Vid vårdande av patienter med psykossjukdom kan det också 

vara viktigt att känna till några skillnader mellan symtom på psykos och delirium, eftersom 

delirium kan förekomma i livets slutskede. Vanföreställningar som beror på delirium är mer 

plötsliga, mer intensiva, mer kaotiska och uppträder ofta tillsammans med synhallucinationer 

(Griffith, 2007a). 

 

Upplevelser av smärta  

I den kanadensiska studien Comparative health care use patterns of people with 

schizophrenia near the end of life: A population-based study in Manitoba, Canada, 

konstaterar Chochinov, Martens, Prior och Kredentser (2012), att personer med schizofreni i 

mindre utsträckning fick smärtstillande mediciner. Skillnaden i förskrivning av smärtstillande 

läkemedel var särskilt uttalad hos patienter med schizofreni och cancer. En patient med 

schizofreni fick smärtstillande medicin under 23 dagar per personår under de sista sex 

månaderna i livet, medan övriga patienter fick smärtstillande 212 dagar. En viktig aspekt av 

vårdkvalitet vid livets slut är förmågan att bemöta patientens smärta och lidande. Den låga 

förskrivningen av smärtstillande medicin innebär att personer med schizofreni inte får en god 
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vård. Författarna menar att även om döden är oundviklig, borde inte ett dåligt döende vara 

oundvikligt. För patienter med schizofreni är dålig och otillräcklig vård vid livets slut alltför 

vanligt. 

Forskning tyder på att personer med SPMI förmedlar upplevelser av smärta i lägre grad än 

den övriga befolkningen. Enligt Webber (2012), verbaliserar en del patienter med SPMI inte 

smärta alls, utan blir i stället mer dämpade, introverta och känslomässigt avflackade. Det 

förkommer också att smärtan införlivas i patientens vanföreställningsvärld, dvs. att den blir en 

del av den psykotiska världen, vilket gör att vårdpersonalen inte förstår patientens lidande. En 

psykossjukdoms negativa symtom kan således förstärkas i samband med att smärta införlivas 

i personens vanföreställningar (Picot et al., 2013). I en fallstudie av Terpstra och Terpstra 

(2014) beskrev en man med schizofreni i palliativt skede att hans tunga och ansikte var 

frakturerade. Mannen förnekade smärta trots att han befann sig i ett smärtsamt somatiskt 

tillstånd. Efter att ha lyssnat och tolkat vad patienten förmedlade gjorde man en undersökning 

av patientens huvud och hals. Den frakturerade tungan visade sig var muntorsk, vilket kunde 

behandlas. I detta fall var kommunikationen avgörande för patientens vård. 

 En bristande verbalisering av smärta kan relateras till hur personer med SPMI uttrycker 

känslor i allmänhet och smärta specifikt, snarare än att de inte känner smärta. I Terpstras och 

Terpstras (2014) fallstudie kunde patienten inte använda en numerisk skala för 

smärtskattning. I stället använde vårdpersonalen en ansiktsskala, dvs. man tolkade patientens 

ansiktsuttryck. När patienten inte längre var kommunikativ användes PAIN AD, vilket är ett 

verktyg som används för skattning av smärta hos personer med demenssjukdom.  

 

Palliativ psykiatri 

Picot et al. (2013), skriver att det finns likheter mellan den psykiatriska och den palliativa 

vården. En central fråga för båda vårdområdena är att tillgodose behoven hos hela människan. 

Personer med SPMI som befinner sig i livets slutskede på grund av somatisk sjukdom, 

drabbas av sammansatta problem som rör social isolering, minskad fysisk förmåga, smärta 

och upplevelser av ett sönderfallande jag.  Författarna menar att samarbete mellan psykiatri 

och palliativ vård är till stor hjälp när det gäller att förbättra villkoren för patienter med denna 

samsjuklighet. Man förespråkar en modell där den enskilda patientens behov identifieras, där 

varje specialitet har sin roll och sitt ansvar, men där vårdområdena samverkar för att ge god 

vård till patienter med SPMI i livets slutskede. Alla människor är olika i sina palliativa 

vårdbehov och det behövs resurser för att möjliggöra att personer med SPMI får palliativ vård 
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med samma grad av omvårdnad och värdighet som den övriga befolkningen. Webber (2012), 

menar att en rättvis fördelning borde leda till att stora resurser läggs på palliativ vård för 

personer med psykisk sjukdom för att kompensera för generationer av tidigare försummelse 

från samhällets sida.   

 Det är viktigt att sjuksköterskor är medvetna om att personer med SPMI löper en större 

risk för livshotande sjukdomar än människor i allmänhet. Denna medvetenhet är ett steg mot 

en förbättring av vården av psykiskt sjuka patienter i livets slut. Sjuksköterskor i palliativ vård 

kan använda kunskap om att personer med SPMI kan sakna uttryck för smärta, och kunskap 

om att förstärkta psykotiska symtom kan vara tecken på somatisk sjukdom, för att upptäcka 

och bedöma även subtila tecken på försämring (Terpstra & Terpstra, 2014).   

 Enligt Webber (2012) bör den psykiatriska vården ta itu med problem som finns i den 

palliativa vården av psykiskt sjuka personer. Verksamheterna bör ta del av varandras kunskap 

och verktyg för kommunikation, såsom vårdplanering, ska kunna kan anpassas till 

patientgruppen. McCasland (2007), skriver att det är viktigt att möta patienter där de befinner 

sig känslomässigt, intellektuellt och funktionellt men även fysiskt. Palliativ vård kan erbjudas 

där personer med SPMI befinner sig, vare sig det är i hemmet, på ett boende, på ett härbärge 

eller på gatan.  

 Griffith (2007b) skriver att mycket kan göras för att minska lidandet för patienter som dör i 

hemmet. I det aktuella patientfallet instruerades närstående om olika åtgärder för att underlätta 

för patienten, såsom att rikta en fläkt mot ansiktet, att höja huvudgärden på sängen, att byta 

till svala och torra kläder, att sitta tyst eller att läsa högt och att inte utsätta patienten för mer 

stimulans än nödvändigt för att hålla de paranoida vanföreställningarna på en acceptabel nivå.  

 

Beslutsförmåga och självbestämmande  

Medical Advance Care Planning for Persons with serious mental illness av Foti, Bartels, 

Merriman, Fletcher och Van Citters (2005), är en nordamerikansk studie som behandlar den 

form av vårdplanering (advance health care directive), där vuxna personer har möjlighet att 

planera sina önskemål om hälso- och sjukvårdsinsatser i livets slutskede, i händelse av att han 

eller hon förlorar förmågan att kommunicera. Denna vårdplanering är ett slags livstestamente 

och innebär också att man utser en person som fungerar som ställföreträdande beslutsfattare. 

Det har saknats kunskap om huruvida denna form av vårdplanering är användbar för personer 

med SPMI, eftersom patientgruppen har exkluderats i tidigare forskning. I den aktuella 

studien har 142 vuxna personer med SPMI intervjuats med hjälp av strukturerade intervjuer. 



20 
 

Studien visar att personer med SPMI har förmåga att vara delaktiga i vårdplaneringen. De 

flesta av den aktuella studiens deltagare förstod de ställda frågorna och deras psykiska 

sjukdom påverkade sällan svaren. Personer med SPMI hade förmåga att överväga och 

uttrycka önskemål om utformandet av ett livstestamente inför livets slutskede. I de flesta fall 

kunde deltagarna identifiera en person som skulle kunna föra deras talan och fatta beslut om 

de inte längre skulle ha förmågan själva (Foti et al., 2005).  

 Terpstra och Terpstra (2014) skriver att autonomi och självbestämmande är en fråga som 

av olika skäl ofta är aktuell när det gäller psykiskt sjuka patienter i palliativ vård. Vissa 

patienter saknar insikt om att de har en dödliga sjukdom, vilket är ett hinder för att fatta beslut 

om olika behandlingsalternativ. Andra patienter kan sakna beslutsförmåga om deras psykiska 

sjukdom påverkar tankeförmågan. Personer med SPMI som har en livshotande sjukdom har 

rätt att välja de behandlingar som de tror kan bidra till god vård och livskvalitet. De har också 

rätt att vägra behandling. Detta självbestämmande är beroende av personens beslutsförmåga. 

Om personens beslutsförmåga sviktar kan det vara en utmaning för vårdpersonal att försöka 

förstå en persons önskemål i ett skede av extremt psykiskt och fysiskt lidande.  

 Ett annat hot mot självbestämmandet hos personer med SPMI kan vara paternalistisk 

sjukvårdspersonal som utgår från att patienten inte är kapabel att fatta egna beslut om frågor 

kring livets slut (Webber, 2012).  

 En fallstudie av Henry (2006) berättar om en sängbunden 60-årig patient med obehandlad 

schizofreni, bröstcancer och metastaser i hjärnan. Patienten vägrade varje form av behandling 

och hennes röster förbjöd både medicin, såromläggning och hjälp med personlig hygien. 

Patienten accepterade sedermera medicinering med neuroleptika, men rösterna förbjöd all 

annan behandling. Under den fortsatta vården ställdes vårdpersonalen inför komplicerade 

etiska frågeställningar. Patientens vilja var klart uttryckt och hon motsatte sig konsekvent 

operation, strålning eller cellgifter. Dilemmat var att patientens förmågor till insikt och 

omdöme var diskutabla. Henry skriver att alla vuxna patienter har rätt att acceptera eller 

avvisa varje behandling. Rätten till självbestämmande kan visserligen inskränkas om 

patienten saknar förmåga till insikt och omdöme, men även en person som brister i dessa 

förmågor har en grundläggande rätt till självbestämmande. Autonomi är att betrakta som en 

grundläggande mänsklig rättighet, något varje människa har för att hon är människa och som 

aldrig kan förloras. I detta fall skulle patientens förväntade livslängd förkortas utan 

behandling, men sjukdomen var inte längre möjlig att bota. Att behandla patienten skulle 

förutsätta tvångsvård, vilket inte bedömdes som etiskt försvarbart när utsikter till bot 

saknades.  



21 
 

  

Tillit och kommunikation  

McCasland (2007) menar att en bra kommunikation med personer med SPMI bygger på 

förtroende och samförstånd. Detta leder till en bättre förståelse mellan sjuksköterskan och 

patienten. Det kan vara svårt att kommunicera med personer med SPMI om sjuksköterskan 

inte är van vid att möta patienter med psykiska sjukdomar. Om sjuksköterskan inte har 

metoder för att kommunicera är det lätt att bli frustrerad och förvirrad.  

 Personer med schizofreni har ofta vanföreställningar. Vanföreställningarna kan vara mer 

eller mindre intensiva, men är oftast innehållsmässigt desamma. I de flesta fall är det bra att 

acceptera patientens vanföreställningar och försöka vara till hjälp med att hantera dem.  Om 

en patient exempelvis har en vanföreställning om att en person eller en grupp utgör ett hot, 

bör sjuksköterskan förklara att patienten är i säkerhet. Sjuksköterskan bör bekräfta patientens 

upplevelse men också förmedla att hon eller han inte upplever samma sak. Om en schizofren 

patient hör röster som uppmanar patienten att inte äta, kan sjuksköterskan säga att hon eller 

han vet att patienten hör röster, men att sjuksköterskan inte hör några. Det kan också vara till 

hjälp för sjuksköterskan att fråga patienten om de psykotiska symtomens kvantitet, kvalitet 

och intensitet. En person med SPMI kan ofta ge information om vad han eller hon upplever 

och de psykotiska symtomens intensitet kan exempelvis skattas på en skala mellan ett och tio, 

på samma sätt som smärtskattning (McCasland, 2007). 

 När det gäller vård av agiterade patienter med SPMI är det viktigt att vara lugn. Om en 

sjuksköterska verkar rädd kan det öka patientens rädsla. Det är viktigt att etablera samförstånd 

och förtroende mellan sjuksköterskan och patienter med SPMI som är rädda eller kan vara 

utmanande. Om en sjuksköterska i den palliativa hemsjukvården är rädd för att vara ensam 

med en patient kan hon eller han ta med en kollega eller planera in besök när det finns en 

familjemedlem i hemmet. En sjuksköterska som känner sig utsatt under ett hembesök kan inta 

en position mellan patienten och utgången. Det primära målet med detta är att varken 

patienten eller någon annan ska komma till skada (McCasland, 2007). Terpstra och Terpstra 

(2014) skriver att när psykologer och psykiatriska konsulter ingår i palliativa team medför 

detta en förbättring av vården av somatiskt sjuka patienter med schizofreni. 

 

Den vårdande relationen 

I Griffiths (2007a) fallstudie beskriver författaren ett samtal hon hade med patienten i hans 

hem. De talade om vad som oroade patienten inför döden och det framkom att han var orolig 
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för att inte få luft och för att familjen skulle bli så rädda att de inte vågade vara hemma. Han 

var också orolig för hur familjen skulle hantera situationen om han plötsligt skulle dö mitt i 

vardagsrummet. För egen del var han rädd för att komma till helvetet. Patienten hade tidigare 

hört röster av gud och djävulen. Dessa upplevelser hade varit verkliga för patienten och han 

var nu rädd för vad som skulle beslutas om honom under hans sista tid i livet.  

 Den andra delen av Griffiths (2007b), fallstudie handlar om patientens sista veckor i livet, 

när han berättade om sin övertygelse om att gud och djävulen dividerade om hans öde. Det är 

viktigt att förstå vad i patientens andliga liv som är sunt och osunt i relation till den psykiska 

sjukdomen. Om en patient med schizofreni och vanföreställningar uttalar tankar om gud som 

är långt utanför ramarna för hans eller hennes religion, kan tankarna vara psykotiska. Det kan 

upplevas som en lättnad för patienten att kunna tala med någon om religion, döende och död. 

Vårdpersonal bör därför utveckla sin förmåga att samtala om religion och andliga frågor 

eftersom sådana frågor kan spela en stor roll i patientens liv.  

 Webber (2012), beskriver ett fall där patienten kan ha fått en bättre palliativ vård än många 

andra personer med SPMI tack vare samarbete mellan den psykiatriska och palliativa vården. 

I och med att den palliativa personalen blev informerade om patientens önskemål, exempelvis 

vad gällde val av efterrätt, blev övergången smidig och det blev lätt att skapa nya vårdande 

relationer på kort tid. När patienten försämrades använde den personalen i palliativ vård sin 

kunskap om exempelvis smärta för att bedöma patientens behov. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Uppsatsens resultat har främst baserats på kvalitativa fallstudier. Anledningen till detta är att 

ämnet är lite utforskat och det finns därför en begränsad mängd publicerade studier. 

Fallstudier har begränsningar i form av en lägre generaliserbarhet, men tillgångar genom att 

de ger möjlighet till fördjupning. Att de utvalda studierna är kvalitativa har samband med att 

ämnet handlar om relationer mellan människor och att relationer inte är mätbara. Det är ett 

problem att det finns krav på att kvalitativ forskning ska kvalitetsgranskas och mätas med 

metodbegrepp som är speciellt utvecklade för kvantitativ forskning (jfr Martinsen, 1993).  

 Området är lite utforskat och det begränsade antalet studier i ämnet skulle kunna bero på 

att det finns ett litet forskningsintresse för personer med SPMI, en patientgrupp som flera av 

artikelförfattarna beskriver som en marginaliserad grupp i samhället. I den magra 

artikelskörden refererar författarna emellanåt till samma artiklar i sina bakgrunder. Vissa är 
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mer refererade, såsom Foti et al. (2005), Baker (2005) och McCasland (2007). Urvalet har 

begränsats av att antalet artiklar i ämnet är få. Trots att det hade varit bättre om urvalet varit 

större, har texterna speglat ämnet.  

 Då sökresultatet hade en internationell spännvidd, gjordes ingen geografisk avgränsning av 

arbetet. De utvalda studierna är publicerade i västvärlden. Det finns väsentliga skillnader i 

sjukförsäkringssystemet mellan olika länder, vilket innebär att exempelvis ekonomiska 

förhållanden inte är jämförbara. Den forskning som använts i uppsatsen är begränsad till 

Europa, USA, Canada och Australien, och resultatet är därmed tillämpbart på delar av 

västvärlden.  

 Litteratursökningen har inte avgränsats tidsmässigt, vilket skulle kunna ha medfört ett 

sökresultat med äldre studier. Begreppet palliativ vård började användas 1975 (Henoch, 2002) 

och en litteratursökning med sökorden palliativ vård skulle därför kunna ha givit ett 

sökresultat begränsat till artiklar som publicerats efter 1975. En översiktlig litteratursökning 

visade dock att det redan 1948 publicerades en artikel med titeln Care of the cancer patient 

after he returns home, där ordet palliativ förekommer i artikelns abstract och syftar på en 

icke-kurativ cancersjukdom. Det är möjligt att den förhållandevis outforskade kombinationen 

av psykisk sjukdom och palliativ vård är orsaken till att den äldsta studien i resultatdelen är 

publicerad 2005. 

 Litteratursökningen har visat att det saknas svenska studier i ämnet.  

 

Resultatdiskussion 

Vårdande   

Med utgångspunkt från litteraturen är det rimligt att ställa frågan om personer med SPMI har 

speciella behov av bemötande, eller om det snarare är vården som måste bli mer tillgänglig 

för patientgruppen. Möjligen är behoven hos personer i ett palliativt skede likartade, men alla 

patientgrupper får inte sina behov tillfredsställda. Resultatet visar att det finns två viktiga 

aspekter: Dels att personer med SPMI får otillräcklig vård, dels att deras behov inte 

tillgodoses. Mot bakgrund av Martinsens gräsrotsperspektiv är personer med SPMI en 

patientgrupp som otvetydigt befinner sig långt ner i hierarkin. Martinsen (1993) skriver att 

sjuksköterskans uppgift är att tolka, uttrycka och handla i den andras speciella situation. Detta 

innebär att förhålla sig öppen och medkännande inför patientens lidande samtidigt som man 

gör en professionell bedömning av patientens tillstånd. 

 



24 
 

Sen upptäckt 

Att livshotande sjukdomar upptäcks sent och att patienter med SPMI söker vård sent, behöver 

inte bara bero på en oförmåga att tolka symtom på somatisk sjukdom, utan kan också ha 

samband med tidigare negativa erfarenheter av vården som medför en ovilja att kontakta 

sjukvården. Baker (2005) menar att det kan var den psykiska sjukdomen i sig som hindrar 

patienten från att söka vård i tid eller att berätta om tidiga symtom på livshotande sjukdom. 

Block (2006) skriver att en person med SPMI kan ha svårt att följa en behandling, kan 

upplevas skrämmande av vårdpersonal och fatta beslut som är påverkade av 

vanföreställningar. Det går också att föreställa sig ett annat problem, risken att vårdpersonalen 

är skrämmande för personer med SPMI.  

 En större medvetenhet om att personer med SPMI löper ökad risk att dö av somatisk 

sjukdom skulle kunna hjälpa vårdpersonal att erbjuda förebyggande vård eller åtminstone 

hjälpa dem att upptäcka en allvarlig sjukdom tidigare. Ett annat sätt att upptäcka allvarlig 

somatisk sjukdom är att göra en grundlig undersökning av personer med SPMI som vistas på 

sjukhus (Baker, 2005). Det är sannolikt att många personer med SPMI har etablerade 

kontakter med den psykiatriska öppenvården. I sådana fall är det rimligt att den psykiatriska 

vården bär ett ansvar för att uppmärksamma och informera om symtom på livshotande 

somatisk sjukdom. I Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med 

specialistutbildning, inriktning mot psykiatrisk vård, framgår att ett av kompetensområdena är 

att: ”kunna identifiera, differentiera och handlägga såväl lindriga tillstånd som komplicerade 

tillstånd av samsjuklighet”(Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor, u.å. s. 8). 

 

Förstärkta psykotiska symtom  

Jeste, Gladsjo, Lindamer och Lacro (1996) har visat att ju svårare positiva psykossymtom en 

person med schizofreni har, desto mer sannolikt är det att symtomen är relaterade till en 

samtidig somatisk sjukdom som negligeras eller underskattas av sjukvården. Griffith (2007a) 

beskriver i sin fallstudie av en patient med schizofreni vars psykotiska symtom förstärktes när 

hans somatiska sjukdom förvärrades. Det finns inget i studierna som stöder tanken om att en 

psykiskt sjuk persons psykotiska symtom minskar vid livshotande sjukdom (jfr Albinsson & 

Strang, 2012), utan förhållande är snarare tvärtom. En fallstudie med fyra deltagare som 

behandlar strategier för att hantera samtidig schizofreni och cancer, visade att två av 

deltagarna upplevde ökade positiva psykossymtom efter sin cancerdiagnos. Detta gjorde det 

svårare för patienterna att hantera cancersjukdomen (Cross & Rudnick, 2010).  
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Sjuksköterskans tolkning av smärta 

En viktig uppgift för sjuksköterskan är att tolka hur personer med SPMI uttrycker smärta. 

Forskning visar att smärta kan inkorporeras i patientens vanföreställningar och bli en del av 

den psykotiska världen. Smärta kan också dämpas av neuroleptika. Jeste et al. (1996) 

beskriver hur neuroleptika används som smärtlindring vid cancer och andra kroniska 

sjukdomar och att neuroleptika kan sänka smärttröskeln. Detta kan leda till att psykiskt sjuka 

personer inte söker vård och därmed inte får behandling för somatiska sjukdomar. När 

vårdpersonal enbart fokuserar på psykiatriska symtom eller betraktar patientens upplevda 

somatiska besvär som psykosomatiska, förbises somatiska sjukdomar hos psykiskt sjuka 

patienter.  

 Smärtlindring av personer med SPMI som lider av livshotande somatisk sjukdom är en 

utmaning för vårdpersonal i palliativ vård, eftersom patientgruppen sannolikt inte förmedlar 

smärta på samma sätt som andra patienter. Att kunna föregripa och behandla smärta är 

avgörande för en effektiv palliativ vård (Baker, 2005). Studien av Chochinov et al. (2012), 

tydliggör att smärtlindring av patienter med SPMI i palliativt skede är ett eftersatt område. 

Den jämförelsevis låga förskrivningen av smärtlindrande medicin till patienter med SPMI 

innebär att patientgruppen får en kvalitativt sämre palliativ vård.  

 

Behov av samverkan 

Begreppet palliativ psykiatri skulle kunna innebära en växelverkan mellan psykiatrisk vård 

och palliativ vård, där sjuksköterskan i palliativ vård får kunskap om SPMI och 

sjuksköterskan i psykiatrisk vård får kunskap om symtom på allvarlig somatisk sjukdom. 

Enligt Baker (2005), tenderar vårdpersonal inom palliativ vård att drabbas av panik när en 

döende patient är en person med SPMI, eftersom man upplever att den psykiska sjukdomen är 

ett hinder för att vårda patienten. Vårdpersonalen förstår ofta inte hur symtom på psykisk 

sjukdom påverkar patientens beteenden och beslut, vilket kan leda till ilska och frustration hos 

personalen. Eftersom de flesta verksamma sjuksköterskor inom palliativ vård sannolikt inte är 

specialistsjuksköterskor i området, kunde kunskap om personer med SPMI i ett palliativt 

skede vara ett inslag i grundutbildningen till sjuksköterska. Vid en genomläsning av 

kursplanerna i utbildningen till specialistsjuksköterska i palliativ vård vid Ersta Sköndals 

högskola och Sophiahemmets högskola, kan konstateras att det inte ingår några kurser i 

palliativ vård vid samtidig psykiatrisk sjukdom. Samma förhållande gäller utbildningen till 
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specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård vid Ersta Sköndals högskola och Karolinska 

institutet. Mcleod (2013) skriver att psykiatrin varken kan eller bör vara den palliativa vårdens 

räddning, utan att lösningen är att utbilda de verksamma. Palliativ vård behöver bli mer 

kompetent eftersom psyket kan förvärra bördan av en livshotande sjukdom. Det optimala 

torde vara att utveckla samverkan mellan psykiatri och palliativ vård. I Martinsens 

omsorgsteori återfinns tanken om ett kollektivt, moraliskt ansvar för de svaga i samhället. 

Moral innebär att handla med den andres bästa för ögonen (Martinsen, 1993). Uppdelningen 

av människor i olika vårdområden där skilda vårdformer inte samarbetar för patientens bästa 

kan med detta synsätt tolkas som omoraliskt. Att personer med SPMI, som är en patientgrupp 

som på grund av psykisk sjukdom redan är marginaliserad i samhället, i praktiken får sämre 

vård än den övriga befolkningen vid livshotande somatisk sjukdom kan betraktas som djupt 

omoraliskt.  

 

Kommunikation 

En god omvårdnad förutsätter en jämlik kommunikation mellan sjuksköterska och patient. 

Kommunikation som bygger på förtroende och samförstånd leder till en bättre förståelse för 

patientens situation. Det kan vara svårt att kommunicera med personer med SPMI om 

sjuksköterskan inte är van vid att möta patienter med psykiska sjukdomar. Martinsen (1993) 

skriver att medkänsla, barmhärtighet och tillit är naturliga reaktioner på en annan människas 

behov av hjälp. Avståndet till den andra människan får varken vara för lång eller för kort, 

eftersom det är den andra människan vi ska se och inte oss själva. Om sjuksköterskan är för 

distanserad i kommunikationen blir patienten reducerad till ett objekt. Martinsen menar att det 

inte finns någon motsättning i att vara personlig men ändå professionell. En professionell 

sjuksköterska är en person med känslor som möter en patient som medmänniska. Det finns 

ingen motsättning mellan att vara professionell och att ha en känslomässig kommunikation 

med patienten och att lyssna till honom eller henne med inlevelse (Martinsen, 2000). Mina 

erfarenheter av vårdares kommunikation med personer med SPMI är att det finns en tendens 

till distansering hos personalen som sannolikt försvårar en god relation. Det är möjligt att 

detta har samband med en rädsla för att bli personlig Detta kan tyckas vara paradoxalt, 

eftersom en medmänsklig, jämlik relation mellan sjuksköterskan och patienten skapar ett 

större utrymme för självbestämmande och därmed gynnar patienten.  
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Den goda relationen 

En tillitsfull relation är en av hörnstenarna i både palliativ och psykiatrisk vård. När en 

döende person med SPMI vårdas bör vårdpersonalen ha kunskap om den psykiska sjukdomen 

för att minska risken för oro och feltolkningar. Kunskap och förståelse är nyckeln till en 

medkännande vård och sjuksköterskans förmåga att utveckla en tillitsfull och vårdande 

relation är det viktigaste vid vård i livets slutskede (Baker, 2005).  

 Den vårdande relationen är jämförbar med vad Martinsen (1993) kallar den goda 

relationen. I den goda relationen är sjuksköterskan öppen, närvarande och inriktad på den 

andra personen. Hon eller han möter den andra personen som medmänniska och är inriktad på 

allt som gör gott för den andra. Att stå inför en hjälpsökande människa innebär att se till att 

personen får sina behov tillfredsställda med människovärdet i behåll, dvs. att personen inte 

bara överlever utan även får ett värdigt liv. Enligt Martinsen präglas inte vår tid av goda 

relationer, utan av överflöd, självupptagenhet och paradoxen mellan överflöd och armod.  

Block (2006), påtalar att alla patienter med livshotande sjukdom behöver få psykologiskt 

stöd. Exempelvis kan sjuksköterskans förmåga att lyssna medkännande minska lidandet och 

förbättra livskvaliteten vid livets slut. Kommunikation är avgörande vid vård i livets slutskede 

och kommunikationen börjar med att verkligen lyssna till vad patienten säger (Lindqvist, 

Rasmussen, Widmark & Hydén, 2008). Martinsen (1993, s. 71), skriver: ”De relasjoner vi 

ingår i til hverandre, har alltid noen typiske trekk ved seg. Samtidigt er situasjonen også 

singulær, enestående. Enestående er situasjonen med hensyn til tidens irreversibilitet. Den 

kommer aldri tilbake som den samme situasjonen. Samtidig må det være noe i situasjonen 

som vi kjenner oss igjen, ellers ville vi bli hjemløse.” 

 

Självbestämmande 

Studierna av Foti et al. (2005), Henry (2006) samt Terpstra och Terpstra (2014) visar dels att 

personer med SPMI generellt är kapabla att delta i vårdplanering av sin egen vård i livets 

slutskede, dels att rätten till självbestämmande bör råda även om beslutsförmågan sviktar.  

En alltför restriktiv hållning till exempelvis rökning kan försvåra samarbetet med patienten 

och därmed omöjliggöra nödvändig vård och det kan ibland vara nödvändigt att bortse från att 

patienten röker. Bland personer med schizofreni röker mellan 70 % och 90 % (Griffith, 

2007a). Det finns flera förklaringar till att rökning är mer frekvent hos personer med SPMI. 

Rökning kan vara en form av självmedicinering eftersom nikotinet frisätter dopamin, vilket 

lindrar både positiva och negativa psykotiska symtom. Därutöver kan nikotin ha en 
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antidepressiv effekt. Personer med schizofreni har också beskrivit att rökning har en lugnande 

effekt (Kelly & McCreadie, 2000). Med anledning av rökningens självklart negativa effekter 

bör vårdpersonalen försöka hjälpa patienter att sluta röka. I Terpstras och Terpstras (2014) 

patientfall gjorde sjuksköterskorna upp ett schema för patientens rökning medan han 

fortfarande var rörlig. När patienten blev sängbunden användes i stället nikotinplåster.  

 

Kliniska implikationer  

En ökad medvetenhet hos sjuksköterskor om att personer med SPMI löper ökad risk att dö av 

somatiska sjukdomar kan medföra att patienter erbjuds förebyggande vård och att tecken på 

allvarlig sjukdom upptäcks tidigare.  

 Kunskap om tecken på allvarlig sjukdom hos personer med SPMI, att kunna tolka uttryck 

för smärta och medvetenhet om vikten av att skapa en god relation med den person man 

vårdar är viktig för alla sjuksköterskor som möter denna patientgrupp. I möten med personer 

med SPMI bör sjuksköterskan vara uppmärksam på symtom på somatisk sjukdom, såsom 

exempelvis plötslig viktnedgång.  

 Personer med SPMI kan uttrycka smärta på andra sätt än de vanliga, exempelvis genom 

förstärkta psykotiska symtom.  

 Det finns en risk för att personer med SPMI får förstärkta psykotiska symtom vid 

inläggning på sjukhus pga. ny miljö, nya människor och tidigare negativa erfarenheter av 

vården. Troligen är det bättre om personer med SPMI ges möjlighet till vård i den palliativa 

hemsjukvården.  

 Förskrivningen av smärtlindrande medicin är påtagligt lägre när det gäller personer med 

SPMI och sjuksköterskans förmåga att tolka patientens symtom på smärta är väsentlig för att 

patienten ska få adekvat smärtlindring.  

 Sjuksköterskan bör arbeta för en god relation genom att lyssna till patienten som en 

jämbördig medmänniska, genom att respektera patientens rätt till självbestämmande och vara 

medveten om att hon eller han är en gäst i patientens liv.  

 

Förslag till fortsatt forskning  

Eftersom det saknas publicerade studier i ämnet som utgår från svenska förhållanden, skulle 

studier av personer med SPMI som vårdas i ett palliativt skede vara av stort intresse. Det finns 

ett behov av forskning kring omvårdnadsbehov hos psykiskt sjuka patienter med livshotande 

somatisk sjukdom.  



29 
 

 

Slutsats  

Resultatet visar att det finns särskilda behov av omvårdnad hos personer med SPMI och 

somatisk sjukdom som befinner sig i palliativt skede. Sjuksköterskan behöver ha kunskap om 

psykiskt sjuka personers symtom på allvarlig somatisk sjukdom, om att tolka förstärkta 

psykotiska symtom samt att bedöma smärtpåverkan och behov av smärtlindring.  Däremot är 

det tveksamt om det finns behov av ett särskilt bemötande. Ett gott bemötande innebär att 

sjuksköterskan möter den psykiskt sjuka patienten som en jämlike och förmår åsidosätta sina 

egna behov för att ha fokus på vad som gör gott för patienten och därmed respektera hans 

eller hennes självbestämmande. Då finns förutsättningar för kommunikation och en god 

relation.  
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mentally ill. 

2007, USA, Journal of 

hospice and palliative 

nursing. 
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SPMI.  
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En 53-årig patient med 
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de vårdar psykiskt sjuka patienter i livets 
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Picot, S.A., 

Glaetzer, K.M. & 

Myhill, K.J. 

Coordinating end 

of life care for 

individuals with a 

mental illness – A 

nurse practitioner 

collaboration. 

2013, Australien, 
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Att beskriva fördelarna med 

att vårda personer med 

psykisk sjukdom i livets 

slutskede med personal från 

två olika vårdspecialiteter.  

Kvalitativ studie: Fallstudie. 

En 46-årig patient med 

bröstcancer. 

Vårdpersonal från olika specialiteter som 

arbetar tillsammans innebar en förbättrad 

bedömning och vård 

.  

Terpsta, T.L. & 

Terpstra, T.L. 

Palliative care for 

terminally ill 

individuals with 

schizophrenia. 

2014, USA, Journal of 

psychosocial nursing. 

Att beskriva och diskutera 

vårdandet av en man med 

lungcancer som också har 

schizofreni. 

Kvalitativ studie: Fallstudie. 

61-årig patient med 

schizofreni som vårdas i ett 

palliativt skede.  

Författarna diskuterar insatser vid 

behandling av en psykiskt sjuk patient. Att 

dela med sig av både framgångsrika och 

misslyckade insatser vid arbete med -

personer med SPMI kan hjälpa andra 

vårdteam.   

Webber, T. End of life care for 

people with mental 

illness 

2012, Canada, Journal 

of Ethics in Mental 

Health. 

Att belysa hur graden av 

autonomi har minskat för 

personer som lever med 

SPMI och palliativ sjukdom.  

Kvalitativ studie: Fallstudie. 

En patient med paranoid 

schizofreni och 

magsäckscancer.  

Nödvändigheten av att finna lösningar för att 

förhindra felbehandling som har samband 

med brist på autonomi. 
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