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Abstract 
Bakgrund: Kurerande vård övergår till palliativ vård då sjukdom inte längre kan botas och 

ska minska lidande, öka livskvalité, varken förlänga eller förkorta livet och stötta personen att 

leva så aktivt som möjligt. Delaktighet bygger på en relation, där makten är fördelad lika. Det 

ska ske ett kunskapsutbyte mellan parterna tillsammans med ett ömsesidigt engagemang. I 

Sverige är det lagstadgat att göra patienter delaktiga i sin vård. Syfte: Att beskriva patienters 

upplevelse av delaktighet i palliativ vård. Metod: En deskriptiv litteraturstudie med 

systematiska sökningar i databaserna CINAHL, PubMed och PsycInfo. Resultat: Flera av 

patienterna önskade att få behålla kontroll, autonomi och valmöjligheter under sin palliativa 

vård. Det fanns en variation i hur delaktiga patienterna ville vara i beslutsfattande. Ett flertal 

olika faktorer som hindrade patienterna att vara delaktiga identifierades.  Slutsats: På grund 

av variationen i patienternas preferenser för delaktighet bör palliativ vård bedrivas på ett 

personcentrerat vis. 

Nyckelord: Delaktighet, Känsla av sammanhang, Palliativ vård, Personcentrerad vård. 
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1. Inledning 1	  

Döden är, precis som att födas, en naturlig och oundviklig del av livet. Döden kan arta sig på 2	  

många sätt, antingen plötslig och oväntad, genom långvarig, avancerad, sjukdom eller som en 3	  

följd av det naturliga åldrandet (Ternestedt, Österlind, Enoch & Andershed, 2012). Författarna 4	  

har under verksamhetsförlagd utbildning och i arbetslivet mött patienter i ett palliativ skede 5	  

och uppmärksammat skillnader i vården och hur delaktiga patienterna har varit på olika 6	  

vårdinrättningar, trots att det är lagstadgat att patienter ska göras delaktiga och få vård på lika 7	  

villkor (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], SFS 2017:30, kap. 3, 1 §; Patientlagen, SFS 8	  

2014:821, kap. 5, 1 §) 9	  

2. Bakgrund 10	  

2.1 Palliativ vård 11	  

Palliativ betyder lindrande och palliativ vård utövas då sjukdom inte längre kan botas 12	  

(Axelsson, 2006). Palliativ vård ska enligt Världshälsoorganisationen (WHO, 2018) sträva 13	  

efter att öka livskvalité hos patienter och anhöriga genom att minska lidande i form av bland 14	  

annat smärta, psykiska, psykosociala och själsliga problem. Arbetet ska vara förebyggande 15	  

och tidigt kunna identifiera tecken på och lindra symtom. Palliativ vård ska varken förlänga 16	  

eller förkorta livet och samtidigt underlätta för patienter att leva så aktivt som möjligt i livets 17	  

slutskede (WHO, 2018). Patienter som får palliativ vård kan befinna sig på en 18	  

slutenvårdsavdelning på sjukhus, i hemmet eller på kommunala boenden. Palliativ vård i 19	  

hemmet ges med olika insatser från exempelvis sjukhus, kommun eller primärvården och 20	  

kombineras med periodvis vård på sjukhuset (Socialstyrelsen, 2013).  21	  

 22	  

Palliativ vård består av två faser, en tidig fas, där livsförlängande åtgärder förekommer, men 23	  

riskerna som behandlingen kan medföra för patientens livskvalité ständigt vägs mot nyttan av 24	  

behandlingen. Den tidiga fasen kan vara lång och övergår slutligen i en ofta kortare, sen fas. 25	  

Den sena fasen beskrivs som livets slutskede, där döden är oundviklig och nära. Målet är då 26	  

att minska lidande och främja hög livskvalité hos patienten och närstående. Övergången från 27	  

den tidiga palliativa fasen till palliativ vård i livets slutskede sker ofta successivt. Den kan 28	  

bero på att de livsförlängande åtgärderna eller att behandling inte längre anses meningsfulla 29	  

eller att biverkningar och symtom anses orsaka lidande. Initiativet till övergången kan komma 30	  

från läkare eller patienten själv i samråd med läkare, även anhörigas perspektiv kan spela roll 31	  
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i ställningstagandet (Socialstyrelsen, 2013). Som en följd av olika sjukdomar kan symtom 32	  

som dåsighet, fatigue, andfåddhet och depression upplevas i livets slut. Även 33	  

kommunikationssvårigheter till följd av bland annat förvirring, afasi, talsvårigheter och 34	  

somnolens har observerats (Nordgren & Sörensen, 2003; Walbert & Khan, 2014). 35	  

  36	  

Känslan av att få palliativ vård och närma sig livets slutskede sågs som en komplex process 37	  

beroende av att hitta sätt att hantera de svårigheter som uppstod. När patienter upplevde akuta 38	  

symtom uttrycktes det som att slutet var oundvikligt och närmade sig i hög hastighet. Då 39	  

patienternas symtom var lindrade minskade de negativa tankarna och bidrog till upplevelsen 40	  

av att vara tillfreds (Waterworth & Jorgensen, 2010). Virdun, Luckett, Davidson och Phillips 41	  

(2015) beskriver vad patienter och deras familjer ansåg vara viktigt i vård i livets slutskede. 42	  

En god kommunikation och delaktighet i beslutsfattande ansågs av patienterna vara mycket 43	  

viktigt (Virdun et. al., 2015) 44	  

2.2 Vårdens skyldigheter 45	  

Patientlagen (SFS 2014:821, kap. 1, 1 §) har som syfte att förtydliga och stärka patientens 46	  

ställning inom hälso- och sjukvård. Det är bestämt att patienter har rätt till information om sitt 47	  

hälsotillstånd, behandlingar och alternativa behandlingar samt effekter och eventuella risker, 48	  

bieffekter och komplikationer. Informationen ska ges på ett för patienten individuellt anpassat 49	  

sätt. Patienten ska ges möjlighet att välja behandling då olika alternativ finns (SFS 2014:821, 50	  

kap. 3, 1 § & 2 §). Det har fastställts att patienters självbestämmande och integritet ska 51	  

respekteras (SFS 2014:821, kap. 4, 1§). Patienter ska vara delaktiga i sin vård och den ska när 52	  

det är möjligt planeras och verkställas i samråd med patienten (SFS 2014:821, kap. 5, 1 § & 3 53	  

§). Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30, kap. 3, 1 §) syftar till att ge alla människor vård 54	  

på lika villkor. Lagen fastslår att all vård ska bedrivas med respekt för människors lika värde 55	  

och personliga värdighet. Vården ska också bedrivas så att patienters självbestämmande och 56	  

integritet respekteras. Vidare ska patienters behov av kontinuitet uppfyllas och relationen 57	  

mellan sjukvårdspersonal och patient ska främjas (SFS 2017:30, kap. 5, 1 §). 58	  

2.3 Personcentrerad vård  59	  

Personcentrerad vård innebär att utgå från patienten som en individ med en unik världsbild 60	  

och personliga preferenser, samt respektera dennes värdighet och rättigheter. Istället för att 61	  

vårdpersonal arbetar uppgiftsorienterat ska personen, som i kontexten är patient, vara det 62	  
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primära fokuset i vården. För att kunna arbeta personcentrerat krävs tillräckligt med resurser, 63	  

kunskap och vilja hos personalen samt att de grundläggande personcentrerade värderingarna 64	  

genomsyrar arbetsplatsen och personalgruppen (Hewitt- Taylor, 2018). 65	  

  66	  

Att i palliativ vård arbeta på ett personcentrerat sätt kan enligt Ternestedt, Henoch, Österlind 67	  

och Andershed (2017) öka patientens självbestämmande, delaktighet och livskvalité. Hur en 68	  

människas livsstil, levnadsvanor och värderingar sett ut påverkar synen på vad som är en god 69	  

död. För att kunna ge en god vård i livets slutskede krävs därför att vårdpersonal förhåller sig 70	  

personcentrerat och ser varje patients enskilda behov. För att arbeta personcentrerat inom 71	  

palliativ vård kan de sex s:en användas som utgångspunkt, vilka är självbild, 72	  

självbestämmande, sociala relationer, symtomlindring, sammanhang och strategier. Patienters 73	  

självbestämmande ska enligt hälso- och sjukvårdslagen respekteras inom vården (SFS 74	  

2017:30, kap. 5, 1 §) och kan vara en central del för livskvalité (Ternstedt et. al., 2017). Om 75	  

vårdpersonal fattar beslut utan respekt för patientens självbestämmande och därmed autonomi 76	  

och beslutsförmåga så leder det till ett omyndigförklarande (Ternstedt et. al., 2017).  77	  

2.4 Känsla av sammanhang  78	  

Aaron Antonovsky (2005) undersökte hur och varför människor, trots att de i hög grad utsätts 79	  

för så kallade stressorer, kan uppleva god hälsa. Han menade att genom att utgå från ett 80	  

salutogent perspektiv kan vårdpersonal fokusera på vad som gör att människor upplever hälsa 81	  

och hur den ska främjas istället för att fokusera på det som orsakar sjukdom, som till exempel 82	  

virus eller gener. Utifrån det utvecklade Antonovsky begreppet “känsla av sammanhang”, 83	  

eller KASAM, vilket han menade var en avgörande faktor för hur och om hälsa upplevs, 84	  

oberoende av vilka sjukdomar, stress eller trauma som kan drabba människan under livets 85	  

gång. Begreppet består av tre komponenter; begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet. 86	  

  87	  

Begriplighet innebär en förståelse för och förmåga att kunna förklara händelser i livet, både de 88	  

av positiv och negativ karaktär, och en förmåga att se dessa som hanterbara erfarenheter och 89	  

utmaningar till skillnad från hinder och olycka. Meningsfullhet beskrivs som motivation och 90	  

att det känns värdefullt att vara engagerad i utmaningar och aktiviteter istället för att se dem 91	  

som en börda. Hanterbarhet är att uppleva att det finns tillräckliga resurser, antingen från sig 92	  

själv eller från andra, för att kunna möta de stimuli som individen möter i livet. Att ha god 93	  

hanterbarhet kan exempelvis innebära att inte se sig som ett offer för omständigheterna utan 94	  
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istället uppleva kontroll över sitt liv och det som sker, trots att händelserna kan vara oönskade 95	  

(Antonovsky, 2005). 96	  

  97	  

KASAM beskrevs av Eriksson och Lindström (2005) ha ett starkt samband med faktorer som 98	  

påverkade den upplevda hälsan positivt. Exempel på de faktorer som beskrevs var optimism, 99	  

styrka, förmåga att hantera problem och självkänsla. En stark KASAM kunde också göra att 100	  

upplevda symtom vid en depression minskade (Eriksson & Lindström, 2005). Asplund et. al. 101	  

(2017) beskrev hur patienter som var planerade för palliativ vård hade en lägre KASAM än de 102	  

med kurativ behandling (Asplund et. al., 2017). 103	  

2.5 Autonomi 104	  

Autonomi är ett begrepp som är nära förknippat med delaktighet. Att ges möjligheter till ökad 105	  

delaktighet, ger också ökad autonomi (Sandman & Kjellström, 2013). Autonomi beskrivs 106	  

innebära självbestämmande, frihet, oberoende och att kunna uppfylla sina önskningar. Det 107	  

beskrivs vidare hur autonomi innebär att leva i enlighet med sin egen uppfattning av ett gott 108	  

liv, sina värderingar och önskningar samt att verkliggöra sina planer. Att kunna förmedla sin 109	  

vilja och sina önskningar, ta emot och bearbeta information, reflektera över konsekvenser 110	  

samt ha viss handlingsförmåga är förmågor som krävs för att vara autonom. Patienters 111	  

autonomi kan begränsas av att vården måste bedrivas i enlighet med lagar, evidens, yrkesetik 112	  

och befintliga resurser (Ternstedt, Henoch, Österlind & Anderhed, 2017). I en studie uppgav 113	  

patienter att de ville behålla sin autonomi i så stor utsträckning som möjligt och det beskrevs 114	  

som en faktor för en god död (Kastbom, Milberg & Karlsson, 2016). 115	  

2.6 Delaktighet 116	  

Delaktighet beskrivs innebära att patienter upplever att de är med och beslutar om sin vård, 117	  

betros kunna ta ansvar för den och att så långt det är möjligt kan utföra den själv (Sandman & 118	  

Kjellström, 2013). Begreppet delaktighet har fyra kännetecken inom omvårdnad. Det första 119	  

kännetecknet är att delaktighet bygger på en relation, etablerad mellan vårdpersonal och 120	  

patienter, som karaktäriseras av tillit, respekt och ömsesidighet. Sjuksköterskan ska bjuda in 121	  

till samtal och dialog, och således skapa en grund till relationen samt ta sig tid, visa omtanke 122	  

och lyhördhet för att stärka den. Det andra kännetecknet består i att vårdarna överlåter en del 123	  

makt och kontroll till patienterna. Kunskap ska utbytas och för patienterna upplevas som 124	  

meningsfull, vilket är det tredje kännetecknet, därför behöver vårdarna förvissa sig om 125	  



Seminarieexemplar-‐	  får	  ej	  spridas	  

5	  
	  

patienternas åsikter och behov. Patienter behöver information och kunskap om sitt 126	  

hälsotillstånd för att kunna vara självständig och delaktig i sin vård, och i beslut rörande den. 127	  

Det fjärde och sista kännetecknet beskrivs som att vårdare och patienter visar ett ömsesidigt 128	  

engagemang i vården och i praktiska och kognitiva aktiviteter. Det är viktigt att 129	  

vårdpersonalen bjuder in, stöttar och uppmuntrar patienter till delaktighet (Sahlsten, Larsson, 130	  

Sjöström & Keatys, 2008; Larsson, Sahlsten, Sjöström, Lindencrona & Plos, 2007). I en 131	  

studie gjord av Eldh, Ekman och Ehnfors (2008) fick patienter ange hur de definierade 132	  

bristfällig delaktighet. Exempel var att få instruktioner och medicin utan förklaring, inte bli 133	  

respekterad som person, inte få möjlighet att uttrycka sitt mående och att få information som 134	  

de inte förstod. 135	  

3. Problemformulering 136	  

Inom palliativ vård är patienter obotligt sjuka, livet är begränsat och döden nära. Den 137	  

kurerande vården har övergått till att bevara patientens livskvalité och upplevda hälsa. 138	  

Kommunikation och möjligheten att uttrycka sitt mående sågs som viktiga faktorer för god 139	  

vård och delaktighet i livets slut. Då symtomen i livets slut kan vara mycket påtagliga och 140	  

begränsa förmågan till exempelvis kommunikation kan det leda till minskad möjlighet till 141	  

delaktighet. Endast individen själv har kunskap om hur delaktighet upplevs och vad som är 142	  

viktigt i livets slutskede. Därför fokuseras det här arbetet på patienternas egna, levda 143	  

upplevelser av delaktighet och palliativ vård. Arbetet syftar till att öka kunskapen om hur 144	  

patienter upplever sin delaktighet då de erhåller palliativ vård, med förhoppningen att 145	  

förbättra förutsättningarna för en god vård in till livets slut.  146	  

4. Syfte 147	  

Syftet var att beskriva patienters upplevelse av delaktighet i palliativ vård. 148	  

5. Metod 149	  

5.1 Design 150	  

En deskriptiv litteraturöversikt med systematisk struktur. Resultatet har sammanställts med 151	  

integrerad analys (Kristensson, 2014).  152	  

5.2 Sökstrategi 153	  
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Först valdes de meningsbärande orden i syftet ut, vilka bestämdes vara patienters upplevelse, 154	  

delaktighet och palliativ vård. Sedan översattes orden till engelska och synonymer och 155	  

passande ämnesord söktes fram i Cinahl Headings och svensk MeSH. Liknande ämnesord och 156	  

fritextord kombinerades med den Booelska operatorn “OR”. För att kombinera sökord 157	  

användes istället den Booelska operatorn “AND” (Kristensson, 2014). “Upplevelse” är ett ord 158	  

som det inte finns några passande ämnesord för, därför användes fritextord som liknade ordet 159	  

upplevelse, till exempel “patient experience”. I databasen Cinahl fanns inga ämnesord för 160	  

“delaktighet”, därför användes liknande ämnesord och fritextsökningar istället.  161	  

 162	  

Efter testsökningar i PubMed uppmärksammades det att antalet relevanta artiklar var få då 163	  

resultatet till störst del gav studier där sjuksköterskans eller anhörigas upplevelser beskrevs. 164	  

Därför ersattes ämnesorden för patienters upplevelse med fritextsökningen “patient 165	  

experience” för att specificera resultatet. Även i PsycINFO gjordes sökningar där ämnesord 166	  

kombinerades med fritextsökningar, men det resultatet med flest relevanta resultat framkom 167	  

efter en sökning med enbart ämnesord, som sedan blev den slutgiltiga. Sökorden redovisas i 168	  

tabell 1 (tabell över sökord) och kombinationer i sökmatris (bilaga 1-sökmatris).  169	  

 170	  

Enligt Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016) ger en kombinerad sökning med 171	  

både ämnesord och fritextord det bästa resultatet. Målet var att undersöka alla relevanta 172	  

sökord för att få en så hög specificitet och sensitivitet som möjligt (Willman et. al., 2016). 173	  

Ämnesord, som till exempel MeSH-termer och CINAHL headings, ger en mer specifik 174	  

sökning samtidigt som fritextord ökar sökningens känslighet och ger fler artiklar, vilka dock 175	  

riskerar att vara irrelevanta (Kristensson, 2014). Begränsningarna som användes var att 176	  

studierna var publicerade 2008–2018, att de var skrivna på engelska och i Cinahl och 177	  

PsycINFO peer-reviewed. I databasen PubMed fanns ingen begräsning motsvarande peer-178	  

reviewed och därför gjordes ingen sådan begränsning i de sökningarna.  179	  

 180	  

Tabell 1-Sökord 181	  

Databas Sökblock 1 Sökblock 2 Sökblock 3 
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Cinahl Palliative care (MH), Hospice 

and palliative nursing (MH), 

Hospice care (MH), terminal 

care (MH) 

Desicion making, 

patient (MH), Patient 

participation, Patient 

autonomy (MH) 

Patient 

experience, 

Patient 

perspective 

PubMed End of life care (MH), 

Hospice care (MH), Palliative 

Care (MH) , Terminal care 

(MH), Hospice and palliative 

care nursing (MH) 

Patient participation 

(MH) 

Patient 

experience 

PsycINFO Terminally ill patients (DE), 

Hospice (DE), Palliative care 

(DE) 

Life experiences, 

(DE), Life review 

(DE) 

  

5.3 Urval 182	  

Det första urvalet gjordes enskilt av författarna utifrån sammanlagt 465 titlar, och de titlar 183	  

som verkade relevanta för syftet i den här litteraturstudien gick vidare till det andra urvalet. I 184	  

det andra urvalet lästes 138 abstracts, fortfarande enskilt, och de 24 studier som utifrån 185	  

abstracts verkade relevanta delades sedan mellan författarna och lästes i sin helhet innan en 186	  

gemensam övervägning av relevans gjordes (Se bilaga 1-sökmatris) (Kristensson, 2014). I 187	  

sökmatrisen motsvarar urval 1 lästa titlar, urval 2 lästa abstracts och urval 3 studier lästa i 188	  

fulltext (bilaga 1-sökmatris). Studierna valdes ut efter exklusions- och inklusionskriterier. 189	  

Inklusionskriterierna var att studierna skulle handla om patienternas egna upplevelser, att de 190	  

under studien var i ett palliativt skede i sin sjukdom och erhöll palliativa vårdinsatser. 191	  

Deltagarna skulle vara 18 år eller äldre. Studierna skulle vara gjorda med kvantitativ eller 192	  

kvalitativ metod.  Exklusionskriterierna var att studierna var gjorda utifrån endast hälso-och 193	  

sjukvårdspersonals eller anhörigas perspektiv eller att patienterna inte var i ett palliativt skede 194	  

i sin sjukdom. Litteraturstudier exkluderades. Studier som inte hade tillräckligt god kvalitet 195	  

samt om de inte innehöll ett etiskt resonemang exkluderades (Se bilaga 2-artikelmatris). Efter 196	  

noga övervägning av relevans till syftet kvarstod tolv studier. I studier där fler perspektiv har 197	  

studerats, har endast de resultat som speglar patienternas perspektiv använts.  198	  
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5.4 Granskning 199	  

Till granskningarna av studierna användes Kristenssons (2014) två olika granskningsmallar 200	  

för kvalitativa- och tvärsnittsstudier, alla steg i mallarna följdes (bilaga 3 och 4-201	  

granskningsmallar). Samtliga tolv studier granskades av båda författarna separat, sedan 202	  

diskuterades alla studiers kvalitét gemensamt. I granskningen exkluderades en studie då den 203	  

inte ansågs uppnå tillräckligt god kvalité och då kvarstod elva studier.  204	  

5.5 Bearbetning och analys 205	  

En integrerad analys med induktiv ansats användes för att analysera resultatet av använda 206	  

studier. Studierna lästes flera gånger och författarna markerade det som svarade till den här 207	  

litteraturstudiens syfte. Sedan identifierades likheter och skillnader i studiernas resultat. 208	  

Utifrån likheterna och skillnaderna skapades kategorier som sammanfattade samtliga studiers 209	  

resultat. Slutligen sammanställdes resultatet under kategorierna till löpande text (Kristensson, 210	  

2014). Se bilaga 2-artikelmatris för en överblick av studierna.  211	  

5.6 Etiska överväganden 212	  

Författarna har inte uteslutit något resultat efter eget intresse eller åsikter, de har förhållit sig 213	  

objektivt i urval och sammanställning av resultatet. Båda författarna hade genom 214	  

arbetslivserfarenhet och verksamhetsförlagd utbildning en förförståelse att patienter i palliativ 215	  

vård vid livets slutskede kan ha nedsatt förmåga till att delta i sin vård. Under arbetets gång 216	  

hölls förförståelsen i åtanke, även kallat bracketing, för att inte orsaka en förvrängning av 217	  

resultatet (Kristensson, 2014). Samtliga studier som använts i resultatet innehöll ett 218	  

forskningsetiskt godkännande eller resonemang.  219	  

6. Resultat 220	  

Resultatet är en sammanställning av elva studier gjorda i Australien, Sverige, Danmark, 221	  

Norge, Tyskland, Kanada, Storbritannien, Italien och Korea. Deltagare i samtliga studier 222	  

erhöll palliativ vård i olika vårdformer. Tre kategorier som svarade på syftet kunde urskiljas 223	  

ur samtliga studiers resultat, vilka var “Strategier för att vara delaktig”, “Hinder för 224	  

delaktighet” och “Önskningar och preferenser rörande delaktighet”. Inom kategorierna 225	  

framträdde underrubriker. 226	  

6.1 Strategier för delaktighet 227	  
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6.1.1 Bibehålla kontroll 228	  

Patienterna hade flera olika strategier för att säkerställa delaktighet i sin vård. En strategi var 229	  

att på olika sätt att behålla kontrollen över sin situation (Broom & Cavenagh, 2011; Gourdji, 230	  

McVey & Purden, 2009; Grothe Thomsen, Rydahl Hansen & Wagner, 2011; Johnston, 231	  

Milligan, Foster & Kearney, 2011; Lavoie, Blondeau & Picard-Morin, 2011; Sand, Harris & 232	  

Rosland 2009). Patienterna ansåg det viktigt att kunna utöva kontroll och bevara 233	  

kontrollförmågan i livets slut, då det bidrog till bibehållen värdighet, ökad livskvalité, upplevd 234	  

hälsa och normalitet. Det kunde handla om att ifrågasätta om de verkligen behövde 235	  

medicinering, att avsluta medicinering på eget initiativ eller att på egen hand justera doser för 236	  

att hitta den dos som fungerade bäst. Patienterna behöll sin kontroll genom att strategiskt välja 237	  

när de skulle ta sina läkemedel för att kunna utföra dagliga aktiviteter (Sand, Harris & 238	  

Rosland 2009). En patient ansåg att den främsta faktorn till god livskvalité var när 239	  

vårdpersonal bekräftade att han hade kontroll över sin vård (Gourdji, McVey & Purden, 240	  

2009). För att bibehålla kontroll krävdes förmågan att kunna “tala för sin sak” (Eriksson & 241	  

Andershed, 2008). Att exempelvis planera sin begravning kunde även ge upphov till ett 242	  

psykiskt, socialt, spirituellt och fysiskt välmående (Lavoie, Blondeau & Picard-Morin, 2011). 243	  

6.1.2 Beslutsfattande  244	  

Att fatta sina egna beslut kring sin vård bidrog, enligt några patienter, till upplevelsen av att 245	  

vara autonom (Lavoie, Blondeau & Picard-Morin, 2011). Det viktigaste var dock inte vem 246	  

som fattade beslut kring vården, utan att processen som ledde fram till beslutet var gemensam 247	  

(Seibel et. al., 2014). Det framkom att ju längre framskriden patienternas sjukdom var, desto 248	  

viktigare ansågs deras inflytande över vården. Patienter som identifierade sig själva som 249	  

autonoma i sin situation med sin sjukdom, ansåg sig ha förmåga att fatta beslut och kapacitet 250	  

att agera i enlighet med sin vilja (Seibel et. al., 2014). I en annan studie skattade de som inte 251	  

var delaktiga alls i beslutsfattandet sin livskvalité högre än de som var fullt delaktiga, i termer 252	  

av hopp, lust och upplevelser av ett fullständigt liv. I samma studie uppgav en tredjedel av 253	  

patienterna att de helt och hållet ville överlåta beslutsfattandet i sin vård till andra. En 254	  

femtedel fattade beslut själva och knappt hälften delade beslutsfattandet med antingen 255	  

vårdpersonal eller anhöriga (Mo et. al., 2011). 256	  

6.1.3 Att vara självständig  257	  
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Patienter uttryckte att de ibland behövde välja och planera vilka aktiviteter de skulle delta i på 258	  

grund av begränsad energi. Det kunde handla om att be om hjälp med en syssla de vanligtvis 259	  

klarade av, men för tillfället behövde hjälp med för att orka delta i en annan aktivitet. Några 260	  

individer hade anpassat hemmet och använde hjälpmedel för att kunna genomföra vardagliga 261	  

sysslor mer självständigt (Grothe Thomsen, Rydahl Hansen & Wagner, 2011; Johnston, 262	  

Milligan, Foster & Kearney, 2011). Effektiv symtomlindring ansågs kunna ge förnyad 263	  

livsglädje och förbättrad rörelseförmåga, vilket ökade självständigheten (Grothe Thomsen, 264	  

Rydahl Hansen & Wagner, 2011).  265	  

6.2 Hinder för delaktighet  266	  

6.2.1 Förlust av kontroll  267	  

Det fanns bland patienterna en oro för att av olika anledningar förlora sin känsla av kontroll 268	  

(Broom & Cavenagh, 2011; Gourdji, McVey & Purden, 2009; Grothe Thomsen, Rydahl 269	  

Hansen & Wagner, 2011; Sand, Harris & Rosland 2009).  Att vara i ett palliativt skede i 270	  

hemmet ansågs kunna bevara identiteten, men också minska kontrollen. Samtidigt sågs en 271	  

palliativ vårdavdelning som en plats där kontrollen kunde bevaras men där identiteten var 272	  

hotad (Broom & Cavenagh, 2011). I motsats till det ansåg patienter i en annan studie att det 273	  

på ett sjukhus skulle finnas minimal möjlighet att påverka sitt liv (Grothe Thomsen, Rydahl 274	  

Hansen & Wagner, 2011). Att befinna sig i hemmet genererade dock rädslor för att bli en 275	  

börda för anhöriga i samband med ökad förlust av kontroll (Broom & Cavenagh, 2011; 276	  

Grothe Thomsen, Rydahl Hansen & Wagner, 2011). Patienterna fick kämpa för att 277	  

upprätthålla känslan av att vara delaktiga i sitt eget liv då känslomässiga reaktioner på grund 278	  

av sjukdomen gjorde att de ibland fick minskad initiativförmåga. Att överlåta kontroll till 279	  

anhöriga eller vårdpersonal kunde leda till en känsla av lättnad och trygghet, men 280	  

om patienter överlät en del av kontrollen kunde det göra att vårdpersonal och anhöriga senare 281	  

tog över mer än som var önskvärt. En ökad symtombörda ansågs minska känslan av kontroll 282	  

(Grothe Thomsen, Rydahl Hansen & Wagner, 2011). Samtidigt som symtomlindring sågs 283	  

som en möjlighet, ansågs det också i motsats till det som ett hinder. I samband med 284	  

symtomlindring och således medicinering med potenta läkemedel som exempelvis morfin, var 285	  

några av patienterna rädda för att inte längre känna igen sig själva eller få sitt medvetande 286	  

påverkat och därmed inte kunna behålla kontrollen över sitt liv (Sand, Harris & Rosland 287	  

2009).  288	  

6.2.2 Bristfällig information 289	  
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Flera patienter hade fått felaktig eller utebliven information (Broom & Cavenagh, 2011; Sand, 290	  

Harris & Rosland 2009). Patienterna uppgav att de missuppfattat vad vård på en palliativ 291	  

avdelning innebar på grund av bristfällig information. Det gav upphov till rädsla och ångest 292	  

för en plats där död och lidande var centralt. Det fanns även en oro över att inte veta vilken 293	  

vård som skulle erhållas och att aldrig få komma därifrån. En patient hade missförstått sin 294	  

läkare och trott att dödshjälp var något som skulle erbjudas på avdelningen, men blev sedan 295	  

mycket besviken när det inte blev så (Broom & Cavenagh, 2011). Det framkom att patienter 296	  

fått bristfällig information om sina läkemedel. Det fanns förvirring kring medicinering och 297	  

osäkerhet kring eventuella bieffekter, tolerans och beroende. Några patienter visste inte varför 298	  

de tog sina läkemedel och om det var det bästa alternativet för deras individuella behov (Sand, 299	  

Harris & Rosland 2009). I motsats till ovanstående framkom det att vårdpersonalen ibland gav 300	  

mer information än patienterna kände att de behövde, vilket ledde till osäkerhet och ångest 301	  

(Grothe Thomsen, Rydahl Hansen, Wagner, 2011; Kennett, Payne, 2009). 302	  

6.2.3 Förlust av valmöjligheter  303	  

Patienter upplevde oro över att förlora valmöjligheter i samband med sin allvarliga sjukdom 304	  

(Gourdji, McVey & Purden, 2009). Det kunde innebära att bara få möjlighet att välja mellan 305	  

att få den behandling som vårdpersonalen bestämt eller att inte få behandling alls. Någon 306	  

alternativ behandling erbjöds inte (Seibel et. al., 2014). Det var svårt för patienter att delta i 307	  

sin vård när de stod inför en ny, okänd situation och inte hade någon tidigare kunskap eller 308	  

erfarenhet att använda sig av. Konsekvensen blev att de antingen gav upp och blev passiva, 309	  

eller att de sökte upp så mycket information som möjligt, till exempel från internet (Grothe 310	  

Thomsen, Rydahl Hansen & Wagner, 2011). Några överlät, eller kände sig tvingade att låta 311	  

läkare fatta beslut baserat på medicinsk kunskap, professionell kompetens eller ojämn 312	  

maktfördelning (Seibel et. al., 2014). 313	  

6.2.4 Att vara i en utsatt situation 314	  

Det var viktigt att få utföra aktiviteter i sin egen takt, något som vårdpersonal ibland 315	  

upplevdes ha svårt att förstå, och det var inte alltid vårdpersonal kunde hjälpa till på önskat 316	  

sätt. Samtidigt som det hos patienterna fanns en önskan om att vården skulle ges på deras 317	  

egna villkor, fanns en motvilja att uttrycka behov och preferenser. Motviljan grundades i en 318	  

oro att vårdpersonalen skulle se patienterna som lata, bortskämda eller en börda. Om 319	  

vårdpersonalen istället visade respekt och förmedlade känslor av tillit och förtroende kunde 320	  

patienterna känna sig trygga med att öppna upp sig och att be om hjälp (Grothe Thomsen, 321	  
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Rydahl Hansen & Wagner, 2011). Oron för att ses som lat och bortskämd förvärrades om 322	  

patienterna behövde kalla på hjälp direkt efter att de redan fått hjälp. Det kunde leda till ett 323	  

undvikande av situationer där hjälp behövdes. När andra, exempelvis anhöriga eller 324	  

vårdpersonal, ansåg att patienterna behövde hjälp upplevdes det svårt att säga emot (Eriksson 325	  

& Andershed, 2008). 326	  

6.3 Önskningar och preferenser rörande delaktighet  327	  

6.3.1 Att leva autonomt  328	  

Att ha möjligheten att göra val på olika sätt trots svår sjukdom ansågs viktigt (Johnston, 329	  

Milligan, Foster & Kearney, 2011; Lavoie, Blondeau & Picard-Morin, 2011). Patienter 330	  

uttryckte att förmågan att kunna utforma sitt eget liv även när det närmar sig slutet var mycket 331	  

viktigt. Utan den möjligheten ansåg några att det inte fanns någon mening med att leva. Det 332	  

var viktigt att autonomin respekterades av andra och att ingen försökte påverka dem med sina 333	  

egna åsikter (Lavoie, Blondeau & Picard-Morin, 2011). Att ha möjligheten att göra vad de 334	  

ville, när de ville, utan att vara bunden till något eller någon betydde livskvalité för många. 335	  

Det kunde exempelvis vara att arbeta, delta i aktiviteter som patienterna tyckte om, att välja 336	  

sina vänner eller utföra vardagliga sysslor (Gourdji, McVey & Purden, 2009; Grothe 337	  

Thomsen, Rydahl Hansen & Wagner, 2011; Lavoie, Blondeau & Picard-Morin, 2011). Att 338	  

göra anpassningar och få vård i hemmet var enligt några patienter att föredra framför att bli 339	  

vårdad på sjukhus (Grothe Thomsen, Rydahl Hansen & Wagner, 2011). Av de 46 patienter 340	  

som under sin palliativa vård uttryckte en önskan om en plats där de helst ville dö, dog 25 av 341	  

dem på den önskade platsen (Miccinesi, Bianchi, Brunelli & Borreani, 2012). 342	  

6.3.2 Beslutsfattande- en individuell preferens 343	  

I en studie beskrevs hur patienter ville vara delaktiga i sin palliativa vård. De flesta föredrog 344	  

att i vanliga fall dela beslutsfattandet med anhöriga och/eller vårdpersonal men om en 345	  

oenighet rörande behandlingen uppstod minskade antalet kraftigt. Ungefär en tredjedel ville 346	  

överlåta beslutsfattandet helt och hållet till andra oavsett situation. Nästan alla deltagare 347	  

uppgav att de var lika delaktiga som de själva önskade. Av de kvarstående tyckte majoriteten 348	  

att de var mindre delaktiga än de ville, samt en liten andel att de var mer delaktiga än 349	  

önskvärt. De som var medvetna om sitt palliativa tillstånd föredrog oftare att fatta beslut på 350	  

egen hand, dock var det inte statistiskt signifikant (Mo et. al., 2011). 351	  
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6.3.3 Vilja få information  352	  

I en studie uppgav 74 av 88 patienter att de ville få information om deras tillstånd kraftigt 353	  

försämrades och om den förväntade livslängden kortades ner. Män och högutbildade 354	  

tenderade att vilja ha mer information än andra (Miccinesi, Bianchi, Brunelli & Borreani, 355	  

2012). Generellt önskades mer information om läkemedel och varför de behövdes, det 356	  

upplevdes underlätta för patienterna att ta dem (Miccinesi, Bianchi, Brunelli & Borreani, 357	  

2012; Sand, Harris & Rosland, 2009). En patient som upplevt bieffekter av sitt läkemedel 358	  

önskade att vårdpersonal förklarat och informerat om riskerna innan de administrerades 359	  

(Sand, Harris & Rosland, 2009). Det enda sättet att kunna hantera sin sjukdom beskrevs vara 360	  

att få information om sitt tillstånd, trots att det kunde ha förvärrats. Det var fördelaktigt om 361	  

läkaren tog kontakt med patienterna efter att ett besked givits, för att svara på frågor eller 362	  

förklara igen på patientens egen kunskapsnivå, och om inte läkare kunde erbjuda det, kunde 363	  

annan vårdpersonal förklara (Kennett & Payne, 2009). 364	  

6.4 Sammanfattning 365	  

Det fanns en rädsla att förlora och en önskan om att få behålla kontroll, autonomi och 366	  

valmöjligheter även då livet präglades av sjukdom och närmade sig sitt slut. Patienter hade 367	  

olika preferenser gällande beslutsfattande i palliativ vård. Många föredrog att dela 368	  

beslutsfattandet med familj och anhöriga, samtidigt som vissa ville vara helt självständiga i 369	  

beslutsfattandet eller överlåta det till vårdpersonal. Några ansåg att de var så delaktiga som de 370	  

själva önskade, samtidigt som andra kände sig tvungna att överlåta beslutfattandet till de med 371	  

mer kompetens och kunskap. Information sågs både som något negativt och som något 372	  

positivt. Det ansågs negativt att få felaktig eller för mycket information som patienten inte 373	  

bett om, men positivt när informationen anpassades för mottagaren och bidrog med en ökad 374	  

kunskap för patienten. 375	  

7. Diskussion 376	  

7.1 Metoddiskussion 377	  

7.1.1 Sökning 378	  

Enligt Kristensson (2014) ska en litteraturstudies resultat vara baserad på så aktuell forskning 379	  

som möjligt, men samtidigt hålla hög kvalité. Därför begränsades sökningarna till 380	  

publiceringsår mellan 2008–2018. Tre databaser användes enligt rekommendationer av 381	  
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Willman et. al. (2016), för att få ett tillräckligt omfattande resultat. Databasen PubMed som är 382	  

en version av Medline användes, då den innehåller fler och mer aktuella artiklar som ännu 383	  

inte tilldelats MeSH-termer. Cinahl är en annan stor databas som också användes, där 384	  

litteraturen till stor del utgörs av omvårdnadsvetenskapliga artiklar. PsycINFO är en mindre, 385	  

kompletterande databas med huvudfokus på psykologi och psykologiska aspekter i till 386	  

exempel omvårdnad (Willman et. al., 2016).  387	  

 388	  

I samtliga databaser eftersträvades likvärdiga sökningar, med ämnesord, fritextord och 389	  

booleska operatorer som motsvarade varandra. Efter ett flertal sökningar i databasen 390	  

PsycINFO fastställdes att sökningen behövde ha högre sensitivitet än i PubMed och Cinahl, 391	  

då hög specificitet inte gav några relevanta resultat. Därför togs ämnesord som motsvarade 392	  

delaktighet bort från sökningen vilket genererade att fler artiklar framkom. Sökningen visade 393	  

sig vara relevant då sex studier, varav en var dubblett från en annan databas, användes i 394	  

resultatet. När sökorden bestämdes visade det sig vara svårt att hitta lämpliga ämnesord för 395	  

“patientupplevelse” och “delaktighet”, vilket gjorde det svårt att precisera sökningarna. 396	  

Sökningarna gav till stor del resultat som inte berörde patienters upplevelse eller delaktighet, 397	  

och många av de studier som användes undersökte primärt andra fenomen än patienters 398	  

upplevelse av delaktighet. Författarna diskuterade varför sökresultaten inte var fullt relevanta, 399	  

men ingen orsak kunde finnas förutom att det kanske inte fanns så många studier gjorda på 400	  

ämnet. 401	  

7.1.2 Urval  402	  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva upplevelser, och då enkätstudier inte gav ett lika 403	  

djupt och beskrivande resultat som kvalitativa studier hade de kunnat uteslutas. Författarna 404	  

ansåg i det här fallet att enkätstudierna var relevanta för syftet och därför inte kunde 405	  

exkluderas, samt att de bidrog till resultatet.  406	  

 407	  

Det var svårt att särskilja patienter som var svårt sjuka och patienter som var i ett palliativt 408	  

skede. Endast de studier där det tydligt framkom att patienterna erhöll palliativ vård eller vård 409	  

i livets slutskede inkluderades, för att säkerställa att endast upplevelsen av det valda 410	  

fenomenet beskrevs. Det fanns därför en risk att relevanta studier exkluderades då deltagarnas 411	  

vårdnivå var otillräckligt beskriven, vilket kan vara en svaghet. Att säkerställa att endast de 412	  

studier vars deltagare hade upplevelser av palliativ vård inkluderades övervägde risken att 413	  

exkludera studier med eventuellt relevanta urvalsgrupper. 414	  
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 415	  

Det ses som en styrka att studier genomförda i hela världen inkluderades, de flesta från 416	  

västerländsk kultur, för att belysa så många olika perspektiv som möjligt. Syftet var inte att 417	  

sammanställa västerländska studier utan att finna resultat som kan appliceras på olika 418	  

kontexter världen över. Sverige är ett land med växande mångfald och många olika kulturer, 419	  

och därför kan även den svenska sjukvården tänkas dra nytta av, och ta del av, eventuella 420	  

kulturella skillnader i patienters upplevelser.  421	  

 422	  

Studier där barn deltog exkluderades då palliativ vård av barn och palliativ vård av vuxna 423	  

ansågs skilja sig för mycket åt. Ställningstagandet baserades på Socialstyrelsens (2013) 424	  

beskrivning av palliativ vård av barn. Det finns etiska och rättsliga skillnader, bland annat 425	  

vägs barnets åsikter och inverkan på vården mot barnets mognad och ålder. Dessutom har 426	  

föräldrar en mer betydande och bestämmande roll i sitt barns vård, än vad närmaste anhörig 427	  

har i en vuxen patients vård (Socialstyrelsen, 2013). 428	  

7.1.3 Analys och granskning  429	  

Då sökningarna begränsades till studier skrivna på engelska kan det ha gjort att relevanta 430	  

studier på andra språk missades. Då resultat som svarade mot litteraturstudiens syfte 431	  

översattes från engelska till svenska finns det en risk att data feltolkats och förvrängts. Trots 432	  

att försiktighet vidtogs vid översättningen, kan risken inte uteslutas och anses därför som en 433	  

svaghet.  434	  

 435	  

Granskning av studierna samt analys av data gjordes till en början var för sig av författarna. 436	  

När en individuell granskning av samtliga studier gjorts, övervägdes det sammanställda 437	  

resultatet av denna process och en gemensam bedömning fastställdes. Detsamma skedde då 438	  

dataanalys genomfördes och författarna diskuterade och jämförde potentiella kategorier med 439	  

varandra innan och under tiden resultatet skrevs. Processen kan liknas med triangulering, 440	  

vilket beskrivs som att två eller flera personer tolkar och analyserar datamaterial för att öka 441	  

resultatets trovärdighet. Det minskar risken för att en enskild persons förförståelse påverkar 442	  

resultatet och ökar dess tillförlitlighet. För att säkerställa ett systematiskt tillvägagångssätt i 443	  

granskningen användes granskningsmallar (Kristensson, 2014).  444	  

 445	  
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Kvalitativ forskning syftar inte till att vara generaliserbart, utan att resultatet ska vara 446	  

överförbart i andra sammanhang (Kristensson, 2014). Överförbarheten i litteraturstudiens 447	  

resultat är begränsat till palliativa vårdkontexter. Då litteraturstudien endast sammanställer 448	  

resultatet av elva studier, är den inte tillräckligt omfattande för att med säkerhet kunna 449	  

överföras i andra sammanhang, vilket anses som en svaghet. Samtidigt har det funnits en 450	  

strävan efter ett transparent förhållningssätt i metodbeskrivningen, för att möjliggöra läsarens 451	  

egen bedömning av studiens överförbarhet.  452	  

7.2 Resultatdiskussion 453	  

7.2.1 Utövande av makt och överlåtet ansvar 454	  

Resultatet visade på att patienter ibland kände sig tvingade att överlåta beslutsfattande till 455	  

vårdpersonal (Seibel et. al., 2014) och att de i och med sitt försämrade hälsotillstånd förlorade 456	  

kontrollen över sitt liv och de beslut som togs (Broom & Cavenagh, 2011; Gourdji, McVey & 457	  

Purden, 2009; Grothe Thomsen, Rydahl Hansen & Wagner, 2011; Sand, Harris & Rosland 458	  

2009). Fyndet överensstämmer med tidigare forskning, där patienter beskrev att 459	  

sjuksköterskor inte alltid accepterade patienternas val och att kompromiss var nödvändigt för 460	  

att få sin vilja igenom. Ett exempel på detta kunde vara då sjuksköterskan vid administrering 461	  

av läkemedel inte lyssnade på patientens åsikter och ansåg sig känna till patientens bästa. 462	  

Patienten kunde uttrycka ovilja att ta läkemedel på grund av negativa erfarenheter av 463	  

biverkningar, men sjuksköterskan accepterade inte detta trots att patienten kände sin egen 464	  

kropp bäst (Bottorff et. al., 1998). I samma studie av Bottorff et. al.(1998) beskrivs hur 465	  

patienter valde att överlåta vissa beslut till andra, anhöriga eller vårdpersonal, för att spara på 466	  

sin energi. Att överlåta beslutsfattandet ansågs vara en autonom handling som i sig var ett 467	  

aktivt beslut. Den tidigare forskningen (Bottorff et. al., 1998) stämmer överens med 468	  

litteraturstudiens resultat där det framkom att patienter ville ha kontroll över sina läkemedel 469	  

och över sina val (Sand, Harris & Rosland, 2009). Patienter ville ibland överlåta eller dela 470	  

beslutsfattandet med andra, och valde att prioritera aktiviteter under dagen för att spara på sin 471	  

energi (Grothe Thomsen, Rydahl Hansen & Wagner, 2011; Johnston, Milligan, Foster & 472	  

Kearney, 2011).  473	  

 474	  

Delaktighet, självbestämmande och socialt stöd (2013) är enligt Socialstyrelsen en viktig 475	  

aspekt för god livskvalité och värdighet i livets slutskede. För att uppnå detta krävs att 476	  

vårdpersonal lyssnar på patientens livsberättelse för att kunna utforma vården utifrån 477	  
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individens värderingar (Socialstyrelsen, 2013). I motsats till socialstyrelsens slutsats framkom 478	  

det att några patienter som var delaktiga i beslutsfattande, skattade sin livskvalité lägre än 479	  

patienter som var delaktiga (Mo et. al., 2011), vilket anses som ett intressant och avvikande 480	  

fynd. Studien som påvisar fyndet är gjord i Korea (Mo et. al., 2011) och det kan finnas 481	  

kulturella skillnader som kan påverka resultatets överförbarhet i en svensk kontext. 482	  

7.2.2 Komponenter för delaktighet  483	  

Patienter beskrev möjligheten att fatta egna beslut, välja aktiviteter utifrån vilja och ork och 484	  

att få sina åsikter respekterade som ett sätt att vara autonom (Grothe Thomsen, Rydahl 485	  

Hansen & Wagner, 2011; Johnston, Milligan, Foster & Kearny, 2011; Lavoie, Blondeau & 486	  

Picard-Morin, 2011). Resultatets beskrivningar av beslutsfattande och autonomi liknar på 487	  

många sätt varandra (Grothe Thomsen, Rydahl Hansen & Wagner, 2011; Johnston, Milligan, 488	  

Foster & Kearny, 2011; Lavoie, Blondeau & Picard-Morin, 2011) och dessa begrepp är tätt 489	  

sammanfogade med delaktighet (Sandman & Kjellström, 2013). För att exemplifiera krävs det 490	  

viss autonomi för att fatta beslut, och genom att fatta beslut eller göra val engagerar sig 491	  

patienten i sin vård (Sahlsten, Larsson, Sjöström & Keatys, 2008; Larsson, Sahlsten, 492	  

Sjöström, Lindencrona & Plos, 2007). Det framkom att vara delaktig inte alltid innebar att 493	  

vara med i beslutsfattande, utan hur det kunde handla om att ges valmöjligheter och 494	  

information (Kennett & Payne, 2009; Miccinesi, Bianchi, Brunelli & Borreani, 2012; Mo et. 495	  

al., 2011; Seibel et. al., 2014). Vikten ligger inte enbart i hur delaktig patienten är utan i 496	  

möjligheten att själv få välja sin grad av delaktighet (Seibel et. al., 2014).  497	  

7.2.3 Delaktighet och KASAM 498	  

Genom att stärka patientens känsla av sammanhang kan patienten, trots svår sjukdom och 499	  

palliativ vård, uppleva hälsa (Antonovsky, 2005). Eftersom delaktighet bygger på 500	  

kommunikation och dialog (Sahlsten, Larsson, Sjöström & Keatys, 2008; Larsson, Sahlsten, 501	  

Sjöström, Lindencrona & Plos, 2007), kan patienter i palliativ vård ha lägre förutsättningar till 502	  

att vara delaktiga utifrån eventuella symtom som Nordgren och Sörensen (2003) samt Walbert 503	  

och Khan (2014) beskriver. Det kan även tänkas att en koppling mellan begreppet delaktighet 504	  

och KASAM finns. Att ha en god KASAM innebär att inte se sig som ett offer för 505	  

omständigheterna, att förstå varför saker och ting sker och uppleva sig ha möjlighet att 506	  

påverka det som sker (Antonovsky, 2005). Att vara delaktig beskrev patienterna som 507	  

möjlighet till att fatta egna beslut rörande sitt liv och sin behandling (Lavoie, Blondeau & 508	  

Picard-Morin, 2011; Mo et. al., 2011; Seibel et. al., 2014), att vara informerad och ha 509	  
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tillräckligt med kunskap för att göra detta (Kennett & Payne, 2009; Miccinesi, Bianchi, 510	  

Brunelli & Borreani, 2012; Sand, Harris & Rosland, 2009) samt vara autonom (Lavoie, 511	  

Blondeau & Picard-Morin, 2011). Således kan det vara av stor vikt att skapa möjligheter för 512	  

alla patienter att uppleva en god delaktighet i sin palliativa vård och genom det öka KASAM, 513	  

vilket kan förbättra den upplevda hälsan trots närhet till död och svår sjukdom.  514	  

 515	  

Patienter som deltog i en studie gjord av Strang och Strang (2001) ansåg att information var 516	  

viktigt, då ovisshet förhindrade upplevelsen av begriplighet och hanterbarhet, samt ökade 517	  

upplevelser av kaos och ångest. Bristfällig information kunde förhindra känslan av 518	  

meningsfullhet, och minskad funktion kunde öka känslan av meningslöshet (Strang och 519	  

Strang, 2001). Att få information och kunskap är nödvändigt för att en patient ska kunna vara 520	  

delaktig i sin vård (Sahlsten, Larsson, Sjöström & Keatys, 2008; Larsson, Sahlsten, Sjöström, 521	  

Lindencrona & Plos, 2007). Det är dessutom, enligt Strang och Strang (2001) och 522	  

Antonovsky (2005) en viktig faktor för att kunna uppleva en känsla av sammanhang och 523	  

således god hälsa. Patienter i litteraturstudien uppgav att de ibland upplevde att de fått 524	  

bristfällig eller felaktig information (Broom & Cavenagh, 2011; Sand, Harris & Rosland, 525	  

2009) vilket enligt definitionen (Sahlsten, Larsson, Sjöström & Keatys, 2008; Larsson, 526	  

Sahlsten, Sjöström, Lindencrona & Plos, 2007) betyder att de inte gjordes delaktiga i sin vård. 527	  

Det skulle dessutom kunna betyda att patienterna inte gavs möjlighet att i sin situation 528	  

uppleva en känsla av sammanhang enligt tidigare forskning av Strang och Strang (2001).  529	  

 530	  

Att arbeta personcentrerat och göra patienten delaktig genom att individuellt anpassa 531	  

information utifrån bland annat förutsättningar, kognitiv förmåga och behov är fördelaktigt 532	  

för en god vård. Det bidrar till ökad följsamhet till behandling och rekommendationer samt 533	  

ökar patientsäkerheten (Socialstyrelsen, 2015). I resultatet framkom det att patienter, i brist på 534	  

information om sina läkemedel, justerade sina doser på eget bevåg (Sand, Harris & Rosland, 535	  

2009). Hade information givits på rätt sätt, kunde det enligt socialstyrelsen (2015) förhindra 536	  

att patienterna gjorde egna ändringar i sin medicinering. 537	  

7.2.4 Samhället och döden 538	  

I resultatet framkom det att några patienter inte visste var det innebar att få palliativ vård och 539	  

hur de hade föreställningar om att det skulle vara en plats för lidande och död (Broom & 540	  

Cavenagh, 2011). Det går inte att dra slutsatsen att det är gemene mans uppfattning, men det 541	  

skulle kunna spegla samhällets okunskap kring palliativ vård. En studie av Tsai, Wu, Chiu, 542	  
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Hu och Chen (2005) beskriver hur rädslan för döden minskade hos patienter i palliativ vård 543	  

efter inläggning på en palliativ avdelning. Ett samband mellan rädsla för döden och en god 544	  

död observerades. Då rädsla för döden minskade ökade möjligheten för en god död, i termer 545	  

av bland annat acceptans, medvetenhet och bekvämlighet (Tsai, Wu, Chiu, Hu & Chen, 546	  

2005). Rädslan som påvisas i studien av Broom och Cavenagh (2011) visar sig i studien av 547	  

Tsai, Wu, Chiu, Hu och Chen (2005) kunna ändras efter palliativ vård har påbörjats.  548	  

7.2.5 Etik och genus 549	  

Att medvetet rekrytera ett varierat urval och beskriva urvalsgruppen noggrant stärker 550	  

tillförlitligheten inom kvalitativ forskning (Kristensson, 2014). Flera av de studier som 551	  

inkluderats använde sig endast av ett bekvämlighetsurval då möjligheten för ett avsiktligt 552	  

urval inte fanns, vilket kunde sänka tillförlitligheten. Många uttryckte svårigheter att rekrytera 553	  

deltagare på grund av att samtliga deltagare ofta hade stor symtombörda eller inte ville delta 554	  

av emotionella skäl. På grund av den studerade patientgruppens hälsotillstånd var det ibland 555	  

svårt att genomföra och fullfölja intervjuer, det kan ha påverkat studiernas tillförlitlighet då 556	  

det inom kvalitativ forskning eftersträvas ett djupt och omfångsrikt datamaterial. Av 557	  

inkluderade studier omnämnde endast två att de uppnått mättnad (Grothe Thomsen, Rydahl 558	  

Hansen & Wagner, 2011; Seibel et. al., 2014), vilket innebär att data har samlats in tills dess 559	  

att inga nya aspekter på fenomenet framkommer (Kristensson, 2014). Samtidigt fick 560	  

deltagarna i en av studierna (Lavoie, Blondeau & Picard-Morin, 2011) bekräfta analyserat 561	  

resultat för att säkerställa att det representerade deras upplevelse. Samtliga studier tog stor 562	  

hänsyn till de etiska utmaningar som kunde uppstå i och med genomförandet av intervjuer i en 563	  

mycket utsatt patientgrupp. Forskarna i studien av Broom och Cavenagh (2011) beskrev 564	  

noggrant hur deltagarnas hälsotillstånd alltid sattes i det första rummet och hur 565	  

datainsamlingen var sekundär till deras välmående. Ovan nämnda skulle kunna vara 566	  

anledningar till att forskningen på området är begränsad.  567	  

 568	  

I en studie framkom att män ville ha mer information än kvinnor (Miccinesi, Bianchi, Brunelli 569	  

& Borreani, 2012). Det är något som inte framkommer i någon av de andra inkluderade 570	  

studierna, vilket skulle kunna försvaga det fyndet. Det skulle också kunna bero på att de andra 571	  

studierna inte undersökte den aspekten och därför inte kunde dra någon sådan slutsats. De 572	  

flesta av studierna var kvalitativa och fokuserade istället på upplevelser rörande fenomenet 573	  

och redogjorde inte för något sådant fynd. En litteraturstudie som sammanställt resultat från 574	  

enkätstudier rörande patienters preferenser kring delaktighet beskriver att män föredrog en 575	  
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passiv roll i sin vård (Benbassat, Pilpel & Tidhar, 2010), vilket motsäger Miccinesi, Bianchi, 576	  

Brunelli och Borreanis (2012) fynd.  577	  

7.2.6 Klinisk nytta 578	  

Det framkom en variation i önskan att som patient vara delaktig i beslutsfattande, vilket 579	  

belyser vikten av att arbeta personcentrerat i det kliniska arbetet. Därför är det vara viktigt att 580	  

som vårdpersonal alltid vara lyhörd för patientens preferenser för delaktighet utan att låta 581	  

förutfattade meningar påverka patientens involvering. Förbättringsarbeten på arbetsplatser där 582	  

palliativ vård utförs kan vara nödvändigt för att säkra att omvårdnaden, vårdkulturen och 583	  

organisationen genomsyras av ett personcentrerat förhållningssätt.  584	  

 585	  

I dagsläget finns inte tillräckligt med forskning på området delaktighet i palliativ vård. En 586	  

intervjustudie där patienter får redogöra för sina upplevelser av delaktighet i en palliativ 587	  

vårdkontext skulle öka kunskapen. Det vore också intressant att undersöka hur patienter 588	  

upplever delaktighet i olika specifika vårdformer som till exempel hemsjukvård, vårdboende 589	  

eller vårdavdelning på sjukhus.  590	  

8. Slutsats 591	  

Utifrån litteraturstudien kan en slutsats dras att den palliativa vården i några fall behöver 592	  

bedrivas på ett mer personcentrerat vis, då det i resultatet framkom skillnader i individuella 593	  

preferenser rörande delaktighet i palliativ vård.  594	  

 595	  

 596	  

 597	  

 598	  

 599	  

 600	  

 601	  

 602	  

 603	  

 604	  

 605	  

 606	  
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Bilaga 1. Sökmatris 743	  

Databas Sökord Resultat av 

sökningen 

Urval 

1  

Urval 

2 

Urval 

3 

Cinahl 
2018-04-24 
10:07 

1. MH ”Hospice and palliative 

nursing” 

4087 0 0 0 

2018-04-24 
10:07 

2. MH ”Hospice Care” 7559 0 0 0 

2018-04-24 
10:08 

3. MH ”Palliative care” 28 398 0 0 0 

2018-04-24 
10:08 

4. MH ”Terminal Care” 15 179 0 0 0 

2018-04-24 
10:09 

5. 1 eller 2 eller 3 eller 4 47 764 0 0 0 

2018-04-24 
10:09 

6. MH ”Decision making, patient” 12 783 0 0 0 

2018-04-24 
10:09 

7. MH ”Patient autonomy” 5 506 0 0 0 

2018-04-24 
10:09 

8. Patient participation 25 067 0 0 0 

2018-04-24 
10:10 

9. 6 eller 7 eller 8 40 622 0 0 0 

2018-04-24 
10:10 

10. Patient experience 105 224 0 0 0 

2018-04-24 
10:10 

11. Patient perspective 34 221 0 0 0 

2018-04-24 
10:10 

12. 11 eller 12 131 001 0 0 0 

2018-04-24 
10:11 

13. 5 och 9 och 12 370 0 0 0 
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2018-04-24 
10:11 

14. 13 och Limits: Peer reviewed, 

2008-2018, English language 

222 237 48 3 

PubMed 
2018-04-03 
09:36 

1. Patient participation [MeSH] 45 544 0 0 0 

2018-04-03 
09:36 

2. End of life care [MeSH] 72 099 0 0 0 

2018-04-03 
09:37 

3. Palliative care [MeSH] 67 061 0 0 0 

2018-04-03 
09:37 

4. Hospice care [MeSH] 13 852 0 0 0 

2018-04-03 
09:37 

5. Terminal care [MeSH] 54 228 0 0 0 

2018-04-03 
09:37 

6. Hospice and palliative care 

nursing [MeSH] 

2 263 0 0 0 

2018-04-03 
09:37 

7. Patient experience 302 305 0 0 0 

2018-04-03 
09:38 

8. 2 eller 3 eller 4 eller 5 eller 6 121 336 0 0 0 

2018-04-03 
09:38 

9. 1 och 7 och 8 187 0 0 0 

20180403 
09:38 

10. 9 och Limits: English language, 

publicerat senaste 10 åren 

108 108 33 3 

PsycINFO 
2018-04-10 
13:02 

1. DE "Terminally Ill Patients" 4 527 0 0 0 

2018-04-10 
13:05 

2. DE "Hospice" 3 006 0 0 0 

2018-04-10 
13:05 

3. DE "Palliative Care" 12 056 0 0 0 
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2018-04-10 
13:05 

4. DE "Life Experiences" 24 537 0 0 0 

2018-04-10 
13:06 

5. DE "Life Review" 631 0 0 0 

2018-04-10 
13:06 

6. 1 eller 2 eller 3 16 101 0 0 0 

2018-04-10 
13:10 

7. 4 eller 5 25 099 0 0 0 

2018-04-10 
13:11 

8. 6 och 7 194 0 0 0 

2018-04-10 
13:11 

9. 8 och Limits: English language, 

peer reviewed, 2008-2018 

120 120 57 6 (5*) 
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