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Sammanfattning 

 

Bakgrund: 

 

Då en patient får en diagnos eller sjukdom kan vården vara inriktad på 

kuration eller palliation. Vård med kurativ inriktning syftar till att bota 

sjukdom medan palliativ vård syftar till att lindra genom stödjande åtgärder. 

Att genomgå en transition är något som påverkar människans alla 

dimensioner. En av sjuksköterskans uppgifter är att stödja patienten genom 

transitioner, för att kunna göra det krävs en förtroendefull relation mellan 

patient och sjuksköterska. 

Syfte:  
Syftet var att belysa patienters upplevelser av transitionen från kurativ till 

palliativ vård.  

Metod: Metoden som använts är en litteraturöversikt som syftar till att skapa en 

överblick över det valda kunskapsområdet. Resultatet har författarna skapat 

av tio kvalitativa originalartiklar som identifierades i databaserna: Cinahl 

Complete, Pubmed och Medline. 

Resultat: Analysen resulterade i fyra huvudteman och tre subteman. Med det första 

temat “Vårdrelationen” och subtemana “Behovet av att få information” och 

“Stödet från sjuksköterskan” beskrivs patienters upplevelser av att få 

information och att bli introducerad till palliativ vård och upplevelsen av 

stödet från vårdpersonalen. Det andra temat “Från att vara självständig till 

att bli beroende” skildrar patienters upplevelse av förändrade och en rädsla 

för att bli en börda för någon annan: Det senare framgår av subtemat 

”Rädslan för att bli en börda för andra”.  Det tredje temat “Tankar om 

framtiden” handlar om patienters upplevelser och tankar om framtiden vid 

transitionen från kurativ till palliativ vård. Det fjärde temat “Upplevelser av 

att anpassa sig till sin nya situation” beskriver patienters upplevelse av att 

försöka anpassa sig till sin nya situation.  

Diskussion:  Utifrån Meleis transitionsteori diskuterades resultatet som var relaterat till 

patienternas upplevelse av transitionen från kurativ till palliativ vård. Att få 

information har varit viktigt för patienterna i denna transition, något som 



 
 

 
 

 

även transitionsteorin bekräftar. I diskussionen lyfte författarna även 

problematiken kring rollförändringar och upplevelsen av hopp. 

Nyckelord: Palliativ vård, kurativ, patientens upplevelse, levd upplevelse, transition, 

livets slut. 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: When a patient receives a diagnosis or contracts a disease, treatment can be 

focused on curation or palliation. Care with a curative orientation aims to 

cure the disease, whilst palliative care aims to relieve through supportive 

measures. Undergoing a transition affects all human dimensions. One of the 

nurse's tasks is to support the patient through transitions, doing so requires a 

trusting relationship between patient and nurse. 

Aim: The aim was to highlight patients´ experiences through the transition from 

curative to palliative care 

Method: 
The method used was a literature review that aims to create an overview of 

the chosen field of knowledge. The authors created the result using ten 

original articles from the databases: Cinahl Complete, PubMed and 

Medline.  

Results: 
The result of the literature overview shows four main themes and four  

subthemes. The first theme “The nursing relationship” has two subthemes 

“The need to get information” and “The patients´ experience of the support 

from the nurse” describes patients´ experience of getting information and 

introduction to palliative care and the experience of the support from the 

nurse. The second theme "From independent to dependent" portrays 

patients' experience of changing roles and a fear of becoming a burden to 

someone else with one subtheme “The fear of being a burden to someone 

else”. The third theme "Thoughts on the Future" is about patients' 

experiences and thoughts about the future during the transition from 

curative to palliative care. The fourth theme "Experiences of adapting to 

their new situation," describes patients' experiences of trying to adapt to 

their new situation. 

Discussion: Based on Meleis transition theory the results were discussed and related to 

the patient's experience of the transition from curative to palliative care. 

Getting the information has been important for the patients in this transition, 



 
 

 
 

 

which also confirms by the transition theory. The authors highlighted the 

problem of role changes and the experience of hope in the discussion. 

Keywords: Palliative care, curative, patients´ experiences, lived experience, transition, 

end of life. 
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Inledning 

Palliativt vårdande är något som sjuksköterskor kan stöta på inom flertalet vårdformer. Vi har 

som sjuksköterskestudenter mött patienter i palliativt skede under våra verksamhetsförlagda 

utbildningar (VFU) på olika vårdavdelningar. Ämnet fångade vårt intresse när vi under våra 

VFU placeringar upplevt att sjuksköterskor haft svårt att prata om döden med patienter som 

just fått veta att deras vård ändrat riktning från kurativ till palliativ vård. Vi upplever att det 

finns en rädsla för att bemöta patienter i denna övergång, då sjuksköterskorna inte vet hur 

patienterna upplever detta. Syftet med det här arbetet är därför att belysa patienters upplevelse 

av övergången från kurativ till palliativ vård. 

 

Bakgrund  

Då en patient får en diagnos eller sjukdom kan vården antingen vara inriktad på kuration eller 

palliation (Glimelius, 2012). Glimelius (2012) menar att då vården är kurativ är det möjligt att 

bota sjukdomen, dock kan chanserna för ett gott resultat vara varierande. Palliativ vård ges 

när det inte längre finns någon bot mot sjukdomen och när man bedömer att den sjuke 

kommer att dö av sjukdomen. Dock utesluter palliativ vård inte behandling vilken kan ges 

under en relativt lång tidsperiod. Palliativ vård är därför inte helt synonym med vård i livets 

slutskede. Då sjukdomen övergår från kurativ till palliativ fas krävs det att patienten är 

välinformerad då det är patienten som bör vara beslutsfattare i sin egen vård, Glimelius 

(2012) belyser att sjukvårdspersonal kan uppleva svårigheter kring att ge patienten tydlig 

information då de anser att det kan beröva patienten och anhöriga på hoppet. 

 

Palliativ vård 

Ordet palliativ härstammar från det latinska ordet pallium (Beck-Friis och Strang, 2012). 

Pallium betyder mantel och kan ses som en symbol för kärleksfullt beskydd, lindrande och 

stödjande åtgärder. Palliativ vård handlar om ett förhållningssätt. Syftet med vården och 

behandlingar är inte att bota och bekämpa sjukdom utan att lindra lidande och öka 

livskvaliteten genom stödjande åtgärder.  Detta bör utmärka den palliativa vården samt skiljer 

den från andra vårdformer. Ett begrepp som förknippas med palliativ vård är hospicevård. 

Hospicevård är en gren av den palliativa vården, dess ursprung kan man säga, men betraktas 

inte vara helt synonym med den trots att de har en liknande filosofisk grund (Ternestedt & 

Andershed, 2013). En skillnad är att den palliativa vården ofta integreras tidigare under 

sjukdomsförloppet än hospicevård som ofta rör den allra sista tiden av livet. I Sverige 
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öppnade det första moderna hospicet 1982. Hospice beskrivs ofta som en byggnad, och som 

sluten vård. Det är ett missförstånd. Hospicevård bedrivs idag ofta som t.ex. hemsjukvård, 

dagvård och sluten vård och utgör ett alternativ inom den palliativa vården.  Palliativ vård 

bedrivs sålunda inte enbart i form av särskilda platser på exempelvis specifika enheter utan 

bedrivs också som hemsjukvård och via rådgivningsteam som allmänsjukvården kan vända 

sig till. För att det ska betraktas som palliativ vård ska vården vila på den palliativa vårdens 

värdegrund/filosofi.  Enligt socialstyrelsens termbank definieras palliativ vård som hälso- och 

sjukvård vars syfte är att främja livskvalitet och lindra lidande hos patienter som drabbats av 

en progressiv, obotlig sjukdom. (http://socialstyrelsen.se).  

Enligt WHO (2012) ska palliativ vård bygga på ett förhållningsätt som syftar till att 

förbättra livskvalitet för patienter samt deras anhöriga  i samband med den problematik som 

kan uppstå vid en livshotande sjukdom.  Palliativ vård lindrar lidande genom att proaktivt 

identifiera människans behov och tar hänsyn till de fysiska, psykiska, sociala och existentiella 

dimensionerna. Strang (2012) beskriver att dimensionera går in i varandra och att behoven av 

vård kan uttryckas på olika sätt . Exempelvis kan en existentiell ångest uttryckas i form av 

kroppslig smärta. I den palliativa vården är det lika viktigt som i all annan vård att respektera 

patientens autonomi och integritet. Enligt Socialstyrelsen (2006), finns en kunskapslucka 

inom den palliativa vården när det gäller personalens kunskaper och det har fastställts mål för 

en gemensam kompetensutveckling.  

   När vården ska övergå från kurativ till palliativ fas är det viktigt med patientens 

godkännande till denna förändring och en förutsättning för det är att patienten fått information 

om vad övergången till palliativ vård innebär (McLeod-Sordjan, 2013). För att patienten ska 

få ett bra stöd i övergången är det viktigt att interaktionen inom vårdteamet fungerar bra. En 

god relation och kommunikation mellan olika medlemmar i vårdteamet, mellan vårdteam och 

patient samt dess närstående är en förutsättning för ett gott vårdande (Strang, 2012). Palliativ 

vård är per definition teambaserad. Då en person drabbas av en obotlig och dödlig sjukdom 

kan möjligheten att samtala vara avgörande för hur hen hanterar situationen.  Patienten och 

hens närstående ska kontinuerligt erbjudas samtal (Widell, 2015). Samtalet handlar om att ge 

information men också om att skapa en trygghet för alla berörda till att kunna prata om 

känslomässiga ämnen. Det har visat sig att konsekvent information om hälsotillstånd, tillit till 

vårdarna, delaktighet i vårdplaneringen har varit goda verktyg för patienten att hantera sin 

situation (Meeker, Waldrop, Schneider & Case, 2014).  
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Transition 

Transition innebär en övergång från ett tillstånd till ett annat där övergången påverkar 

personens sociala status (Ternestedt & Norberg, 2014). I en litteraturöversikt har man studerat 

hur termen transition används i forskningen. Det framkommer att i de flesta studierna beskrivs 

inte enbart en yttre förändring, som t.ex. en förändring i miljön utan även som en inre 

omorientering eller förändring (Karlik, Visentin & van Loon, 2010). I litteraturöversikten 

identifierades tre faser av transitionen; Den första fasen i transitionen innebar en 

förflyttning/förändring av någon form, den andra fasen i transitionen innebar någon form av 

integrering eller adaption och den tredje fasen i transitionen innebar en inre process där 

människan anpassar förändringen till sitt liv. De tre faserna i transitionen beskrivs också i 

termer av en avslutande fas, en mellanfas och en fas som är början på något nytt (Elmberger, 

2013). En transition innebär också upplevelser av att förlora sig själv och av att identiteten 

kommer i gungning som ett resultat av den osäkerhet som en transition och kris innebär 

(Karlik et al., 2010). Identitet och transition har visat sig vara begrepp med stark anknytning 

till varandra. Detta är viktigt att förstå och här spelar, förutom personens sociala nätverk, 

personalen en viktig roll för hur transitionen kommer att utvecklas.  

Kaur och Mohanti (2011) beskriver att transitionen från kurativ till palliativ vård kan leda 

till upplevd osäkerhet för patienten, närstående och vårdpersonal. Författarna menar att 

sjukvården har svårigheter att möta dessa problem eftersom det inte finns några entydiga 

gränser mellan kurativ och palliativ vård och att läkare och sjuksköterskor ofta saknar 

kunskap om vad palliativ vård faktiskt innebär.  Kaur och Mohanti (2011) betonar att för en 

lyckad transition behöver all sjukvårdspersonal som jobbar med patienter med kroniska eller 

svåra sjukdomar ha en bra kunskapsbas för vad palliativ vård innebär, en god förmåga att 

kommunicera och att inkludera patient och närstående i beslutsfattandet samt identifiera 

medicinska, sociala och kulturella aspekter som kan främja en god palliativ vård.  Broom et 

al. (2015) har studerat sjuksköterskans upplevelse av vad vårdandet innebär vid transitionen 

till palliativ vård. Sjuksköterskorna beskrev att denna komplexa transition handlade om att 

hjälpa patienter hantera en upplevelse av meningslöshet, maximera patienternas komfort och 

minimera fysiskt och psykiskt lidande. Sjuksköterskorna betonade att vid denna transition var 

det viktigt att informera patienten om dennes hälsosituation, sjuksköterskornas erfarenheter 

var att patienter  i transition  har ett extra stort behov av detta. Sjuksköterskorna har även 

beskrivit att patienter ofta har en rädsla och oro inför framtiden vilket är en av deras uppgifter 

att försöka lindra. 
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Sjuksköterskan arbete i palliativ vård 

En del av sjuksköterskans uppgifter i den palliativa vården handlar om att bygga upp en 

relation med patienter och närstående (Friedrichsen, 2012). Att skapa en relation till patient 

och närstående kan ta tid, sjuksköterskan bör vara medveten och närvarande för att kunna 

bygga en tillitsfull relation. Då patient och närstående ses som en enhet så är vårdandet av den 

närstående lika viktig att uppmärksamma som att vårda patienten (Iranmanesh, Axelsson, 

Sävenstedt & Häggström, 2010). Tillsammans med patienten och hens närstående söker 

sjuksköterskan kunskap och förståelse av vad som ger patienten mening och hur hen kan 

hjälpa patienten och närstående  att hantera den svåra situation de befinner sig i. Att stödja 

människan i livets slut kan göras på olika sätt, det kan innebära att informera patienten, ta till 

vara patientens glädjeämnen, se den närstående eller helt enkelt bara vara närvarande 

(Friedrichsen, 2012). Sjuksköterskan strävar efter att bemöta varje patient som en unik individ 

vilket innebär att sjuksköterskan behöver anpassa sig till varje ny situation (Johansson & 

Lindahl, 2012). Arbetet inom palliativ vård kan upplevas svårt samtidigt som det är mycket 

givande. Att ständigt mötas av lidande och död kan väcka många jobbiga känslor hos 

sjuksköterskan och för den som är ny i yrket kan detta vara svårt att hantera (Friedrichsen, 

2012). Sjuksköterskan får en förståelse för hur sårbart livet är när hen möter den döendes 

tankar om existens och döende, det är därför viktigt för sjuksköterskan att hålla en viss distans 

till patienten i den vårdande relationen för att inte bli för personligt involverad (Johansson & 

Lindahl, 2012).  

  Det formella samtalet och beskedet om att vården ändrar riktning till palliativ vård 

genomförs ofta av läkaren men sjuksköterskorna beskriver att även de har en nyckelroll vid 

denna tidpunkt. Caswell, Pollock, Harwood & Porock (2015) beskriver att sjuksköterskan ofta 

är den som förklarar och förtydligar beskedet för patienten och anhöriga. Det innebär också 

samtal om döden, om hopp och om rädslan för lidande (Broom et al, 2015). Sjuksköterskorna 

ansåg att många patienter inte ville visa för läkaren hur de egentligen upplevde situationen, 

därför var det ofta sjuksköterskorna som förde samtalen till en djupare nivå.  

  

Problemformulering 

Palliativ vård syftar till att vårda hela människan, så väl psykiskt, fysiskt, socialt och 

existentiellt och det har visat sig att transitioner har en påverkan på människans alla 

dimensioner. Det har även visat sig att det inom sjukvården finns en kunskapslucka vad gäller 

palliativ vård. Transitionen till palliativ vård har av sjuksköterskor beskrivits som en komplex 

övergång där sjuksköterskan har ett övergripande ansvar att stödja patienten. För att 
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sjuksköterskor ska få en inblick i patientens upplevelse av transitionen vill vi belysa 

patientens upplevelse av transitionen från kurativ till palliativ vård som den beskrivits i den 

vetenskapliga litteraturen. 

 

Syfte 

Syftet var att belysa patienters upplevelse av transitionen från kurativ till palliativ vård. 

 

Teoretisk utgångspunkt 

Resultatet i denna litteraturöversikt kommer att diskuteras utifrån Meleis (2010) 

transitionsteori. Transitionsteorin är relevant för allmänsjuksköterskan då hen i sitt arbete ofta 

möter människor som genomgår transitioner. Meleis teori fokuserar på hur roller förändras 

vid transitioner och hur dessa förändringar påverkar hela människan. Begreppet människa är 

ett av de fyra konsensusbegreppen i vårdvetenskapen, och kan användas för att beskriva 

personer som är en del i vårdandet enligt Bergbom (2015). Då begreppet patient inte är ett 

konsensusbegrepp kan begreppet människa användas för att beskriva patienters upplevelse av 

vårdandet. Författarna har därför valt att utgå ifrån konsensusbegreppet människa relaterat till 

patientens upplevelse. 

 

Meleis transitionsteori 

Transition innebär att man övergår från ett tillstånd till ett annat, denna övergång medför 

förändrade roller (Meleis, 2010).  Förändringar av roller medför förändrade relationer och 

förväntningar både på personen som genomgår transitionen och dennes omgivning. Personen 

som genomgår transitionen får genom sina erfarenheter ny kunskap som påverkar hens 

beteende och förändrar hens uppfattning om sig själv i sin sociala kontext. Detta påverkar 

självet och identiteten. Meleis (2010) identifierar tre olika typer av transitioner, 

utvecklingsrelaterade transitioner, hälso- och sjukdomsreltaterade transitioner samt 

situationsrelaterade transitioner. Alla dessa transitioner påverkar och omdefinierar roller, det 

kan exempelvis handla om att gå från ungdom till vuxen, att bli förälder eller att få en kronisk 

sjukdom och övergången från kurativ till palliativ fas.  

 Transitioner är en del av sjuksköterskans arbete då många patienter genomgår hälso- och 

sjukdomsrelaterad transitioner, antingen från hälsa till sjukdom eller från sjukdom till hälsa. 

Sjuksköterskan måste se patienten i sin kontext för att kunna hjälpa patienten att hantera sin 

transition, hur patienten hanterar transitionen är beroende av miljön och omgivningen (Meleis, 
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2010). Det finns tre indikatorer för en lyckad transition; känna subjektivt välbefinnande, 

behärska sin roll och uppleva välbefinnande i relationer. Subjektivt välbefinnande är relaterat 

till hur människan hanterar sina känslor under transitionen, hur värdigheten behålls och hur 

människan upplever integritet och livskvalitet. Att behärska sin roll handlar om hur 

människan anpassar sitt beteende till den nya situationen, detta inbegriper kunskap, kognitiv 

förmåga, kompetens, förmåga att fatta beslut och självförtroende. Välbefinnande i relationer 

innebär att transitionen påverkar även patientens sociala nätverk. En lyckad transition 

förutsätter att människan kan känna välbefinnande också i de sociala relationerna med både 

närstående och andra inom det sociala nätverket. Det är inte ovanligt att en person som 

genomgår en hälso- och sjukdomsrelaterad transition samtidigt befinner sig i också i andra 

transitioner. Det kan t.ex. gälla en person som förutom att hen är sjuk har flyttat till ett nytt 

land med en främmande kultur. Detta belyser den komplexa livssituation som många patienter 

i behov av palliativa vård befinner sig i. Att stödja patienten genom transitionsprocessen kan 

kräva ett multiprofessionellt och tvärvetenskapligt arbetssätt dvs. hela vårdteamet  berörs 

(Meleis, 2010). Vilket också är ett kännetecken för palliativ vård. För att sjuksköterskan ska 

kunna hjälpa patienten genom transitionen så finns det olika verktyg som hen kan använda sig 

av.  Meleis (2010) belyser tre olika terapeutiska verktyg som är värdefulla i sjuksköterskans 

arbete. Det första är att hjälpa patienten bli redo för transitionen genom att tillsammans med 

patienten samtala om patientens erfarenheter av situationen och dennes beteendemönster, det 

andra är att förbereda patienten för de förändringar som kan ske genom att informera och 

undervisa patienten och det tredje är att hjälpa patienten genom rollförändringen. 

 

Metod 

Metoden som används är en litteraturöversikt, det innebär att författarna skapat en översikt 

över ett kunskapsområde genom att granska redan befintlig forskning (Friberg, 2012). 

Författarna har utgått från Fribergs beskrivning. För att få en uppfattning om vilket 

kunskapsområde som skulle studeras så gjordes en inledande litteratursökning, detta kallas för 

ett helikopterperspektiv. Helikopterperspektivet bidrar till en översiktsbild av vilka studier 

som finns och vilken karaktär de har. Efter författarna fick överblick över vad som fanns 

avgränsade de artikelsökningen ytterligare. Problemformuleringen låg som en grund för 

avgränsningen och noga utvalda sökord användes vid sökningarna.  
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Datainsamling och urval 

Sökningarna som gjordes dokumenterades i en sökmatris där databas, sökord och sökkriterier 

skrevs in samt hur många träffar författarna fick i respektive databas (Friberg, 2012). 

Författarna använde sig av följande databaser: Cinahl Complete, PubMed och Medline. För 

att hitta relevanta sökord användes dokumentet Termer för upplevelser och bemötande samt 

Svenska MeSH. Sökorden som användes var curative, palliative care, transition, patient 

experience, patient perspective, lived experience och end of life. Sökningarna gjordes med 

olika kombinationer, i samtliga tidigare nämna databaser och både som fritext och ämnesord 

sökning. Författarna använde sig av Boolesk söklogik, vilket innebär att operatorer som AND, 

OR och NOT används för att bestämma sökordens samband (Östlundh, 2012). Dock 

tillämpades endast operatorn AND vid sökningen av resultatartiklar vilket Österlund (2012) 

beskriver som den vanligaste för att tekniken för att koppla samman två sökord. För att få en 

bredare sökning så tillämpades tekniken trunkering vilket innebär att sökningen görs på ordets 

alla böjningar. Det kan utläsas i matrisen bilaga 1 med en *. Utifrån dessa sökord fann 

författarna nio resultatartiklar av tio. Den sista artikeln hittades genom en av 

resultatartiklarnas referenslista se bilaga 2 i sökmatrisen. På grund av att författarna inte fann 

tillräckligt med resultatartiklar utifrån endast patientens upplevelse användes tre 

resultatartiklar som även studerade närstående eller sjuksköterskors upplevelse. 

Sjuksköterskors och närståendes erfarenheter exkluderades från resultatdelen. Enbart 

patienternas upplevelser av transitionen, från kurativ till palliativ fas, inkluderades. I matrisen, 

bilaga 1, sammanställdes endast de sökningar som lett fram till resultatartiklarna. 

Då författarna talar och förstår engelska och svenska var sökningen begränsade till dessa. 

För att enbart söka artiklar som blivit publicerade i en vetenskaplig tidskrift begränsade 

författarna sökningen genom att använda peer rewiewed (Österlundh, 2012).  Därefter 

kvalitetsgranskades artiklarna utifrån Fribergs (2012) frågeställningar för att granska studier.  

  

Analys 

Resultatartiklarna lästes flera gånger individuellt och sammanfattades gemensamt, detta för 

att kunna diskutera innehållet och komma till en gemensam förståelse av texterna, vilket 

enligt Henricson (2013) ökar trovärdigheten av resultatet. Därefter skrev författarna en 

sammanfattning av resultatet i varje resultatartikel för att få en helhetsförståelse av innehållet 

(Friberg, 2012). Därefter granskades resultatartiklarnas resultat och författarna gjorde en 

sammanställning av meningsbärande enheter som svarade på litteraturöversiktens syfte. 

Författarna observerade likheter och skillnader i de meningsbärande enheterna, författarna 
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fann fler likheter än skillnader. Först sorterades de meningsbärande enheterna in i subteman 

och utifrån dem skapades mer övergripande teman som resulterade i fyra huvudteman varav 

två hade subteman. Resultatet är sammanställt som en allmän litteraturöversikt vilket innebär 

att de meningsbärande enheterna är presenterade i en beskrivande form (Friberg, 2012). 

 

Forskningsetiska överväganden 

Författarna hade i beaktande att vara noga med sina översättningar för att undvika 

feltolkningar av resultatartiklarna (Sandman och Kjellström, 2013). För att göra så korrekta 

översättningar som möjligt, har författarna använt sig av Nordstedts stora svensk-engelska 

ordbok. Att författarna läste resultatartiklarna enskilt för att sedan jämföra hur man uppfattat 

artikeln minskade risken för feltolkning av resultatartiklarna. Resultatartiklarna lästes flera 

gånger för att säkerställa att det väsentliga i artiklarna uppfattats vilket kan ses som en 

validering. Författarna har tagit sina tidigare erfarenheter i beaktande vid analyseringen av 

resultatartiklarna för att detta inte skulle påverka resultatet. Av de artiklar som inkluderades i 

resultatet hade nio av tio tillstånd från en etisk kommitté. En artikel, Esteves et al. (2015), 

hade inte tillstånd från en etisk kommitté, författarna har granskat denna resultatartikel och 

ändå valt att använda den i resultatet. Det finns beskrivet att deltagarna i studien gett sitt 

samtycke till att delta i studien samt att deltagarna fått läsa sitt bidrag till studien innan 

studien presenterades.  

 

Resultat 

Resultatet har delats in i fyra huvudteman; Vårdrelationen, Från att vara självständig till att bli 

beroende, Tankar om framtiden och Upplevelser av att anpassa sig till sin nya situation. 

Temat ”Vårdrelationen” har två subteman; Behovet av att få information och Stöd från 

sjuksköterskan och temat ”Från att vara självständig till att bli beroende” har ett subtema; 

Rädslan för att bli beroende av andra.  

 

Vårdrelationen 

Under detta huvudtema beskrivs patienters upplevelse av att få information och att bli 

introducerad till palliativ vård samt patienters upplevelse av stöd från sjuksköterskan.  
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Behovet av att få information 

Upplevelsen av att bli introducerad till palliativ vård har beskrivits av vissa patienter varit 

sammankopplat med en stark känsla av rädsla (Ronaldson & Devery 2001; MacArtney et al., 

2014). Rädslan grundar sig i att patienterna upplever att palliativ vård är synonymt med att 

dö. Andra patienter hade ingen förförståelse av vad palliativ vård innebar och när de fått detta  

beskrivet för sig uttryckte de en känsla av oro och rädsla. I studierna framkom det att 

patienterna upplevde att det var viktigt att få information om sin hälsosituation för att lättare 

kunna hantera transitionen till palliativ vård (Ronaldson & Devery 2001; Duggelby et al., 

2010; Esteves, Roxo & da Conceição Saraiva, 2015). Att få informationen i ett tidigt skede 

gav dem tid till att förbereda sig för det som skulle ske och få en insikt i vad man ville uppnå 

med den palliativa vården (Ronaldson & Devery, 2001; Duggelby et al., 2010). En del av 

patienterna valde att ta reda på mer information än vad de fått från sjukvården för att kunna 

handskas med osäkerheten som de upplevde efter att ha fått information från sjukvården 

(Duggelby et al., 2010). Andra ville inte ha någon ytterligare information utan valde istället 

att förlita sig på sin religiösa tro. Det framkom att patienterna i flera av studierna upplevde att 

det var svårt att lita på den information som gavs och att information som kunde upplevas 

som negativ undanhölls (Ronaldson & Devery 2001; Duggleby, Penz, Wilson, Goodridge & 

Williams, 2011; Philip et al., 2013). Att patienterna tvivlade på informationen kunde bero på 

att det var svårt att ta till sig informationen och att en del av patienterna önskade att det 

funnits mer tid för att samtala (Ronaldson & Devery 2001). Att få information om sin vård 

har visat sig vara betydelsefullt för en lyckad transition från kurativ till palliativ vård 

(Duggelby et al., 2010). Det har beskrivits av patienter att genom vara förberedd på vilka 

symptom som kan uppträda hade gjort att det känts lättare att hantera sin situation. 

 

Stöd från sjuksköterskan 

När vården övergick till palliativ vård upplevde många patienter att det var viktigt att få stöd 

från sjuksköterskan och annan vårdpersonal och det fanns förväntningar på att vårdandet 

skulle genomsyras av tillit, förtroende och hopp (Ronaldson & Devery 2001; Berterö, 

Vanhanen & Appelin, 2008; Waterworth & Jorgensen, 2010; Ellingsen, Roxberg, 

Kristoffersen, Rosland, & Alvsvåg, 2013; Esteves, Roxo & da Conceição Saraiva, 2015). För 

patienterna beskrevs sjuksköterskan ha varit en nyckelperson som underlättade anpassning till 

den nya situationen. Patienterna upplevde att sjuksköterskorna tog sig tid för dem, att de 

visade respekt och att det skapades en vänskaplig relation mellan patienter och 

sjuksköterskor. Sjuksköterskorna var tillgängliga för samtal och genom att ge patienterna 
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uppmärksamhet och visa ömhet kunde de hjälpa patienterna att hantera sin situation (Berterö 

et al., 2008; Esteves et al., 2015). Det var viktigt för deltagarna att sjuksköterskan gav dem 

uppmärksamhet även om hen var stressad. De beskrev också att deras upplevelser var att 

sjuksköterskorna på hospice hade ett annat förhållningssätt till tiden och att de tog sig tid till 

att se och lyssna på patienterna (Ellingsen et al., 2013; Esteves et al., 2015). Stämningen på 

hospice upplevdes som lättsammare än i akutsjukvården och sjuksköterskorna bidrog till att 

skapa en atmosfär som fick patienterna att känna sig levande (Ronaldson & Devery 2001; 

Ellingsen et al., 2013). Deltagarna uppskattade även att sjuksköterskorna fanns som stöd för 

deras närstående och att de respekterade både deras och de närståendes integritet (Ronaldson 

& Devery 2001; Berterö et al., 2008). 

Även om patienterna hade tidigare positiva erfarenheter av vården så fanns en oro för att 

det skulle förändras när de inte längre var lika självständiga och var mer beroende av andra 

(Waterworth & Jorgensen, 2010). I en studie upplevde patienterna att det fanns en ovilja att 

samtala om patienternas oro kring framtiden och om existentiella frågor (Philip et al., 2013).  

 

Från att vara självständig till att bli beroende 

Förlusten av att inte längre vara den man var innan sjukdomen har beskrivits som att se sig 

själv förlorad (Philip et al., 2013).  Att fortsätta vara oberoende och behålla sin integritet 

förknippades med god livskvalitet och en känsla av att de hade kontroll. Patienterna upplevde 

att om de inte hade någon kontroll så fanns det ingen mening att fortsätta leva (Berterö, 

Vanhanen & Appelin, 2008; Waterworth & Jorgensen, 2010). 

 Det var viktigt för patienterna att de fortsatte att leva som vanligt, att utföra aktiviteter och 

behålla kontakt med arbetet så länge som det fortfarande var möjligt (Berterö, Vanhanen & 

Appelin, 2008; Esteves et al., 2015). Flera patienter upplevde att de hade svårt att erkänna sig 

själva som svaga och valde därför att fortsätta leva livet som vanligt även om det gjorde dem 

utmattade (Berterö, Vanhanen & Appelin, 2008). Meningen med livet innebar att få känna sig 

önskad, värdefull och behövd, som den person de var trots sin sjukdom (Berterö, Vanhanen & 

Appelin, 2008). 

 

Rädslan för att bli en börda för andra 

En patient beskriver att den största förändringen i transitionen är att förlora sin självständighet 

och plötsligt behöva förlita sig på hjälp från andra (Duggleby et al., 2010). Att bli beroende av 

någon annan och vara i behov av någon annan har beskrivits av flera deltagare som en rädsla 

för att bli en börda för någon annan (Larkin, Dierckx de Casterle & Schotsmans, 2007; 
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Waterworth & Jorgensen, 2010; Philip et al., 2013). Rädslan för att bli en börda var relaterad 

till tankar om hur sjukdomen har utvecklats (Waterworth & Jorgensen, 2010). Upplevelsen av 

att vara beroende av någon annan kunde handla om att inte längre kunna utföra sin vardagliga 

hygien som att duscha och gå på toaletten, andra beskrev att det även kunde handla om att inte 

kunna försörja sin familj (Duggleby et al., 2010; Esteves et al., 2015). Från att vara den som 

hjälper andra och vara den försörjande till att nu vara den i beroendeställning och behöva bli 

försörjd av andra (Berterö, Vanhanen & Appelin, 2008).  

Behovet av att få hjälp av sina närstående menade några patienter var kopplat till känslor 

som skuld och skam (Berterö, Vanhanen & Appelin, 2008). Fysiska förändringar och 

begränsningar har även lett till att patienter upplevt att de är isolerade från omvärlden och 

därmed förlorat sitt sociala nätverk (Berterö et al., 2008; Duggleby et al., 2010; Waterworth & 

Jorgensen, 2010; Duggleby et al, 2011; Philip et al., 2013 ). Det genomsyrades av en känsla 

av ensamhet och inte vilja belasta sina närstående med sin situation. Vissa patienter menade 

att det påverkade deras mening med livet (Esteves et al., 2015). Patienterna blev i vissa fall 

tvungna att flytta in hos någon närstående för att få hjälp vilket utmynnade i att vissa patienter 

upplevde att rollerna inom familjen hade förändrats (Berterö, Vanhanen & Appelin, 2008; 

Esteves et al., 2015). Vissa patienter upplevde det som en lättnad att flytta till hospice för att 

inte vara en börda för sina närstående snarare än för att ta del av fördelarna som hospice hade 

att erbjuda (Larkin et al., 2007). Även om patienterna uttryckte en rädsla för att bli en börda 

för andra så hade de även förhoppningar om att få god omvårdnad när de inte längre klarade 

sig själva (Waterworth & Jorgensen, 2010). 

 

Tankar om framtiden 

Vissa patienter har beskrivit upplevelsen av tiden som en tickande bomb (Larkin et al., 2007). 

Andra menar att tiden kring övergången till palliativ vård är en ända lång väntan (Berterö et 

al., 2008; Philip et al., 2013). När patienterna fick beskedet om att sjukdomen inte går att bota 

väcktes tankar om framtiden (Ronaldson & Devery 2001; Berterö et al., 2008; Waterworth & 

Jorgensen, 2010; Ellingsen et al., 2013; Philip et al., 2013; Esteves et al., 2015). Patienternas 

tankar om framtiden har präglats av en oro för att inte kunna närvara i sina barns liv och 

utveckling, det handlade inte om en rädsla för döden utan om att behöva lämna sina 

närstående (Berterö et al., 2008; MacArtney et al., 2014; Esteves et al., 2015). Att inte få 

uppfylla sina drömmar både på en personlig- och yrkesmässig nivå har deltagarna beskrivits 

som en sorg (Berterö et al., 2008; Esteves et al., 2015).  
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Övergången till palliativ vård medförde tankar om döden, en del patienter valde att inte 

tänka på döden utan tänkte istället att de hade gott om tid för att anpassa sig medan andra kom 

till insikt om att de hade begränsat med tid och att de snart skulle behöva ta farväl till sina 

nära och kära (Berterö et al., 2008). Oavsett hur tankarna kring döden gick så tyckte 

patienterna att det var svårt att samtala om döden med sina närstående för att de inte ville såra 

dem. Dock fanns det även patienter som valde att prata med sina närstående om döden, de 

förberedde sig för döden genom att ordna med sin ekonomiska situation och sortera sina 

tillhörigheter och en del började även planera sin egen begravning (Waterworth & Jorgensen, 

2010). 

Tanken på framtiden och att befinna sig i denna nya sårbara situation har vissa patienter 

beskrivit som en känsla av att slitas mellan hopp och förtvivlan (Larkin et al., 2007; Berterö et 

al., 2008). Känslan av hopp inför framtiden menar en del av patienterna handlar om en 

längtan att få bli smärtfri (MacArtney et al., 2014). Andra patienter beskrev att känslan av 

hopp inför sin framtid handlade om en hoppfullhet inför att få uppleva några bra dagar till och 

få möjlighet att njuta av den tid de hade kvar (Berterö et al., 2008; Ronaldson & Devery 

2001). Upplevelsen av att känna kontroll över sin situation och sin kropp menar patienter är 

starkt sammankopplat med känslan av hopp (Berterö et al., 2008). Att tänka på framtiden har 

av andra patienter beskrivits som en känsla av hopplöshet med ingenting att se fram emot 

(Waterworth & Jorgensen, 2010). 

 

Upplevelser av att anpassa sig till sin nya situation 

Att släppa taget om den kurativa vården och ge upp vardagliga åtaganden har visat sig vara 

svårt för ett flertal patienter (Ronaldson & Devery 2001; Berterö et al., 2008; Philip et al., 

2013; MacArtney et al., 2014). Patienterna upplevde att de så småningom kom till en punkt då 

de insåg att den kurativa vården inte längre var något alternativ och att behovet av palliativ 

vård var ofrånkomligt (Ronaldson & Devery 2001; Ellingsen et al., 2013; MacArtney et al., 

2014; Larkin et al., 2007). Några patienter menade att för att kunna hantera situationen, måste 

man förlika sig med sin nya situation (Duggleby et al., 2010). Att förlika sig med situationen 

beskrivs som att ha en medvetenhet och förståelse om innebörden av denna. Övergången till 

palliativ vård upplevdes ofta som något svårt och sorgligt men samtidigt som en övergång till 

något bättre, det uppfattades som en lättnad att få avsluta den kurativa behandlingen som gång 

på gång ledde till besvikelse (MacArtney et al., 2014). Patienterna upptäckte att övergången 

till palliativ vård hjälpte dem att anpassa sig till sin situation och gjorde dem bekväma med 

tanken på sin döende kropp. Andra patienter beskrev hur transitionen till en början gav en 
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känsla av förlorad kontroll men när de väl kunde anpassa sig till sin situation så kunde de 

arbeta med att hantera transitionen (Duggleby et al., 2010). För att anpassa sig till 

förändringen behövde patienterna omdefiniera vad som var normalt i deras liv, detta genom 

att exempelvis ändra sina förväntningar på hur saker skulle vara. Att se transitionen som en 

normal del i livet gjorde att den upplevdes mindre stressig och osäker. Patienter som var 

inlagda på hospice upplevde att det var viktigt att få ha ett privat utrymme för att kunna 

anpassa sig till transitionen (Larkin et al., 2007). Att ha ett rum där de kunde ta med 

personliga föremål hemifrån, att kunna stänga dörren om sig, men även att vara omgiven av 

andra personer i samma situation, sågs som betydelsefyllt för den psykologiska anpassningen 

till transitionen. Att anpassa sig till sin situation har för patienter varit ett sätt att behålla sin 

värdighet (MacArtney et al., 2014). 

Diskussion 

Diskussionen är uppdelad i en metoddiskussion och en resultatdiskussion. I 

metoddiskussionen diskuterar författarna den valda metodens styrkor och svagheter. I 

resultatdiskussionen diskuterar författarna resultatet utifrån Meleis (2010) transitionsteori med 

fokus på hälso- och sjukdomsrelaterade transitioner.  

Metoddiskussion 

Då syftet med denna litteraturöversikt var att belysa upplevelser av övergången mellan kurativ 

och palliativ fas, har litteraturöversikten baserats på tio studier med kvalitativ metod. Olsson 

och Sörensson (2011) menar att kvalitativ metod handlar om att just beskriva upplevelser och 

företeelser vilket stärker trovärdigheten i vårt resultat. Sökningen gjordes i tre olika databaser. 

Möjligen skulle sökning i fler databaser kunnat bidra till att fler relevanta resultatartiklar hade 

kunnat identifieras och härigenom stärka arbetets trovärdighet. Författarna valde i stället att 

inkludera en resultatartikel med personer som fått diagnosen obotlig lungcancer och som 

tidigare varit friska. Patienterna hade alltså inte tidigare erhållit kurativ vård för sjukdomen. 

Anledningen till att artikeln ändå inkluderades var att patienterna i studien upplevt att de varit 

sjuka en längre tid men att de inte sökt vård, patienterna hade således tillämpat kurativ vård i 

form av egenvård. Då vi hade svårt att hitta resultatartiklar har vi experimenterat med olika 

sökord med både fritext och ämnesordsökningar, Österlund (2012) beskriver att detta är en 

bra metod för att få ett trovärdigt resultat.  

Resultatartiklarna som valts ut kommer från olika länder och världsdelar, detta kan ha 

påverkat resultatet då vården av svårt sjuka och döende personer kan se olika ut i olika länder 

och kulturer. Synen på vad som är god vård, och förutsättningarna för att ge en sådan, skiljer 
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sig till exempel åt. Men på individnivå finns, oberoende av kultur, också skillnader som kan 

vara beroende av arv och enskilda personers egenskaper (Stier, 2011). Då författarna är födda 

och uppvuxna i Sverige och har sin egen förförståelse vad gäller syftet så kan det ha påverkat 

tolkningen och resultatet. Författarna har strävat efter att vara medvetna om detta. Alla 

resultatartiklarna var skrivna på engelska, eftersom engelska inte är författarnas modersmål 

fanns en risk för feltolkning. Vi har dock strävat efter att göra korrekta översättningar med 

hjälp av engelska lexikon. Vid sökningen av artiklar exkluderades de artiklar som beskrev 

personer under 18 års upplevelse, detta för att litteraturöversikten ska vara applicerbar till 

allmänsjuksköterskans arbetsområde.  

Författarna valde ut 10 resultatartiklar. Antalet artiklar bedömdes vara tillräckligt, för att 

kunna analysera materialet och utveckla teman. Ingen tidsbegränsning gjordes vid 

artikelsökningen då författarna ansåg att detta var relevant eftersom fokus var på upplevelser 

av transitionen från kurativ till palliativ fas. Artiklarna som valdes ut till resultatdelen var 

publicerade från 2001 till 2015. Anledningen till att inte äldre artiklar inkluderades berodde 

på att författarna inte fann sådana studier som svarade an mot studiens syfte. Författarna 

kunde tidigt, vid sammanfattningen av de olika resultatartiklarna se möjliga teman. Det svåra 

var att hitta täckande och bra benämningar till dessa teman. 

Författarna upplever att samarbetet har varit bra. Det har varit lätt och stimulerande att 

tillsammans diskutera artiklarnas innehåll, styrka och svagheter i förhållande till det valda 

syftet. Författarna läste resultatartiklarna först var och en för sig, därefter jämfördes våra 

intryck och preliminära tolkningar, vilket sannolikt minskat risken för feltolkningar . 

Författarna har också försökt ha kontroll på den egna förförståelsen så att den inte negativt 

skulle påverka analysen och temanas utformning. Sammantaget har vi lärt mycket under 

arbetet med uppsatsen.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet presenterades i fyra olika teman och tre subteman som sammantaget beskriver 

patientens upplevelser av transitionen från kurativ till palliativ vård Övergången från kurativ 

till palliativ vård kan beskrivas som en hälso- och sjukdomsrelaterad transition enligt Meleis 

(2010). Meleis beskriver vidare att transitioner påverkar och omdefinierar människans roller. 

Enligt Socialstyrelsens definition av palliativ vård bör vården utgå från en helhetssyn på 

människan dvs. ta hänsyn till människans alla dimensioner. Med andra ord sagt patientens  

fysiska, psykiska, sociala och  existentiellt välbefinnande respektive illabefinnande.  Av 

resultatet framkommer att patienterna under transitionen får ett allt större behov av fysiskt och 
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emotionellt stöd från sjuksköterskorna. Det gällde också behovet av att få samtala om döden. 

Många av patienterna ville ofta skydda sina närstående när det gällde detta. 

 

Rädsla i transitionen 

Att introduceras till palliativ vård kan ses som den första fasen i transitionen från kurativ till 

palliativ vård (Karlik et al., 2010). Karlik et al. (2010) beskriver att den första fasen handlar 

om en förflyttning av något slag vilket författarna tolkar som förflyttningen från kurativ till 

palliativ vård. Denna förflyttning har visat sig lett till att patienter upplevt rädsla. Meleis 

(2010) beskriver det vara vanligt förekommande att människan upplever rädsla vid denna typ 

av transition. Att delges information har patienterna beskrivit som en hjälp att kunna hantera 

denna situation och som ett sätt att behålla någon form av kontroll. Rädslan var inte lika 

framträdande för de patienter som upplevde att de blivit väl informerade om sin situation,. 

Meleis (2010) beskriver att det andra av sjuksköterskans tre terapeutiska verktyg vid 

transitionen är att förbereda patienten för transitionen genom undervisning och utbildning. För 

att undervisningen ska vara användbar för patienten är det viktigt att låta patienten gradvis få 

ta till sig den nya informationen och få tid till att arbeta fram nya färdigheter för att hantera 

transitionen. Broom et al. (2015) har också betonat vikten av att informera patienten om de 

förändringar som sker samt att det är sjuksköterskans uppgift att lindra patientens rädsla och 

oro. Även Widell (2015) bekräftar vikten av att patienten och närstående erbjuds stödjande 

och informerande samtal. 

 

Sjuksköterskan i transitionen 

Det första av de tre terapeutiska verktygen som sjuksköterskan kan använda sig av vid 

transitioner är att hjälpa patienten att bli redo för transitionen, detta kräver att sjuksköterskan  

har en övergripande förståelse för patienten (Meleis, 2010) och vem hen uppfattar sig vara 

eftersom transitionen påverkar patientens upplevelse av självet och identiteten . Resultatet 

visade att det var viktigt för patienterna att få samtala med sjuksköterskan och att 

sjuksköterskan tog sig tid och lyssnade på dem. Det visade sig vara en hjälp för patienterna 

när de genomgick transitionen från kurativ till palliativ vård. Detta bekräftas av 

sjuksköterskor som upplevt att då det funnits tid för samtal med patienten, så underlättade det 

för patienten att hantera transitionen (Kirby, Broom & Good, 2014). Sjuksköterskorna såg det 

som sin uppgift att bidra med ett emotionellt stöd. Friedrichsen (2012) menar att det är en av 

sjuksköterskornas uppgifter inom den palliativa vården att hjälpa patienten att skapa en 

mening i tillvaron. Genom att sjuksköterskan tillsammans med patienten gjorde  en 
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kartläggning av patientens liv kan sjuksköterskan få en förståelse för hur patienten brukar ta 

sig igenom transitioner.  Fulton (2008) beskriver att genom att sjuksköterskan hjälper 

patienten att verbalisera sina känslor underlättar det identifiering av patientens problem och 

att finna kärnan i den. Därmed kan sjuksköterskorna anpassa sitt stöd utifrån patientens 

behov. Samtalet med sjuksköterskan uppskattades av patienterna och enligt Meleis (2010) är 

samtalet med patienten är ett viktigt verktyg för sjuksköterskan. Författarna tolkar detta som 

att det för sjuksköterskan, precis som för patienten, är värdefullt att ta sig tid för patienten för 

att på så sätt kunna samla information om patienten som sedan kan användas för att hjälpa 

patienten genom transitionen. 

 

Rollförändring och sociala relationer 

Resultatet visade att patienterna upplevde rollförändringar vid transitionen från kurativ till 

palliativ vård. Meleis (2010) beskriver att det är viktigt för en människa som är i en transition 

att klargöra vilken roll man ska ta och vilka förväntningar som kommer med den för att hen 

ska kunna behärska den. Att behärska sin roll handlar om att uppleva en känsla av 

bekvämlighet kring vad den nya rollen kräver av en. För att behärska sin nya roll krävs det 

t.ex. kunskap, beslutsfattande och självförtroende. Att behärska sin roll tolkar författarna som 

den andra fasen i transitionen som handlar om integrering eller adaption (Karlik et al., 2010). 

Karlik et al. (2010) beskriver att under en transition sker det en inre förändring eller 

omorientering, vid en kris kan detta upplevas som att förlora sig själv. Av resultatartiklarna 

framgår att flera av patienterna beskrivit att rollförändringen varit svår och att det är svårt att 

inte längre vara t.ex. den som försörjer sin familj. Meleis (2010) beskriver att ta sig an en ny 

roll ofta innebär att det påverkar någon annans roll. Detta tydliggör att rollerna skiftar, som 

exempelvis att gå från att vara den försörjande till att bli försörjd eller från att vara oberoende 

till att bli beroende. Janze och Henricson (2014) bekräftar att även närstående upplever att 

roller förändras inom familjen under övergången till palliativ vård. Författarna tolkar detta 

som att patienten och närstående byter roller med varandra under transitionen. 

Av resultatet framkom att patienterna som upplevde att de har bibehållen integritet också 

upplever en god livskvalitet och en känsla av att de själva har kontroll över sitt liv. 

Patienterna menar att om de skulle förlora kontrollen över sina liv så skulle de inte längre ha 

något att leva för. Indikatorer för en lyckad transition är att kunna hantera sina känslor, 

bibehålla värdighet och integritet och att uppleva livskvalitet (Meleis, 2010). Rädslan för att 

förlora kontrollen och sin värdighet bekräftas i Lewis (2013) studie om övergången till 

palliativ vård där de äldre patienterna uppgav att de oroade sig mycket för att inte kunna 
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behålla sin integritet om de skulle behöva flytta till ett hospice. Samtidigt visar resultatet att 

miljön och bemötandet patienterna fått på hospice upplevdes vara positiv och främjande för 

transitionen.  

Att ha ett socialt nätverk har också visat sig varit indikatorer på en lyckad transition 

(Meleis, 2010). I resultatet har flera patienter uttryckt att de upplever en ensamhet och 

isolering. Meleis (2010) menar att det sociala nätverket kan vara kritisk avgörande upplevelse 

för en lyckad transition. Att uppleva välbefinnande i relationer har visat sig varit en indikator 

på en lyckad transition. Hon beskriver att en av sjuksköterskans uppgifter när en patient 

genomgår en transition syftar till att främja patientens relationer. WHO (2012) beskriver att 

det palliativa vårdandet även inkluderar patientens närstående. Dock har det visat sig vara 

svårt för många patienter att inkludera närstående i transitionen från kurativ till palliativ vård 

Patienterna vill inte vara en börda för eller oroa sina närstående. Författarna tolkar detta som 

att patienterna är i behov av också annat socialt stöd än de närstående så att transitionen inte 

påverkar de nära relationerna negativt. 

 

Hopp och hopplöshet 

Resultatet visade att vissa patienterna upplevde en känsla av hopp, vilket framträdde på olika 

sätt för olika patienter men för en del var detta förknippat med känslan av att ha kontroll över 

sin tillvaro och sin kropp. Att patienter kan bibehålla hopp trots att vården är palliativ 

bekräftas i Appelin och Berterös (2004) studie om patienter som vårdas palliativt i hemmet. 

Patienterna i studien upplevde att trots att de kände osäkerhet inför framtiden så gav det hopp 

att kunna leva sitt liv som vanligt och kunna vara kvar i sitt hem. Duggleby och Berry (2005) 

menar att patienter i palliativ vård behåller sitt hopp främst genom att kunna förändra sina 

egna förväntningar. Att förändra förväntningarna beskrivs som att inte längre hoppas på ett 

bot utan ett hopp om att inte lida, leva sitt liv fullt ut och att få en fridfull död. Att förändra sin 

syn på hälsa beskrivs av Meleis (2010) som en del i hälso- och sjukdomstransitionen. Även 

om många patienter upplevde hopp visade även resultatet att vissa patienter upplevde en 

hopplöshet och att de inte hade något att se fram emot. Hopp kan ha olika innebörder, för 

vissa är det en önskan om att bli befriad från något, för andra kan det vara en möjlighet, en 

fantasi eller en önskan (Willman 2009). Hopp och hopplöshet står i relation till varandra 

vilket innebär att finns det hopplöshet så finns det ändå ett hopp någonstans. Författarna 

tolkar detta som att upplevelsen av hopp inte är en generell upplevelse utan den är individuell 

och ses därför ur olika vinklar i resultatet. 
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Tankar om framtiden har visat sig resultera i rädslor och oro för att t.ex. inte får se sina 

barn växa upp, detta förstår författarna som en inre konflikt hos patienterna. Det har visat sig 

att det är vanligt att patienter som får palliativ vård upplever att framtiden är ett bekymmer, de 

upplever också ett krav från omgivningen att de ska hålla humöret uppe, detta har lett till 

depressiva symtom för många av patienterna (Maguire, Walsh, Jeacock & Kingston, 1999). 

Meleis (2010) beskriver tre indikationer för en lyckad transition där subjektivt välbefinnande 

är ett av dem, när tankarna om framtiden medför rädsla och oro tolkar författarna det som att 

patienten inte uppnått det som var målet, subjektivt välbefinnande. Det tredje av 

sjuksköterskans terapeutiska verktyg innebar att hjälpa patienten att anpassa sig till 

transitionen, författarna anser att detta är nödvändigt för att patienten på något sätt ska kunna 

förlika sig med att de inte kommer att vara närvarande i framtiden. 

Då vårdens riktning ändrades till palliativ väcktes tankar om döden, några av patienterna 

pratade med sina närstående om detta och ville förbereda inför det. Förberedelsen bestod av 

att ordna sin ekonomiska situation, sortera sina tillhörigheter och planera för sin begravning. 

Laarhoven et al. (2011) beskriver att planera för sin framtid kan förstås som ett aktivt sätt att 

anpassa sig till sin situation och är kopplat till upplevd tillfredställelse i livet. Att välja att 

samtala om döden tolkar författarna som att patienten försöker anpassa sig till sin förändrade 

situation, detta beskriver Karlik et al. (2010) som den tredje fasen i transitionen. Av resultaten 

framkom att det fanns patienter som valde att inte prata med sina närstående om döden. Att 

inte samtala om döden tolkar författarna som att patienten av olika skäl inte är redo att 

förflytta sig till transitionens tredje fas.  

Meleis (2010) transitionsteori belyser olika faser i transitionen samt verktyg för att 

genomgå dessa faser med ett lyckat resultat. Författarna kan i sitt resultat utläsa de 

transitionsfaser som Meleis beskriver. Författarna  ifrågasätter dock möjligheterna till att 

genomgå en lyckad transition under samtliga faser. Av resultatet framkommer det att 

patienterna under transitionens gång kan uppleva hopp och lättnad men att transitionen ändå 

genomsyras av rädsla och oro. Larkin, Dierckx de Casterle och Schotsmans (2007) 

introducerade begreppet transcience som ett alternativ till transitionsbegreppet för att få en 

bättre förståelse av övergången till den palliativa fasen. Begreppet beskriver tillståndet av 

osäkerhet, rädsla, maktlöshet och plötsliga förändringar som transitionen till palliativ vård kan 

medföra. Detta går att koppla till konsensusbegreppet människan och hens subjektivt 

upplevda kropp. När människan drabbas av lidande så påverkas den naturliga hållningen till 

kroppen, det vill säga upplevelsen av att kroppen ”bara finns” där (Dahlberg et al., 2003). Det 

innebär att när människan lider och kroppen inte orkar med utsätts livet för en förlust av 
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tillgången till förmåga och aktivitet. Författarna tolkar det som att patienter i transitionen från 

kurativ till palliativ vård förlorar ork men inte vilja vilket enligt Dahlberg et al.(2003) innebär 

lidande och ohälsa. Frågan om transitionen från kurativ till palliativ vård kan vara lyckad 

kvarstår därför.  

Till sist: Vårt valda konsensusbegrepp var människa. Å ena sidan kan sägas vara  givet att 

patienten i första hand  är en människa. Å andra sidan sätts detta på sin spets när en människa  

blir  beroende av andras vård och omsorg. Av våra resultat framgår dock att identiteten, 

människovärdet kan upplevas hotat genom de förändringar sjukdomen och transitionen 

innebär och hur hen upplever t.ex. beroendet av andra människor. Men också av hur patienten 

bemöts av andra. Här spelar miljön, vårdkulturen en viktig roll och personalens 

förhållningssätt. Det vill säga de övriga konsensusbegreppert är också av betydelse för 

patientens upplevelse av sig själv. Vårdkulturen blir viktig den kan både främja och hota 

patientens upplevelse av värdighet. Vår uppfattning är att palliativ vård kan främja patientens 

möjligheter att behålla sitt själv så långt som möjligt och sin värdighet fram till döden. 

 

 

Kliniska implikationer  

Denna litteraturöversikt kan vara betydelsefull för sjuksköterskor inom olika vårdkontexter då 

patienter inom olika vårdformer kan få ett besked om att deras sjukdom inte går att bota. 

Problematiken vi mött tidigare är att sjuksköterskor haft svårigheter med att bemöta dessa 

patienter. Vårt resultat har visat att patienter som genomgår denna komplexa transition från 

kurativ till palliativ vård är i ett stort behov av att skapa en relation till sjuksköterskan. Att 

patienterna får information om sin situation har visat sig vara ett av verktygen för att hantera 

sin situation. Författarna menar att genom att sjuksköterskor får en insikt i patientens stora 

utmaningar i transitionen kan det underlätta mötet med dessa patienter. Resultatet visar att 

sjuksköterskan har en betydande roll i hur patienterna hanterar sin situation. Vårt resultat 

visade även att patienter upplevt att stämningen på hospice varit bättre än inom 

akutsjukvården. Vi undrar om det kan bero på att det inom akutsjukvården inte finns lika 

mycket tid och möjlighet till utbildning kring dessa patienters behov. Genom detta resultat 

menar vi att sjuksköterskor kan bli uppmärksammade på hur betydelsefullt det är för patienter 

som genomgår denna transition att bli sedda och att kunskapen om denna patientgrupp är 

betydelsefull även i akutsjukvården. Vi hoppas att detta uppmärksammande av patientens 

upplevelse av transitionen från kurativ till palliativ vård kan ses som ett verktyg i arbetet trots 

att det inom akutsjukvården råder tidsbrist. 



27 

 

 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Resultatet visar att patienter har ett behov av att stöd, både fysiskt och emotionellt. 

Sjuksköterskan har varit en viktig person för patienterna då de genomgått transitionen från 

kurativ till palliativ vård. Enligt Meleis så är väl fungerande sociala relationer en förutsättning 

för en lyckad transition, samtidigt visar resultatet att många av patienterna känner sig 

ensamma under transitionen. I resultatet har problematiken kring att bli beroende av 

närstående lyfts men patienternas relation till närstående har inte varit central i de 

resultatartiklar som författarna funnit. Därför efterfrågar författarna forskning som berör 

patientens upplevelse av närståendestöd under transitionen till palliativ vård. Författarna 

efterfrågar även forskning som belyser tydliga strategier kring hur patienter och 

sjuksköterskor tillsammans kan underlätta denna situation för patienten. Det skulle även vara 

att intressant att utveckla begreppet transcience till en egen teori för att tillämpa i forskning 

om palliativ vård. 

 

Slutsats 

Patientens upplevelse av transitionen från kurativ till palliativ vård innebar många blandade 

känslor för patienterna. Resultatet visade att bli introducerad till palliativ vård var ett stort 

orosmoment för patienterna och hade en stark anknytning till en känsla av rädsla. Patienterna 

upplevde att det var betydelsefullt att få information om sin situation i ett tidigt skede och att 

bli väl informerade om situationen. Sjuksköterskornas stöd upplevdes som positivt av 

patienterna och det var viktigt för patienterna att relationen till sjuksköterskan genomsyrades 

av tillit, förtroende och hopp. Att släppa taget om den kurativa vården upplevdes som svårt 

men patienterna upplevde att de vid något tillfälle kom till insikt om att övergå till palliativ 

vård ändå var det bästa de kunde göra i den situation de befann sig i. De begränsningar som 

sjukdomen medförde upplevdes av patienterna som ett hinder för att kunna vara självständig. 

Att bli beroende av andra och erkänna sig svag var svårt för många av patienterna. Det 

beskrevs även av patienterna som att deras roll hade förändrats och att detta var svårt att 

anpassa sig till den förändrade situation som övergången mellan kurativ till palliativ fas 

innebar. Flera av patienterna beskrev en rädsla för att bli en börda för andra och vissa av 

patienterna tog därför avstånd från sina närstående. Patienterna menade även att deras 

situation bidragit till en ensamhet och att de upplevde att de blivit isolerade. Övergången till 

palliativ vård medförde tankar om framtiden. Tankarna på att inte få vara med och dela 
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framtiden med sina nära och kära var svåra.. Detta medförde även tankar om döden och flera 

patienter beskrev att de slets mellan en känsla av hopp och hopplöshet.  
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Receiving a diagnosis of inoperable 
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beskriva hur personer som 

får diagnosen obotlig 

lungcancer upplever dess 

påverkan på deras 

livssituation och 
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Metod: Kvalitativ. 
 
Datainsamling: Kvalitativa 

intervjuer utifrån en 

generell intervjuguide.  
 
Urval: Deltagarna var 

patienter med obotlig 

lungcancer från två olika 

sjukhus i södra Sverige. Av 

de 23 tillfrågade valde 23 

att delta i studien. 
 
Analys: Intervjuerna 

analyserades med 

fenomenologisk 

hermeneutisk analys. 

Patienterna upplevde en 

osäkerhet relaterat till en för 

lång väntan, de upplevde att 

väntan på beslut och besked 

skapade oro. Stöd från 
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samtidigt som patienterna 

kände att de måste skydda 

sina närstående från tråkiga 

besked. Det viktigaste för 

patienterna var att kunna 

fortsätta leva sitt liv som 

vanligt. 

Duggleby, W., 

Penz, K., 

Goodridge, D., 

Wilson, D., Leipert, 

B., Berry, P., Keall, 

S., & Justice, C. 

The transition experience of rual 

older persons with advanced cancer 

and their families: a grounded 

theory study 

2010, Kanada, BMC 

Palliative Care 

Syftet med studien var att 

Beskriva transitionen hos 

äldre personer på 

landsbygden, och deras 

närstående, som övergår till 

palliativ vård. 

Metod: Kvalitativ. 
 
Datainsamling: Intervjuer 

och fokusgrupper.  
 
Urval: Sex äldre personer 

med avancerad cancer, tio 

närståendevårdare och tolv 

hälso- och 

sjukvårdspersonal.  
 
Analys: Data analyserades 

Att genomgå en övergång 

till palliativ vård innebar 

stress och osäkerhet för 
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medförde en känsla av att 

förlora kontrollen över sitt 

liv, först när patienterna 

kunde acceptera sin 

situation så kunde de 

hantera förändringen. För en 

lyckad transition var det 

betydelsefullt att få 

information om sin vård 
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med Grounded theory, 

intervjuerna kodades och 

teman skapades. 

Duggleby, W., 

Penz, K., Wilson, 

D, Goodridge, D., 

& Williams, A. 
 

'I am part of the community but...' 

The changing context of rural living 

for persons with advanced cancer 

and their families 

2011, Canada, The 

International Journal of 

Rural and Remote Health 

Syftet var att undersöka i 

vilket sammanhang äldre 

patienter på landsbygden 

som får palliativ vård och 

deras närstående upplever 

transitioner. 

Metod: Kvalitativ. 
 
Datainsamling: Intervjuer 

med öppna frågor och 

fokusgruppsintervjuer.  
 
Urval: Deltagarna i studien 

bestod av sex äldre personer 

med cancer som fick 

palliativ vård, tio 

närståendevårdare och tolv 

stycken professionella 

vårdare. 
 
Analys: De transkriberade 

intervjuerna kodades och 

tolkades med hjälp av 

Thornes kvalitativa metod. 

Patienterna upplevde att 

sjukdomen medförde en 

isolering från det övriga 

samhället samtidigt som de 

uppskattade det stöd de fick 

från vänner och grannar. 

Det var viktigt för 

patienterna att upprätthålla 

sin självständighet och de 

upplevde att transitionen 

gjorde det svårt att fortsätta 

vara oberoende av andra. 

Ellingsen, S., 

Roxberg, Å., 

Kristoffersen, K., 

Rosland, J-H., & 

Alvsvåg, H. 

Being in transit and in transition 

The experience of time at the place, 

when living with severe incurable 

disease- a phenomenological study 

2013, Norge, Scandinavian 

Journal of Caring Sciences  

Syftet med studien var att 

beskriva upplevelsen av 

tiden på olika platser när 

man har en obotlig sjukdom 

och får palliativ vård. 

Metod: Kvalitativ. 
 
Datainsamling: Intervjuer. 
 
Urval: Deltagarna var 23 

personer som fick någon 

form av palliativ vård. 
 
Analys: Analysen gjordes 

med deskriptiv 

fenomenologisk metod. 

Teman som identifierades 

var transitionen från 

förutsägbart till 

oförutsägbart; transitionen 

från trygghet till osäkerhet; 

transitionen från att känna 

sig hemmahörande till att 

känna sig hemlös. 

Transitionen innebar att 

patienterna inte längre 

kände sig trygga i sitt eget 

hem, de upplevde att de inte 

hörde hemma någonstans 

och att tiden var kantad av 

oförutsägbarhet. 
Esteves, A., Roxo, 

J., & Saraiva, M. 

“The lived experience of people 

with progressive advanced cancer” 

2015, Portugal, British 

Journal of Nursing 

Syftet med studien var att 

förstå den levda upplevelsen 

Metod: Kvalitativ.  
 

Patienterna upplevde ett 

behov av att få information 
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av patienter med en 

progressiv cancer diagnos 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer. 
 
Urval: Deltagarna var sju 

kvinnor mellan 37-62 år 

med en cancerdiagnos. 
 
Analys: Data analyserades 

och kodades enligt Giorgis 

fenomenologiska metod.  
 

om sitt tillstånd och det 

fanns en rädsla för att bli 

beroende av andra. 

Patienterna upplevde att 

sjuksköterskornas stöd var 

viktigt för att kunna hantera 

transitionen, de var viktigt 

att få uppmärksamhet och 

att sjuksköterskorna visade 

ömhet. Det fanns en rädsla 

för att inte få uppleva sina 

barns uppväxt och inte 

kunna ta del av framtiden 

och att transitionen 

medförde förändringar i hur 

de såg på framtiden. 
 

 
Larkin, P., Dierckx 

de Casterle, B., & 

Schotsmans, P. 
 

Transition Towards End of Life in 

Palliative Care: an Exploration of its 

Meaning for Advanced Cancer 

Patients in Europe 
 

2007, Irland och Belgien, 

Journal of Palliative Care 

Studien syftade till att svara 

på frågeställnigen; Hur 

upplever Europeiska 

patienter transitionen till 

livets slut? 

Metod: Kvalitativ.  
 
Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer. 
 
Urval: Deltagarna var 100 

patienter från sex olika 

Europeiska länder som alla 

fick någon form av palliativ 

vård.  
 
Analys: Hermeneutiska 

analys.  

Teman som identifierades 

var: Patientens upplevelse 

av förändrade själsliga och 

kroppsliga funktioner, 

patientens känslomässiga 

reaktioner, sökande efter 

trygghet, upplevelsen av att 

känna sig hemma, 

upplevelsen av att tiden är 

otillräcklig, finna mening 

hos andra och återfå en 

balans i relationer. 
 

MacArtney, J., 

Broom, A., Kirby, 

E., Good, P., 

Wootton, J., Yates, 

P., & Adams, J. 

On recsilience and acceptance in the 

transition to palliative care at the 

end of life 

2014, Australien, health: an 

interdiciplinary journal for 

the social study of health, 

illness and medicine 

Syftet var att utforska 

patienters upplevelser av 

transitionen till slutenvård i 

ett palliativt skede.  

Metod: Kvalitativ. 
 
Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

Patienterna hade delade 

uppfattningar om vad 

palliativ vård innebär, men 

majoriteten upplevde en 

rädsla inför att inte längre 

vårdas kurativt. Patienterna 
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Urval: Deltagarna var 44 

patienter i den palliativa 

slutenvåren. 
 
Analys: Teman 

identifierades genom att 

systematiskt läsa igenom 

intervjuerna utifrån en 

tolkningsanalys hämtad från 

sociologin. 

beskrev att de hade en 

önskan om att stanna kvar 

lite till i livet. 

Patienterna menade dock att 

efter de accepterat palliativ 

vård hade fått bättre 

livskvalitet. 
 

 

 

 
Philip, J., Collins, 

A., Brand, C.,  

Moore, G., 

Lethborg, C., 

Sundararajan, V.,  

Murphy, M., & 

Gold, M. 

“I'm just waiting…”: an exploration 

of the experience of living 

and dying with primary malignant 

glioma 
 

2013, Tyskland, Supporting 

Care in Cancer 
 

Studiens syfte var att förstå 

patientens upplevelse i 

livets slut och att 

dokumentera stödjande 

behov i den palliativa 

vården. 

Metod: Kvalitativ. 
 
Datainsamling: 

Djupintervjuer. 
 
Urval: Deltagarna bestod av 

tio personer med 

hjärntumör mellan 40 och 

70 år.  
 
Analys: Data analyserades 

enligt Grounded theory. 

Patienterna upplevelse 

präglades av en känsla av 

förlust av allt som 

omfattade deras tidigare jag 

och att fokus nu låg på de 

omedelbara behoven.  

Patienterna upplevde en 

rädsla för att bli en börda 

för andra och kände sig 

ensamma isolerade. De 

beskrev även en osäkerhet 

inför framtiden samt att de 

upplevde att allt var en ända 

lång väntan. 
Ronaldson, S., & 

Devery, K. 

The experience of transition to 

palliative care services: perspectives 

of patients and nurses  

2001, Australien, 

International Journal of 

Palliative Nursing 

Syftet med studien var att 

identifiera vad som är 

viktigt för patienter och 

sjuksköterskor vid 

övergången från akut- till 

palliativ vård, undersöka 

patienters upplevelser av 

övergången och ta reda på 

sjuksköterskors insikt i 

patienternas upplevelser av 

övergången. 

Metod: Kvalitativ. 
 
Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer 
 
Urval: Intervjuerna gjordes 

med elva patienter som 

övergått till palliativ vård 

och fem sjuksköterskor som 

arbetade både inom palliativ 

vård och akutsjukvård. 

Resultatet har visat att 

information gällande vad 

palliativ vård innebär har 

varit centralt för patienterna 

för att förbereda sig och 

acceptera den palliativa 

vården. Vissa upplevde en 

rädsla då vården gått från 

kurativ inriktning till 

palliativ.  
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Analys: Data analyserades 

deskriptivt. De 

transkriberade intervjuerna 

lästes, diskuterades och 

kodades och teman 

bildades.  

Waterworth, S., & 

Jorgensen, D. 

It’s not just about heart failure – 

voices of older people in transition 

to 

dependence and death 
 

2010, Nya Zeland,          

Health & Social Care In 

The Community 

Syftet med studien var att 

undersöka hur äldre 

personer med hjärtsvikt 

upplevde övergången från 

oberoende till beroende och 

död. 

Metod: Kvalitativ. 
 
Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer som gjordes med 

3-4 månaders intervall.  
 
Urval: Deltagarna bestod av 

25 äldre personer i åldrarna 

70 till 90 år.  
 
Analys: Data analyserades 

med Generell induktiv 

metod. 

För patienterna var inte 

transitionen en enkel 

process utan det var ett 

komplext händelseförlopp 

med många innebörder. 

Patienterna upplevde en 

rädsla och oro för att bli en 

börda för andra personer. 

Patienterna upplevde även 

en osäkerhet för sin framtid. 

 

 


