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Sammanfattning: Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka arbetsterapeutens roll 
inom den palliativa vården, vilka bedömningar och behandlingar som utfördes av 
arbetsterapeuten, samt hur patienterna upplevde arbetsterapin i den palliativa vården. 
Metoden som valdes var en systematisk litteraturstudie och totalt ingick 10 artiklar i studien. 
Vid analysen av artiklarna användes två granskningsmallar, beroende på om artikeln hade en 
kvalitativ eller kvantitativ design. Resultatet visade att arbetsterapeuterna generellt kände en 
tillfredställelse med sitt arbete inom palliativ vård. Arbetsterapeuterna ansåg att andlighet var 
av stor betydelse vid arbete med döende patienter och det är viktigt att se till det som var bäst 
för patienten. Att lära patienten att arbeta enligt energibesparande metoder var också viktigt 
eftersom patienten då kunde lägga mer energi på de aktiviteter som han/hon upplevde som 
meningsfulla. Att sätta mål var värdefullt både för patienten och för arbetsterapeuten, så att 
han/hon vet vad som patienten behövde hjälp med. Det var även betydelsefullt för patienten 
att arbetsterapeuten snabbt kunde tillfredställa akuta behov t.ex. att patienten fick de 
hjälpmedel som han/hon behövde just för tillfället. En roll som arbetsterapeuten hade var att 
förbereda patienten för döden, att acceptera döden. Stötta med hjälpmedel när behovet 
uppstod och erbjuda möjlighet till dagrehab och kreativa aktiviteter. Patienterna upplevde 
arbetsterapi och arbetsterapeutens arbete som betydelsefullt och värdefullt, det gav dem 
livskvalitet ända in i slutet. Slutsatsen är att arbetsterapi var av stor betydelse för patienterna 
inom palliativ vård eftersom de ville ha en meningsfull tid under den resa som de hade kvar i 
livet. Mer forskning behövs om arbetsterapeutens arbete inom den palliativa vården och då 
med fokus på vilka behov det finns av arbetsterapeuten. Hur arbetsterapin upplevs, utförs och 
vad mer som behövs för att hjälpa patienter inom palliativ vård.  
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Bakgrund 
 
Historik 
Människor har genom alla tider, inom olika religioner och kulturer tagit hand om sina döende 
medmänniskor. Långt tillbaka i tiden fanns kloster för vila och återhämtning utmed olika 
vandringsleder. Dessa kloster blev senare hospice d.v.s. ställen där man tog hand om gamla 
och döende människor (Fridegren & Lyckander 2001). Ordet hospice kommer av det latinska 
ordet hospitum och betyder gästfrihet eller härbärge. En modern betydelse av ordet är sjukhus 
för döende (Sjöberg et al. 1998). Grunden till den moderna hospicefilosofin skapades i slutet 
av 1960-talet i England av en kvinna som hette Cicely Saunders. Till Sverige kom 
hospicerörelsen i slutet av 1980-talet och då med egna hus för döende men idag ser man mer 
till filosofin än till att skapa egna hospice (Fridegren & Lyckander 2001). Sjukvården insåg 
att det inte gick att vårda alla döende patienter på sjukhus och sjukhem då det skulle bli brist 
på plats så hemsjukvård blev ett alternativ. Denna form av vård började utvecklas redan på 
1960-talet och idag finns avancerad hemsjukvård i flera områden i Sverige (Fridegren & 
Lyckander 2001).  
 
Definition av palliativ vård 
Enligt WHO (World Health Organization) finns en definition av palliativ vård som lyder: 

Palliative vård är en aktiv helhetsvård av den sjuke och familjen genom ett tvärfackligt 
sammansatt vårdlag vid en tidpunkt när förväntningarna inte längre är att bota och när 
målet för vården inte längre är att förlänga livet. Målet för palliative vård är att ge 
högsta möjliga livskvalitet åt både patienten och de närstående. Palliative vård ska 
tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga behov. Den ska också kunna ge anhöriga 
stöd i sorgearbetet (World Health Organization 2003). 

 
1975 fastslog FN (Förenta nationerna) en sammanställning av de döendes rättigheter. 
Fridegren & Lyckander (2001) beskriver några av dessa punkter i deras bok: 

Förenta Nationernas förklaring om de döendes rättigheter 
• Jag har rätt att bli behandlad som en levande människa ända fram till min död. 
• Jag har rätt att bevara hoppet, oavsett om det jag hoppas på skiftar. 
• Jag har rätt till vård och omsorg från dem som bevarar ett hopp, även om detta 

förändras. 
• Jag har rätt att inte dö ensam 
• Jag har rätt att förvänta fortsatt medicinsk behandling och vård, även om syftet 

inte längre är att tillfriskna utan välbefinnande. 
(Fridegren & Lyckander 2001)  
 
Allmänt om palliativ vård  
Ordet palliativ (lindrande) kommer från latinet pallium som betyder mantel eller kappa 
(Sjöberg et al. 1998). Döden är en del av livet och vid den tiden då döden närmar sig borde de 
döende få samma uppmärksamhet och kärleksfulla vård som när livet börjar. Människan 
behöver i båda fallen bli hjälpt, sedd och bekräftad. Döendet kan ibland vara en kort process 
men Socialstyrelsen (2000) har fastslagit att palliativ vård börjar när det vid en korrekt 
diagnos inte längre finns några möjligheter att bota sjukdomen eller förbättra prognosen. 
Tidsmässigt kan det handla om dagar eller veckor men vid cancersjukdomar t ex kan tiden 
vara längre (Socialstyrelsen, SOU 2000:6). Palliativ vård avser all vård som inte har till syfte 
att vara botande.  
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Den övergripande uppgiften inom palliativ vård är att försöka hjälpa patienten att leva så 
fullständigt som möjligt och så länge som möjligt trots sjukdomen. Det är viktigt att patienten 
inte känner sig övergiven när vården går över från kurativa (botande) till palliativa insatser 
(Beck-Friis & Strang 2005).  
 
Döden är för många skrämmande och för yngre och fullt friska personer kan den kännas 
väldigt avlägsen. Vid palliativ vård är det inte bara den döende patienten som berörs utan 
även de närstående. Alla som är berörda kan bli väldigt trötta på situationen, känna sig både 
straffade och orättvist behandlade för att behöva uppleva denna situation. Den palliativa 
vården har då till uppgift att stötta både patienten och dess anhöriga att orka leva så normalt 
som möjligt med stöd och mer planering (Fridegren & Lyckander 2001). Enligt hälso- och 
sjukvårdslagen skall vården ges med respekt för alla människors lika värde och för den 
enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall 
ges företräde till vården (HSL 1982:763 § 2, 2:a stycket).  
 
Vårdpersonal skall sätta den behövande människan i centrum. Att låta patienten känna 
välbefinnande är viktigt men ofta hindras detta på grund av patientens smärtor. Smärtlindring 
är därför av stor vikt i den palliativa vården. Även om döden närmar sig måste patienten få 
leva ett vardagligt liv i den utsträckning det går. Besöka vänner, gå en promenad, läsa 
tidningar och titta på TV och vara som vanligt. Trots sin livssituation har patienterna behov av 
att få sätta mål, både på kort och lite längre sikt. Målen kan vara att få vara smärtfri, öka sin 
fysiska aktivitet för att bli mer självständig eller att uppleva ännu en jul eller sommar (Sjöberg 
et al.1998).  
 
Att arbeta som personal inom palliativ vård innebär att ofta komma både patienter och deras 
anhöriga nära. Personalen får ofta höra privata saker, ta del av minnen och detaljer ur livet 
som gått. Detta kan vara smickrande men det är samtidigt betydelsefullt att kunna bibehålla 
den professionella rollen. Att bli en del av familjen kan innebära att man upplever samma 
smärta som övriga i familjen när patienten avlider. Det är då nödvändigt att kunna ha en viss 
distans och att kunna avsluta kontakten med patienten och dennes anhöriga när det är så dags 
(Fridegren & Lyckander 2001).  
 
Livskvalitet 
Begreppet livskvalitet är relaterat till människans behov och det goda livet. Begreppet består 
av många olika komponenter och dimensioner som har olika betydelse för olika människor. 
För många människor innebär livskvalitet att kunna utföra sina aktiviteter som de önskar och 
värderar högt här i livet. Det är patienten som bäst vet vad som är livskvalitet för just 
henne/honom och därför måste vårdpersonalen vara lyhörd för patientens önskemål. 
Uppfattningen av begreppet livskvalitet kan förändras över tiden allt eftersom patienten blir 
äldre och/eller påverkas av sjukdom. Saker som kan bidra till ökad livskvalitet och som 
vårdpersonalen bör tänka på är patientens personliga tillfredsställelse, självuppskattning och 
aktivitetsutförande i förhållande till tidigare kunskaper (FSA 2001).  
 
Etik 
Etiska aspekter inom palliativ vård bör ha sin utgångspunkt i några reflektioner kring vår 
kultur och sjukvårdens grundläggande förhållningssätt till livet och döden. När den kurativa 
behandlingen är utesluten så ska det inte råda någon tvekan om att den palliativa 
behandlingen ska ha högsta prioritet och värde.  
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En etiskt riktig hållning inom vården är att så tydligt som möjligt identifiera den tidsperiod 
där den kurativa behandlingen övergår i den palliativa och att kunna agera därefter. Det är 
viktigt att personalen behandlar patienterna med integritet, värdighet och respekt (Beck-Friis 
& Strang 2005).   
 
Grunden för arbetsterapi  
Rehabilitering och habilitering är i grunden arbetsterapeutens huvudsakliga arbetsuppgifter. 
Arbetsterapeuter arbetar individinriktat med att förebygga risk för nedsatt aktivitetsförmåga, 
att bibehålla aktivitetsförmåga och att om så behövs kompensera för nedsatt 
aktivitetsförmåga. Arbetsterapeuten arbetar även miljöinriktat med åtgärder som utredningar 
av den fysiska och sociala miljön, bostads-, och arbetsplatsanpassningar och vid behov 
förskrivning av både enkla och tekniskt avancerade hjälpmedel.  
Målet med arbetsterapi är att ge patienten möjlighet att leva ett värdefullt liv enligt patientens 
önskemål och behov i förhållande till omgivningen. I den filosofiska grunden till arbetsterapi 
finns grundantaganden som: 
– Människan är av naturen aktiv och utvecklingsbar 
– Människan är en autonom varelse 
– Människan kan påverka sin hälsa genom aktivitet och behandling 
– Människans hälsa kräver en balans mellan aktivitet och vila 
(Etisk kod för arbetsterapeuter 2005). 
 
Det finns ett flertal teoretiska modeller som kan utgöra en teoretisk grund för 
arbetsterapeuters arbete med patienter. En av dessa teoretiska modeller är, The Canadian 
Modell of Occupational Therapy (CMOP) som beskriver den dynamiska relationen mellan 
människan, miljön och aktiviteten över människans livscykel.  Den ursprungliga rollen för 
arbetsterapeuten är att möjliggöra aktivitet. Aktivitet är allt som människan gör, att aktivera 
sig själv, delta i den personliga vården, att njuta av sin fritid och att delta socialt och 
ekonomiska i vårat samhälle. Att möjliggöra aktivitet är ett samarbete mellan människor som 
får välja, organisera och utföra aktivitet i en bekant miljö och som den enskilda människan 
finner användbart och meningsfullt (Townsend 2002). 
 
Arbetsterapin inom palliativ vård   
Palliativ vård bör enligt WHO (World Health Organization) bedrivas i ett multidisciplinärt 
team och alla i teamet ska ha en given roll. Rollen som arbetsterapeut kan se olika ut beroende 
på anställningsformer t.ex. om arbetsterapeuten är konsult så kommer han/hon att vara utanför 
teamet. I rollen som arbetsterapeut ingår att göra det möjligt för patienten att behålla och 
utöva de roller som patienten anser som viktiga. Det är även viktigt att stödja patienten så att 
han/hon kan se möjligheter och alternativ samt kunna behålla självkänslan och kontrollen 
över sin egen situation (Beck-Friis & Strang 2005). 
 
Arbetsterapeuten ska skapa förutsättningar för god livskvalitet utifrån patientens egna 
värderingar, vilja och val. Därför är det viktigt vid bedömning av patienten att 
arbetsterapeuten är lyhörd för vad patienten önskar och värderar i sin livskvalitet. Det är 
betydelsefullt att stödja patienten att leva i nuet och inte i dåtid eller i framtid. Det är också 
vitalt att arbetsterapeuten hjälper de närståendes i deras anpassning till situationen (Beck-Friis 
& Strang 2005).  
 
Vid arbete med patienter inom palliativ vård är det viktigt att ha en bra kommunikation med 
patienten, närstående samt med övrig personal. Både verbal och icke-verbal kommunikation 
är av betydelse eftersom patienterna då känner sig väl bemött.  
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Icke-verbal kommunikation är ögonkontakt, kroppsspråk, ansiktsutryck, beröring och hållning 
(Cooper 2006). Som personal i palliativ vård behövs en inre trygghet och ett professionellt 
förhållningssätt. I det professionella förhållningssättet ingår förmågan att känna empati för 
patienten och dess anhöriga. Att vara empatisk innebär att man har förmågan att sätta sig in i 
en annan människas livssituation och ändå vara kvar i sin egen roll (SOU 2000:6). 
 
Hjälpmedel av olika slag kan underlätta vid permissioner från vårdinrättningar eller om 
patienten väljer att bo kvar i sin bostad. Arbetsterapeuten arbetar med att patienten i så stor 
utsträckning som möjligt ska kunna vara oberoende och ha kontroll över sitt egna liv för att 
minska känslan av förlust som ofta präglar det tidiga sjukdomsförloppet (Sjöberg et al. 1998). 
Då patienten ofta lider av smärta kan de få problem med fysisk aktivitet. Att möblera om 
hemma för att orka med mer kan vara en väg. Tekniska hjälpmedel som rullstol, arbetsstol 
och griptång kan göra att man når bättre och orkar vara mer aktiv. Längre fram i sin sjukdom 
kan problem med aktiviteter i det dagliga livet (ADL) uppstå. Man behöver kanske hjälp med 
hygien och påklädning och att lära sig nya strategier hur göra för att spara på krafterna. För 
patienten kan det vara betydelsefullt att inte lägga ner all energi på morgontoaletten utan ha 
krafter kvar att göra något under dagen (Sjöberg et al 1998). När patienten är så dålig att 
sängläge är det enda möjliga kan arbetsterapeuten hjälpa till med madrasser som förhindrar 
liggsår. Även elektriskt ryggstöd och sänglyft om så behövs kan ordnas. Även lån av 
vårdarsäng ordnas av arbetsterapeuten (Fridegren & Lyckander 2001).  
Arbetsterapeuten behöver undervisa patienten inom avslappnande tekniker för att patienten 
ska orka med dagen. Arbetsterapeuten behöver även utbilda och stödja anhörigvårdarna 
(Doyle et al 2004). 
 
Hjälpmedel inom den palliativa vården behövs men det är viktigt att de kommer in i 
patientens liv i rätt skede. Patienten måste själv vara redo för hjälpmedel för att inte känna sig 
mer sjuk än personen verkligen är. För många patienter innebär ett hjälpmedel att man har 
försämrats i sin sjukdom och kommit ett steg närmare livets slut. Vid eventuella ombyggnader 
i hemmet är det bra om man kan göra så små ingrepp som möjligt vilket upplevs mindre 
besvärande av patienten. Stora ombyggnader kan göra att hemmet känns som en 
byggarbetsplats och ibland hinner man inte färdigt innan patienten avlider (Sjöberg et al 
1998).  
 
Problemområde 
Arbetsterapeutens roll inom palliativ vård är inget som tas upp under grundutbildningen till 
arbetsterapeut och många av oss blivande arbetsterapeuter saknar därför kunskap inom detta 
område. Palliativa vårdavdelningar/vårdplatser finns på ett flertal sjukhus men många 
människor vårdas även i hemmet i livets slutskede.  Både nyexaminerade och 
yrkesverksamma arbetsterapeuter behöver kunskap om hur olika åtgärder/insatser kan 
underlätta för patienter inom palliativ vård. För att kunna bidra till en så god livskvalitet som 
möjligt behöver arbetsterapeuter vara trygga i sin roll och veta vilka möjligheter till god vård 
som kan erbjudas. Det finns ett behov av ökad kunskap om vår yrkesroll inom den palliativa 
vården, utifrån en studie av Socialstyrelsen (2006), och ny kunskap inom detta område kan 
genom denna uppsats förmedlas till andra arbetsterapeuter. 
 
Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka arbetsterapeutens roll och deras 
upplevelser i den palliativa vården, vilka bedömningar och behandlingar som utfördes av 
arbetsterapeuten, samt hur patienterna upplevde arbetsterapin i den palliativa vården. 
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Metod 
 
Urval 
Denna studie är en systematisk litteraturstudie. Artiklarna valdes ut utifrån de uppsatta 
inklusions- och exklusionskriterierna och totalt ingår 10 artiklar i studien. De sökord som 
användes var occupational therapy kombinerat med palliative care samt terminal care vid 
den avancerade Ovid sökningen i databaserna Cinahl, Medline och Amed. Samma sökord 
användes även för sökning i Elin@Örebro, Pubmed, Ebsco och SweMed +.   
Ytterligare en sökning gjordes med sökorden occupational therap$ kombinerat med end of 
life, hospice care, dying och palliative care i sökmotorerna Cinahl, Medline, Amed och 
Ebsco.   
 
Inklusionskriterier 
Artiklarna inkluderades enligt följande kriterier 

• Artiklar som handlade om palliativ vård och arbetsterapi. 
• Artiklar som handlade om vuxna över 18 år oavsett diagnos.  
• Artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter. 
• Artiklar som var vetenskapliga i den meningen att de har ett syfte, en metod, resultat 

och en diskussion. 
• Artiklar publicerade från 1998 till 2008. 
• Artiklar skrivna på engelska. 

 
Exlusionskriterier 

• Artiklar utan abstract exkluderas 
• Artiklar som var litteraturstudier eller reviews exkluderades. 

 
Datainsamling 
Första sökning gjordes den 2008-02-19 med sökorden occupational therapy i kombination 
med palliative care i sökmotorerna Cinahl, Amed, Medline, Elin@Örebro, Pubmed, Ebsco 
och SweMed+. Resultatet blev 122 träffar, sju artiklar valdes ut till studien och 16 artiklar var 
dubbletter. Vid samma tillfälle gjordes en sökning med sökorden occupational therapy i 
kombination med terminal care i sökmotorerna Cinahl, Amed, Medline, Elin@Örebro, 
Pubmed och Ebsco. Resultatet blev 24 träffar varav två artiklar valdes ut till studien och fyra 
artiklar var dubbletter.  
 
Ytterligare sökning gjordes den 2008-03-07. Sökorden var occupational therap$ i 
kombination med end of life i sökmotorerna Cinahl, Amed, Medline, och Ebsco. Resultatet 
blev 47 träffar men ingen artikel valdes ut till studien.  En sökning med orden occupational 
therap$ kombinerat med hospice care gjordes i Cinahl, Amed, Medline och Ebsco. Resultatet 
blev 32 träffar, ingen artikel valdes ut till studien och sex artiklar var dubbletter.  
En sökning med occupational therap$ i kombination med dying gjordes i sökmotorerna 
Cinahl, Amed, Medline och Ebsco.  Resultatet blev 23 träffar, en artikel valdes ut till studien 
och fyra artiklar var dubbletter.   
 
Ytterligare en sökning gjordes för att se om antalet träffar ökade med trunkering av sökorden 
occupational therap$ i kombination palliative care i sökmotorerna Cinahl, Amed, Medline och 
Ebsco. Resultatet blev 89 träffar, ingen artikel valdes ut till studien och av dessa 89 träffarna 
var 17 artiklar dubbletter (Bilaga 1). 
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Dataanalys  
Före artiklarna valdes ut till studien läste författarna varje abstrakt noggrant för att se om de 
uppfyllde kriterierna som var uppsatta. Artiklarna som valdes ut granskades utifrån två egna 
granskningsmallar, beroende på om studien hade en kvalitativ eller kvantitativ design (Bilaga 
2 och 3). De framtagna granskningsmallarna som användes hade sin grund i de checklistor 
och protokoll för systematiska litteraturstudier som finns presenterade i böckerna av Forsberg 
& Wengström (2003) och Willman et al (2006). Granskningsmallarna användes för att få en 
enhetlig granskning av samtliga artiklar och för att författarna separat skulle göra en likvärdig 
granskning. Nästa steg i analysen var att djupgående analysera artiklarna med stöd av 
markeringspennor i olika färger. Utifrån syftet skapades olika rubriker till resultatet och de 
olika färgerna användes för att markera de olika sökta delarna i artiklarna som sedan passade 
in under rubrikerna. De olika färgerna stod för viktiga textpartier i artiklarna som sedan skulle 
ingå i uppsatsens resultatdel. Artiklarna lästes och analyserades separat av författarna med 
stöd av litteraturen (Forsberg & Wengström 2003; Willman et al 2006). Resultatet presenteras 
i löpande text samt sammanfattning i tabellform. 
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Resultat 
 
Arbetsterapi i palliativ vård sett ur arbetsterapeutens perspektiv 
 
De flesta arbetsterapeuter kände en tillfredsställelse i att arbeta inom palliativ vård (Prochnau 
et al 2003).  Att bygga en terapeutisk relation till patienten och dennes anhöriga är att få ge av 
sig själv och att känna sig värdefull och uppskattad gav tillfredsställelse med arbetet. Att 
skapa möjligheter för patienten att få kvalitet i livet gav arbetsterapeuterna mycket tillbaka. 
Arbetsterapi för patienter inom palliativ vård innebär ofta att arbetsterapeuten måste ha en 
framförhållning, vara flexibel och vara beredd på ett behov av snabba insatser (Prochnau et al 
2003).  
 
Arbetsterapeuten kan dock känna sorg och saknad när en patient avlider, en onödig sorg som 
tar energi. Arbetsterapeuterna var väl medvetna om att patienterna kommer att avlida och för 
att klara av detta använde de sig av olika coopingstrategier. Att ventilera sina känslor med 
övriga i teamet och skapa en balans mellan olika känslor var viktigt så att de negativa 
känslorna inte tog över. Humorn kan vara ett sätt att balansera känslorna i arbetet och att lära 
sig att ha en viss distans mellan privatlivet och arbetet (Prochnau et al 2003). För en del av 
arbetsterapeuterna i Prochnau et al (2003) studie visade det sig att arbetet med döende 
patienter gav dem insikt i vad som var viktigt här i livet.  Det fick dem att fundera över hur de 
skulle reagera själva om de fick en svår diagnos och över vad som har gjort deras liv 
värdefullt. 
 
För arbetsterapeuterna i Rose (1999) studie var andlighet av stor vikt. Att som arbetsterapeut 
ha en viss andlighet ansåg de kunde påverka deras arbete med de döende patienterna. Många 
av arbetsterapeuterna ansåg dock att de inte skulle ta upp detta med andlighet om inte 
patienterna själva gjorde det och en del av arbetsterapeuterna hade heller ingen kunskap eller 
träning i hur de skulle handskas med denna situation (Rose 1999).  
 
Att arbeta med patienter inom palliativ vård innebär ett arbete mot döden (Rahman 2000). För 
patienterna är det en resa till att bli sämre. En arbetsterapeut säger så här i Rahmans (2000) 
studie:  
 

”…  det är ironiskt på ett sätt. Jag hjälper dem att bli bättre för en stund för att 
sen fortsätta med deras resa mot att bli sämre. Mitt jobb är att göra dem bättre 
för att sen se dem bli sämre. Det är ju den väg de verkligen är på…”   

 
Det var som att vara på en resa tillsammans med patienten men under den resan skapades ofta 
en djup kontakt. Det var viktigt att kunna hålla ett visst avstånd, få lite distans. Att vara 
professionell och att stanna vid att vara empatisk och inte gå över gränsen och bli sympatisk. 
Risken fanns att arbetsterapeuten inte var tillräckligt objektiv och såg vilka behov som fanns 
(Rahman 2000).  
 
För de arbetsterapeuter som arbetar inom palliativ dagvård var miljön av stor betydelse (la 
Cour et al 2005). Miljön ska vara fri från krav och patienten skall kunna få göra det han/hon 
vill. Patienten måste ges möjligheten att tänka själv och själv välja sina aktiviteter. I 
arbetsterapeutens roll ingick det att stimulera patienterna till olika aktiviteter och till eget 
engagemang. Att låta det ta den tid det tog innan patienten kände sig redo att skapa något.  
Det krävdes mycket tålamod av arbetsterapeuten att vänta på att något skulle hända men det 
var ändå patienten som bestämde när han/hon var redo.  
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En del patienter hade släppt kontakten med livet och allt runt om och syftet med arbetsterapin 
var att de skulle behålla kontakten så länge som möjligt. Genom tillgång till arbetsterapi 
skapades möjligheter till att hålla kvar kontakten i livet. För många handlade det om att våga ta 
steget som arbetsterapeuten uppmuntrade dem till (la Cour et al 2005).  
 
Att arbeta klientcentrerat var i Bye (1998) studie en huvudpunkt. Att som arbetsterapeut 
tillsammans med sin patient sätta upp mål och att lyssna på patienten för att veta vilka 
önskningar som fanns.  Arbetsterapeuten kan skapa förutsättningar till kvalitet i livet och vara 
en ledsagare fram till döden. En arbetsterapeut sa att det var en skillnad att arbeta med dessa 
patienter i livets slutskede mot att arbeta med andra patientgrupper. Arbetsterapeuten i studien 
sa också att det handlade om att ändra sitt tänkande vid arbetet med denna patientgrupp, att 
inte känna det som ett nederlag när inga framsteg togs utan att det gick åt andra hållet. Även i 
denna studie talades det om känslan av tillfredsställelse från arbetsterapeutens sida, att de 
kände sig nöjda med att ha gjort en förändring genom att assistera patienten att bekräfta livet 
och förbereda för döden (Bye 1998). En arbetsterapeut beskrev det på följande sätt:  
 

”One minute you seem to be helping them to fight death off and another moment 
you are helping them to accept death…You are putting things in place to say go 
ahead, live, get on, get going, and at the same time you are saying to them, well 
no you can’t do this, you really have appreciate that fact now….You are doing it 
all at the same time. You are saying get up, get going, and slow up and accept 
death all at once, witch is really contrasting (Bye 1998).” 

 
Arbetsterapeutiska bedömningar i palliativ vård 
 
För att veta vad som var den mest lämpade behandlingen för patienter inom den palliativa 
vården behövde arbetsterapeuten ta reda på patientens behov av åtgärder. Bye (1998) 
beskriver att när arbetsterapeuten hade fått en remiss började utforskandet av flera faktorer 
kring patienten. Först samlades medicinska och personliga bakgrundsfakta in, sedan 
undersöktes patientens tidigare livsstil, familjeförhållanden, självkänsla och kognitiva 
funktioner. Därefter undersöktes patientens kroppsliga funktioner, nätverket kring patienten 
och patientens vårdmiljö.  
 
Vidare skriver Bye (1998) att ingen av de arbetsterapeuter som ingick i studien använde 
färdiga standardiserade bedömningsinstrument. Arbetsterapeuten ville hålla en låg nivå vid 
bedömningarna och inte utsätta patienterna för uttröttande bedömningar i invecklade 
processer. Arbetsterapeuten valde att gå den mjuka vägen med samtal, frågor och eventuellt 
se på patienten vid utförandet av en aktivitet. Patienterna i den palliativa vården befinner sig i 
livets slutskede och då är fokus vid bedömningarna flyttad från patientens funktioner till 
vårdgivarens möjlighet och vårdmiljön kring patienten. De bedömningar som gjordes 
användes enligt Bye (1998) till att identifiera problem relaterade till försämringar i patientens 
aktivitetsutförande, vårdprocessen och den omgivande miljön.  
 
I en studie av Taylor et al (2003) visade dock resultatet att det fanns behov hos patienterna i 
livets slutskede som inte kom till arbetsterapeuternas kännedom. I denna studie testades olika 
bedömningsinstrument för att se om patienterna klarade av att fylla i instrumenten själva 
och/eller med stöd av personal. Resultatet visade att patienterna inte var helt nöjda med den 
hjälp de fick av arbetsterapeuterna.  
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De instrument som användes i studien av Taylor et al(2003) var instrumenten Modified 
Barthel Index (MBI), Modified Instrumental Activities of Daily Living Scale (MIADL), 
Eastern Co-operative Oncology Group (ECOG) och Screening Tool – Activities of Daily 
Living (ST-ADL). MBI och ECOG är bedömningsinstrument som används vid intervjuer och 
MIADL och ST-ADL är självbedömningsinstrument (Taylor et al 2003).  
 
Patienterna skulle även ange vilka tre problem som var mest angelägna och som de tyckte var 
viktigast utav de ämnen som togs upp i dessa bedömningsinstrument. Resultatet visade på 
behovet av att göra bedömningar, men under förutsättning att patienten är stark nog att 
genomgå en bedömning och att arbetsterapeuten bör lägga bedömningen på en anpassad nivå. 
 
Arbetsterapeutiska behandlingar i palliative vård 
 
En stor del av det arbetsterapeutiska arbetet i den palliativa vården var att förbereda patienten 
inför döden. Efter en bedömning kunde arbetsterapeuten sätta upp mål utifrån de önskningar 
som fanns hos patienten, skapa de möjligheter som gick och arbeta mot tiden. Allt arbete ska 
vara patientcentrerat och syftet ska vara att skapa kvalitet i livet och hjälpa patienten att 
acceptera sin död och dö fridfullt (Bye 1998).  
 
För att uppfylla dessa mål och patientens drömmar kan hjälpmedel behövas, liksom träning i 
att utföra aktiviteter på ett energibesparande sätt samt att träna anhöriga och vårdgivare att 
stödja i utförandet av vissa uppgifter (Bye 1998). Att utföra en viss aktivitet på ett 
energibesparande sätt, eller på ett annat sätt än tidigare, kunde minska den eventuella smärta 
som patienten kan lida av (Rahman 2000).  
 
Träning för att kunna bibehålla sina funktioner så länge som möjligt var ofta av stor betydelse 
för patienterna då de ofta ville vara oberoende så länge som möjligt. När detta inte längre gick 
kunde arbetsterapeuten erbjuda hjälpmedel av olika slag såsom rullstol, hygienstol, ramper 
eller anpassning av bostaden för att patienten skulle kunna bo kvar hemma (Bye 1998). 
Många av patienterna ville inte vara till en börda för sina anhöriga och med hjälpmedel kunde 
de klara sig mer på egen hand och inte vara så beroende, ha kvar en känsla av egen kontroll 
(Kealey et al 2005, Rahman 2000). Hjälpmedlen kunde vara till hjälp både för patienten och 
anhöriga samt för andra vårdare om vården sker i hemmet (Rahman 2000). Patienterna 
behövde dock fortsätta vara sig själva och vara med och påverka sin miljö och sin omgivning 
för att bibehålla sin roll (la Cour et al 2005). Även om patienten hade kort tid kvar kan 
hjälpmedel och stöd av arbetsterapeut förbättra den sista tiden i livet. Att stödja och skapa 
förutsättningar att patienter ska kunna äta självständigt i livets slutskede har mening enligt 
studien av Lee et al (2005).  
 
Arbetsterapeutens uppgift var enligt Bye (1998) att få patienten att känna sig så normal som 
möjligt även om det är under en kort tid. Detta sker oftast bäst i patientens ”normala” hem och 
genom utförande av aktiviteter som är ”normala” för just den patienten (Bye 1998).  
 
I Rahmans (2000) studie ges exempel på hur viktigt det var att lyssna på patienten och göra 
allt för att uppfylla en sista önskan. Med hjälpmedel och stöd av personal kunde möjligheten 
ges till detta för att ge patienten livskvalitet. I samma studie beskrivs hur en patient med svåra 
smärtor fick sin önskan om en sista fisketur uppfylld. Det är inte bara fisketuren som är det 
positiva i detta utan även att patienten fick napp och kunde ge sin familj en måltid som han 
fiskat upp (Rahman 2000).  
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Arbetsterapeuten kan hjälpa patienten att skapa minnesvärda gåvor till sina anhöriga. Det kan 
vara att laga en middag och där assistera patienten och tillsammans göra en minnesvärd kväll 
för vänner och familj. En del patienter valde att göra gåvor till sina anhöriga. Det är på 
arbetsterapiavdelningar som de kan göra dessa gåvor som kan vara arbeten i lera, målning på 
silke eller målningar (Bye 1998).  
 
Enligt la Cour et al (2005) är det viktigt att träffarna på arbetsterapiavdelningarna var utan 
krav. Patienten behövde inte göra något när han/hon var på plats ifall de inte kände för det. la 
Cour et al (2005) poängterar även vikten av att skapa något i livets slutskede för att 
efterlämna något till sina efterlevanden. Att skapa en kontakt till livet trots att livet är på väg 
att ta slut ges genom att träffa likasinnade och tillsammans skapa aktiviteter. För många som 
led av svåra sjukdomar ledde det till att de sociala kontakterna minskade och genom 
arbetsterapiträffar kunde de samtala med andra patienter och även sitta ner tillsammans med 
arbetsterapeuten och bara vara där och inte behöva vara aktiv. För många hade krafterna 
minskat och de hade inte samma ork som de tidigare haft i sitt liv (la Cour et al 2007).  
 
I studien av Lyons et al (2002) visar det att betydelsen av att tillsammans skapa aktiviteter och 
bli inspirerade av varandra ger en livsglädje i denna svåra stund. Många ville tala om sitt liv 
under tiden de utförde olika aktiviteter, reflekterade över sitt liv men under avslappnande 
former och maskerat under en aktivitet. Det kunde för många vara lättare att tala när samtalet 
inte var huvudaktiviteten. Att gemensamt göra en utflykt till stranden eller till staden gjorde 
att de umgicks under lättare former som kunde leda till diskussioner och samtal (Lyons et al 
2002). 
 
Arbetsterapi i palliativ vård sett ur patientens perspektiv 
 
Enligt studien av Taylor et al (2003) finns det ett behov av arbetsterapi i den palliativa vården. 
Patienten önskar råd angående områden som arbete, fritid och bilkörning med mera. För 
många patienter inom palliativ vård är det viktigt med en meningsfull tid under resan fram till 
livets slut. Genom aktiviteter som var värdefulla och meningsfulla för patienten kunde smärta 
och negativa tankar skingras (Rahman 2000). En patient uttrycker sig så här i Rahmans 
(2000) studie:  
 

”…  När jag arbetar med min fågelholk är det stärkande. Jag känner inte av min 
smärta när jag sågar, sandpapprar och spikar. Detta är verkligen 
smärtavledande…”  

 
Många patienter upplevde att de hade kontroll över sig själva och sitt liv när de utför olika 
aktiviteter som i la Cours et al (2005) studie beskriver att de kände sig fria och hade stöd i att 
utföra olika aktiviteter. Att de själva valde vilken aktivitet och hur de skulle utföra den. Även 
om patienterna inte alltid kände för att komma till arbetsterapin för att de kände sig svaga 
eller oinspirerade försökte arbetsterapeuten motivera patienten att komma. En patient beskrev 
det som positivt att bli uppmuntrad att komma om så bara för en liten stund utan att göra 
något (la Cour et al 2005).  
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En del av patienterna upplevde en rädsla för att delta i arbetsterapin. De var rädda för att 
misslyckas och att resultaten inte ska bli som de hoppas på. I la Cours et al (2005) studie 
förklarar en patient det så här:  
 

”…  Jag kände mig som en främling, Jag har inte varit duktig på att måla. Redan i 
skolan tyckte jag alla var så kreativa, men jag kunde inte göra något…  
Det kommer säkert att bli tokigt men det är bara tankar som finns i början, att 
detta inte vill lyckas… 

 
En annan patient tyckte dock att det var spännande att inte veta hur resultatet skulle bli. Att 
bränna lera och sedan vänta in resultatet var stimulerande och engagerande (la Cour et al 
2005).  
 
Aktiviteter sågs som glädjande och flera patienter i la Cours et al (2005) studie beskrev en 
känsla av glädje. Hur de kände glädje över att skapa något. Glädje över att använt sin kropp. 
En kvinna berättade:  
 

”…  Jag gjorde en skål till min man att ta hem. Den var inte så illa. Den 
glaserades flera gånger och den blev mycket vacker...”  

 
Denna kvinna var mycket tillfredsställd och stolt. Genom arbetsterapin kunde patienterna göra 
saker till sina efterlevanden. Som kvinnan som gjorde ett spel i trä till sitt barnbarn och gav 
bort i julklapp. Att fortsätta vara en del av familjen och få känna att genom att ge något till 
någon kan ge livskvalitet (la Cour et al 2005).  
 
Andra skapade saker som gav dem återblickar i livet, de gjorde en resa tillbaka för att minnas 
sitt liv och dela med sig av sina minnen med andra.  Andra upplevde att allt blivit mycket 
svårare sedan de blivit sjuka. De hade inte samma ork som tidigare och hela livet blev 
annorlunda. Då upplevde de att komma till arbetsterapin som en livlina. Att möta andra 
personer och engagera sig i olika aktiviteter utifrån vad de själva orkade (la Cour et al 2005).  
 
En del patienter beskrev i en studie av Lyons et al (2002) att de kände sig isolerade i hemmet 
och att komma till arbetsterapin gav dem ett andrum att komma hemifrån och komma bort 
från isoleringen. Att komma till arbetsterapin och utföra olika aktiviteter som korttillverkning, 
silkesmålning och plattor i mosaik eller göra en utflykt tillsammans till stranden eller till en 
affär, gav träning för kroppen och sinnena och ledde till reflektioner, diskussioner och 
känslor. Att bli behandlade som olika individer men ändå som en gruppdeltagare gjorde att 
patienterna tillsammans kände sig som en i familjen. Tillsammans skapade de en gemenskap 
och fick därmed nya vänner som tillsammans hade mycket roligt (Lyons et al 2002).  
 
Att vara på arbetsterapin var dock inte bara att pyssla eller delta i andra aktiviteter. 
Möjligheter att sitta ner och reflektera över sitt liv och samtala över sina funderingar var 
också en viktig del. Många av patienterna hade förlorat sin självkänsla och sitt oberoende och 
led av detta och behövde ibland bara sitta ner för sig själva eller samtala om sina funderingar 
(Lyons et al 2002).  
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För de patienter som vårdades i hemmet var arbetsterapeuten inom den kommunala 
verksamheten av stor betydelse. I en studie av Kealey et al (2005) visade resultatet på att 
många hade behov av att arbetsterapeuten kom till deras hem med hjälpmedel. Patienterna 
och deras anhöriga var nöjda med att kunna få hjälpmedel så att de kunde klara vardagen i 
hemmet.  
 
Att det många gånger gick snabbt att få tag på arbetsterapeuten och att han/hon kunde komma 
med de aktuella hjälpmedlen snabbt uppskattas av de patienter som behöver hjälp. Många 
gånger blev patienterna glatt överraskade över den hjälp de kunde få. Många ansåg sig dock 
inte veta vilken hjälp de kunde få av en arbetsterapeut och därmed inte vilka önskningar de 
kunde komma med. Eller som en patient sa:  
 

”… hon gjorde mig uppmärksam på all hjälp jag kunde få, hon verkade veta 
precis vad jag behövde, mest praktiska saker. Hon kunde inte ha varit mer 
hjälpsam…” (Kealey et al 2005). 
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Sammanfattning av inkluderade artiklar 
Författare, årtal, 
land 

Studiens syfte Design/Intervention Deltagare Analysmetod Huvudresultat 

Bye, Rosalind A. 
1998 
Australien 

Att undersöka 
aspekter av 
arbetsterapeutens 
arbete i palliativ 
vård, för att ta reda 
på den möjliga 
motsägelsen mellan 
arbetsterapins 
principer och 
förväntningar/ 
erfarenheter/ behov 
vid arbetet med 
obotligt sjuka 
patienter. 

Kvalitativ studie 
Fältanteckningar 
Djupgående 
intervjuer 
Observation 
Dokumentanalys 
Fältarbetesjournal 
 
 

10 arbetsterapeuter Grounded theory  
 

Arbetsterapeuter kan 
hantera 
kontraindikationen 
mellan deras 
rehabiliteringsträning 
och deras arbete med 
personer som är döende 
genom att omstrukturera 
processen och utgången 
av träning till att 
bekräfta klientens 
dubbla tillstånd av 
levnad och döende. 

la Cour, Karen et al 
2005 
Sverige 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att upptäcka/hitta 
och karakterisera 
delar av deltagande i 
kreativa aktiviteter 
som arbetsterapi för 
äldre personer med 
livshotande 
sjukdom, sett ur 
patientens och 
arbetsterapeutens 
synvinkel. 
 
 

Kvalitativ 
Semi-strukturerade 
intervjuer 

8 patienter 
7 arbetsterapeuter 

Komparativ metod 
Materialet 
analyserades 
separat. Kategorier, 
underkategorier och 
koder. 

Engagemang i kreativa 
aktiviteter möjliggjorde 
skapande av kontakt till 
dagliga livet i motsatt 
till konsekvenser av 
livshotande sjukdom 
som isolering. Genom 
miljö, utveckla 
processer och skapa 
meningsfull tillvaro 
skapar arbetsterapeuter 
kontakt till livet. 
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Författare, årtal, 
land 

Studiens syfte Design/Intervention Deltagare Analysmetod Huvudresultat 

 la Cour, Karen et 
al 
2007 
Sverige 

Att öka förståelsen 
för meningen/syftet 
som patienter 
tillskriver sitt 
engagemang i 
skapande aktiviteter 
under slutskedet av 
sin cancersjukdom.  

Kvalitativ 
Intervjuer  

8 patienter Fenomenologiskt 
metod 

Man fann att 
engagemang i kreativa 
aktiviteter underlätta i 
dagliga livet för 
personer med dödlig 
cancer. Deras sjukdom 
blev mer hanterbar och 
alternativa förmågor 
kunde utforskas och 
erkännas. 

Kealey, Paula et al 
2005 
Storbritannien 

Att undersöka den 
kommunala 
arbetsterapiservicen 
för patienter med 
cancer i slutskedet, 
sett ur patientens 
och vårdgivarens 
perspektiv.  

Kvalitativ 
Intervjuer 

30 patienter 
30 anhöriga 

Deskriptiv statistik Trots att patienterna och 
deras anhöriga var nöjda 
med servicen fanns det 
luckor i informationen 
om vad arbetsterapeuten 
kan ge dem för service.   

Lee, Warren et al 
2005 
Kina 

Att undersöka 
effektiviteten av 
arbetsterapi i 
främjandet av 
självständigt ätande 
i livets slutskeende 
hos cancerpatienter. 

Kvantitativ 
intervention 
Arbetsterapeuten 
visade patienten hur 
han/hon skulle äta. 
Hjälpmedel 

Vecka 1 n = 36  
Vecka 2 n = 22  
Vecka 3 n = 19 
Bortfall pga. 
dödsfall eller 
patienten ej möjligt 
fortsätta deltaga. 
 
 
 
 
 

Multilevel model 
En statistisk modell 

Denna studie visar att 
arbetsterapi var effektivt 
vid främjandet av att äta 
självständigt i en grupp 
av cancerpatienter i 
livets slutskede.  
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Författare, årtal, 
land 

Studien syfte Design/Intervention Deltagare Analysmetod Huvudresultat 

Lyons, Michael et 
al 
2002 
Australien 

Att undersöka hur 
patienter med 
livshotande 
sjukdomar upplever 
arbetsterapi inom 
palliativ dagvård. 

Kvalitativ 
Fokusgrupper 
Semi-strukturerade 
intervjuer 
Observation 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 patienter 
 

Preliminär analys 
Konstant 
jämförelse, koder 
och teman. 

Upplevelser av doing 
genom att vidmakthålla 
arbetsterapi och strävan 
att bevara fysiska och 
mentala funktioner. En 
känsla av being, genom 
arbetsterapiengagemang, 
uppstod i sociala 
relationer och förhöjde 
känslan av själv-värde. 
Arbetsterapi främjade 
upplevelse av becoming 
genom att möjliggöra ny 
inlärning. 

Prochnau, 
Catherine et al 
2003 
Canada 

Att beskriva 
relationen mellan 
det personliga och 
det professionella 
hos arbetsterapeuter 
inom palliativ vård. 
Den inverkan som 
arbete inom palliativ 
vård kan ha på tera-
peuten personligen 
behöver belysas och 
valideras. Att bättre 
känna till relation 
mellan personlig och 
professionell. 
 

Kvalitativ 
Djupgående 
intervjuer 

8 arbetsterapeuter 
 

Tematisk analys Att det finns en 
individuell personlig – 
professionell kontakt för 
varje patient. 
Utforskande av denna 
personlig – professionell 
kontakt kan bidra med 
förståelse av tillämpning 
av arbetsterapi inom 
palliativ vård.   
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Författare, årtal, 
land 

Studiens syfte Design/intervention Deltagare Analysmetod Huvudresultat 

Rahman, Hafsa 
2000 
USA 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka om det 
finns en konflikt hos 
arbetsterapeuten 
inom palliativ vård, 
när hon/han 
behandlar en döende 
patient. 

Kvalitativ 
Djupgående 
intervjuer 
 

4 arbetsterapeuter Kodning och 
innehållsanalys 

Arbetsterapeuterna 
spelar en signifikant roll 
inom hospice, hjälper 
individer med 
livshotande sjukdomar 
till att leva fullt ut och 
leva ett så bra liv som 
möjligt i väntan på 
döden. 
Arbetsterapeuterna 
använder sig av en 
holistisk inställning i 
deras arbete genom att 
arbeta med fysiska, 
sociala, emotionella och 
andliga aspekter i 
omsorgen 
 

Rose, Andrew 
1999 
Storbritannien 

Att kartlägga 
arbetsterapeutens 
attityd till andlighet 
inom palliativ vård. 

Kvantitativ 
Strukturerat 
enkätstudie 

44 arbetsterapeuter Beskrivande 
statistik 

Andlighet spelar en 
viktig roll i livet för 
arbetsterapeuter och kan 
ha en inverkan på hur 
patienten svarar på 
arbetsterapin.  
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Författare, årtal, 
land 

Studiens syfte Design/intervention Deltagare Analysmetod Huvudresultat 

Taylor, Karen et al 
2003 
Australien 

Att undersöka de 
klientdefinierade 
ADL- behoven som 
inte har blivit 
tillgodosedda för 
patienter inom 
cancervård. 

Fyra bedömnings-
instrument. 
Intervjuer med 
Modified Barthel 
Index (MBI) och 
Eastern Co-operative 
Oncology Group 
(ECOG). För 
självbedömning 
Modified 
Instrumental 
Activities of Daily 
Living Scale 
(MIADL) och 
Screening Tool – 
Activities of Daily 
Living (ST-ADL).  
 

104 öppenvårds- 
patienter och 
16 slutenvårds- 
patienter 

Statistik Genom testen framgick 
det att patienterna hade 
behov som inte blev 
bemötta.  
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Diskussion 
 
Metoddiskussion 
För att kunna besvara syftet med denna studie valde vi att göra en systematisk litteraturstudie.  
De sökord som valdes, bedömdes som relevanta utifrån ämnesområdet. Databassökningen 
som gjordes i flera steg, i sju olika sökmotorer som berör arbetsterapi och omvårdnad, blev 
lång och utbredd. Sökorden vi först valde var occupational therapy i kombination med 
palliative care och terminal care. Terminal är ett annat ord för palliative och vi valde att ha 
med både dessa begrepp för att få med artiklar från olika länder, oavsett vilken benämning 
som används för vård i livets slut. Antalet träffar i de första databassökningarna blev inte så 
många som vi hade hoppas på så därför gjordes ytterligare sökning. Vi valde då att använda 
färre sökmotorer och använde trunkering i occupational therap$ kombinerat med orden end of 
life, hospice care, dying och palliative care. Detta gav fler träffar men bara ytterligare en 
artikel till vår studie. Trots så många sökord och olika sökmotorer blev det bara tio artiklar 
som inkluderades i studien. En tänkbar orsak till detta kan vara att det finns lite forskning 
inom detta område. En annan tänkbar orsak till det lilla antalet artiklar kan vara att vi valde 
bort vissa abstract som inte innehöll så mycket information som vi önskade och därmed valde 
att inte beställa vissa artiklar som vi ej kunde finna. 
 
För att kunna väja ut artiklar som var relevanta och som svarade mot studiens syfte bestämdes 
ett antal inklusions- och exklusionskriterier. Många av de artiklar som hittades blev 
bortplockade utifrån de uppställda kriterierna, speciellt pga. att de inte var vetenskapliga med 
syfte, metod, resultat och diskussion. Många av de artiklar som hittades var 
sammanställningsartiklar. Vi valde även att begränsa artiklarnas ålder så att ingen artikel 
skulle vara äldre än 10 år, detta för att kunna få med nya artiklar och ett så relevant material 
som möjligt. Det var ofta svårt att finna artiklarna i fulltext. Några av artiklarna är därför 
kopierade från tidskrifter medan övriga artiklar är hämtade via internet. Några artiklar, som vi 
bedömde som intressanta, kunde vi tyvärr inte finna som fulltext och tidskrifterna fanns inte 
heller på Örebro Universitets bibliotek. Vi valde att inte beställa dessa artiklar från något 
annat bibliotek då abstracts inte gav klart besked om artikeln passade vårt syfte eller uppfyllde 
våra kriterier. Vi kontaktade Örebro Universitetssjukhusets bibliotek för att se om de kunde 
hjälpa oss med att finna dessa artiklar men de hade inte tillgång till dessa. Kontakt tog även 
med en forskare inom palliativ vård, för att se om hon kunde bistå med hjälp, men inte heller 
hon hade tillgång till dessa artiklar. Hon rekommenderade oss dock att söka på ytterligare 
sökord, vilket ledde till den andra databassökningen.  
 
Att söka artiklar via dessa sökmotorer är en tidsödande process och kräver kunskap i hur 
sökmotorerna är uppbyggda och hur vi får fram material på bästa sätt. Vi upplevde ibland att 
det var svårt att få relevanta träffar då det ofta kom med artiklar som berörde andra områden 
på samma sökord och dessa artiklar sorterades bara bort. Vid analys av artiklarna använde vi 
oss av egna granskningsmallar (bilaga 2 och 3) som vi formulerade utifrån de mallar som 
fanns i böckerna av Forsberg & Wengström (2003) och Willman et al (2006). 
Granskningsmallarna gav oss stöd till artikelsammanfattningen och till den fortsatta analysen. 
Artiklarna granskades var för sig av oss författare för att öka trovärdigheten av artiklarna. 
Även granskningsmallarna ökade trovärdigheten eftersom de hjälpte till att undersöka 
trovärdigheten hos artiklarna. Vi har inte granskat artiklarna metodologiskt. Med hjälp av 
markeringspennor markerade vi det mest betydelsefulla informationen i texten med olika 
färger. Detta hjälpte oss vid sammanställningen av resultatet. Genom att artiklarna var så olika 
var det svårt att skriva ett mer sammansatt resultat och därför blev resultatet bitvis separata 
sammanfattningar. 



 22 

Vi fann sju kvalitativa artiklar och tre kvantitativa men vi hade önskat att finna fem av varje 
för att få balans mellan de olika typerna av forskning. Vi tror inte typ av forskningsansatts har 
påverkat vårat resultat. De kvalitativa forskningarna är dock de som ger ett fylligare resultat. 
Funderingar har funnits om vi skulle ha gjort en kvalitativ studie i ställe för denna 
litteraturstudie. Genom denna typ av studie har vi dock kunnat få en bredare kunskap om och 
inblick i forskningen inom palliativ vård från andra länder. Detta hade inte kunna vara möjligt 
om vi hade gjort en studie i vårt närområde eller inom Sverige.  
 
Resultatdiskussion 
I bakgrunden beskriver vi att det är viktigt att behandla patienterna med integritet, värdighet 
och respekt (Beck-Friis & Strand 2005) vilket har en betydelsefull del i att arbeta med 
människor. Kan man inte klara av att behandla patienterna utifrån det som är bäst för dem så 
är kanske vårdyrket inte det rätta.  The Canadian Model of Occupational Therapy beskriver 
den dynamiska relationen mellan människan, miljön och aktivitet vilket märks vid arbete med 
döende patienter och som vi arbetsterapeuter kan ha med oss som en teoretisk grund 
(Townsend 2002).    
 
Resultatet visade att arbetsterapeuter som arbetar inom palliativ vård kände sig tillfredställda 
med sitt arbete (Prochnau 2003). De kände sig uppskattade av patienterna och deras anhöriga. 
Vid arbetet med patienter i livets slutskede kunde arbetsterapeuten känna sorg och p.g.a. detta 
behövde arbetsterapeuten lära sig olika copingstrategier för att kunna försöka skärma av sig 
från sorgen och hantera den situation som uppstod när en patient avled. Att samtala med sina 
medarbetare i teamet om de känslor som man känner är ett sätt att hantera situationerna men 
det kan även kräva mer professionell hjälp. Möjlighet för arbetsterapeuterna att samtala med 
en kurator eller medarbetare med lång erfarenhet av den palliativa vården om hur kunna 
hantera de känslor som uppkommer kan kanske vare en väg att gå.  
 
I resultatet fick vi det bekräftat att arbetsterapeuten behöver ha ett professionellt 
förhållningssätt till sina patienter och att vara empatisk. Vi får i vår grundutbildning till 
arbetsterapeuter kunskap om det professionella förhållningssättet men vi saknar kunskapen 
om hur man ska klara av de känslor som kan uppstå när en patient lider av en dödlig sjukdom 
och arbetet med patienten går mot livets slut och inte som i många andra fall till en 
förbättring.    
 
Vi fann även att en del av arbetsterapeutens arbete var att förbereda patienten samt dess 
anhöriga för döden och att leva med en livshotande sjukdom (Bye 1998). Kunskapen om detta 
är inget som vi har med i vår grundutbildning. Detta är ytterligare en av de saker som vi 
saknar från vår grundutbildning om vi ska arbeta inom den palliativa vården. 
 
Att skapa aktiviteter där patienten kan lämna ett minne bakom sig till sina anhöriga fann vi 
var ofta förekommande. Marcil (2006) beskriver i sin studie att patienter med en livshotande 
sjukdom önskar att delta i aktiviteter istället för att tyna bort i sängen. Att skapa möjlighet till 
aktivitet är viktigt för alla patienter till arbetsterapeuten men i den palliativa vården är det ett 
sätt att hantera sin sjukdom och närma sig döden och inte träna för att bli bättre på t ex 
funktioner som många av arbetsterapeutens andra patienter gör. Att ha livskvalitet ända till 
slutet var ett återkommande begrepp och i Pearson et al (2007) studie anses syftet med 
palliativ vård var att ge patienten högsta möjliga kvalitet i livet fram tills de dör. Att ha 
livskvalitet är viktigt för alla men känns än mer viktigt för patienter som vet att de ska lämna 
livet. Att inte känna sig utanför utan vara en del i samhället och få stöd av arbetsterapeuten.    
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Som arbetsterapeut inom palliativ vård är det viktigt att vi kan skilja på arbete och fritid. Att 
inte ta arbetet med sig hem. Att känna att arbetet med patienterna och de problem som de har 
stannar på arbetet. Vilan för arbetsterapeuterna behövs för att ha krafter till nästa arbetspass 
då det ibland verkar tärande på krafterna att arbeta inom palliativa vården.  Vi fick även 
bekräftat att miljön spelar en stor roll i arbetet med patienterna. Miljön behöver vara fri från 
krav för patienten. Patienten ska kunna göra vad den vill hur den vill.  
 
Arbetet som arbetsterapeut inom palliativ vård kräver att vi har tålamod samtidigt som vi 
behöver ta snabba beslut för patientens bästa (Prochnau 2003). Allt arbete inom arbetsterapi 
kräver att man har tålamod men här kan man få den känslan av att tiden rinner ut, att man vill 
att patienten ska hinna vara med på en aktivitet och att man inte tycker att tiden finns att 
fundera. Snabba beslut angående hjälpmedel och förutse vilka hjälpmedel som kan bli 
aktuella och ha dem på ”lager”. Det får inte ta för lång tid att få fram hjälpmedel då de kanske 
inte hinner få det i tid.   
Vi har funnit att trots att patienten lider av en livshotande sjukdom så behöver patienten mål 
att sträva efter. Målen som vi sätter upp baseras på patientens önskemål samt 
arbetsterapeutens bedömning av patientens förmågor. Målen skiljer sig inom palliativ vård på 
det sätt att man inte sätter några långsiktiga mål. Man vill att patienten ska vara delaktig men 
man är realistisk och sätter bara upp mål för några dagar eller veckor beroende på patientens 
hälsotillstånd.  
 
För arbetsterapeuten fanns det mycket att göra för patienten som kan underlätta dennes sista 
tid i livet. Att underlätta med hjälpmedel så att både de anhöriga och patienten kan utföra 
olika aktiviteter tillsammans. Vi fann att hjälpmedlen är de samma som inom andra områden 
inom arbetsterapi. En stor del av arbetsterapeutens arbete inom palliativ vård är likartat med 
arbetet som utför inom andra områden.  Arbetsterapeuten utför inte så mycket 
funktionsträning med dessa patienter utan de arbetar med energibesparande metoder som de 
utbildar patienten inom. De energibesparande metoderna är till för att patienten ska veta hur 
han/hon ska fördela energin på de aktiviteter som han/hon tycker är viktig.  
 
Många patienter deltar i kreativa aktiviteter där vissa av patienterna vill samtala om sitt liv 
vilket gör att vi uppfattar att arbetsterapeuten ibland verkar som en samtalsterapeut. Att vi blir 
en social kontakt samt att vi blir den som ger sociala kontakter till patienten genom de olika 
aktiviteterna som erbjuds.  Funderingar vi då har är om vi arbetsterapeuter har kunskapen för 
att kunna hantera de tankar och känslor som patienterna vill prata om. Det är inget som 
kommit fram i vårt resultat om arbetsterapeuterna har någon ytterligare utbildning eller inte 
för att kunna hantera de situationer som är speciella för den palliativa vården eller om de bara 
har sin grundutbildning. Vi har inte med oss tillräckliga kunskaper om detta från 
grundutbildningen men det kan skilja från person till person hur man kan hantera dessa 
samtal. En del människor har förmågan att kunna hantera dessa samtal på ett bra sätt. 
 
Patienterna inom den palliativa vården har behov av arbetsterapi och att många patienter 
upplever arbetsterapi som meningsfullt (Rahman 2000).  De kände att de kunde utföra 
betydelsefulla aktiviteter fast de led av en livshotande sjukdom. Patienterna berättade även att 
de kände att det var bra att det gick snabbt att få tag på arbetsterapeuten vid behov av hjälp 
(Kealey 2005). I resultatet visade det sig även att patienterna inte visste vilken hjälp de var 
berättigad men att de arbetsterapeuter som de var i kontakt med hade varit bra i att 
uppmärksamma dem på hjälpen. Vi arbetsterapeuter måste bli mer tydliga vad vi kan göra för 
våra patienter.  
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Resultaten av de studier som vi har läst är till största delen positiva. Arbetsterapeuterna är för 
det mesta positiva till sitt arbete inom palliativ vård och patienterna upplevde att arbetsterapin 
var positiv. Frågan vi då kan ställa är: Finns det inget negativt från arbetsterapeutens 
och/eller patientens sida eller kommer inte det fram i studierna som vi har läst?   
 
Patienten och arbetsterapeuten kan ha olika syn på sjukdom och att vara sjuk. Den fråga som 
då kan uppstå är: ska någon arbetsterapeutisk behandling ske eller inte? Vad anser patienten 
är värdefullt att göra själv och vad ska familjen göra för patienten? Etiska dilemman kan 
uppstå i situationer där det inte finns något rätt eller fel och där alla alternativ upplevs lika 
otillfredsställande. Olika faktorer så som kulturtillhörigheter, kunskapsbrister och förutfattade 
meningar kan leda till etiska dilemman för en arbetsterapeut inom palliativ vård (FSA 2001). 
 
Arbetssättet med döende patienter är många gånger på motsattsätt mot hur det är att arbeta 
med andra patientgrupper. Med andra patientgrupper kan man ta det mer lugnt med 
hjälpmedlen medan med döende patienter så ska hjälpmedlen finnas hos arbetsterapeuten 
innan patienten behöver det. Att ha en bra framförhållning är av stor betydelse. Att arbeta med 
döende patienter kräver mycket av en arbetsterapeut. Det är viktigt att han/hon har någon att 
prata med om de krav som ställs på arbetsterapeuten känslomässigt. För att kunna arbeta bra 
med döende patienter behövs det att vi kan skilja på arbete och fritid. Hantera att patienten till 
slut kommer att dö. Att ha FN:s sammanställning om den döendes rättigheter i bakhuvudet. 
Att hela tiden kämpa för att patienten ska ha ett så bra liv som möjligt.    
 
Slutsats 
Det är viktigt att arbete patientcentrerat och att lyssna in vad patienten vill. Att 
arbetsterapeuten har en framförhållning inom vilka hjälpmedel som kan bli aktuella och 
förklarar för patienten syftet med hjälpmedlet. Att ett hjälpmedel kan göra att patienten spar 
på sina krafter till mer, för patienten, betydelsefulla aktiviteter. Vi arbetsterapeuter får inte 
känna oss nedslagna när vi inte gör framsteg i vårt arbete med de palliativa patienterna, att de 
blir sämre trots våra insatser då de lider av livshotande sjukdom. Vår roll inom den palliativa 
vården är att förbereda patienten för döden och ge patienten livskvalitet ända in i slutet. 
Ytterligare forskning inom området palliativ vård och arbetsterapi behövs, om patientens 
upplevelser och behov. Ökad information om vad arbetsterapeuten kan göra för de palliativa 
patienterna och deras anhöriga samt förtydliga vår roll behövs.  
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Bilaga 1 Sökmotor 

Första sökningen 
2008-02-19 

Cinahl Amed Medline Elin@örebro Pubmed Ebsco SweMed+ 

 
Sökord 

Antal 
träffar 

Antal 
utvalda 
till 
studien 

Antal 
träffar 

Antal 
utvalda 
till 
studien 

Antal 
träffar 

Antal 
utvalda 
till 
studien 

Antal 
träffar 

Antal 
utvalda 
till 
studien 

Antal 
träffar 

Antal 
utvalda 
till 
studien 

Antal 
träffar 

Antal 
utvalda 
till 
studien 

Antal 
träffar 

Antal 
utvalda 
till 
studien 

Occupational 
therapy  AND  
Palliative care 

24 3 18 1 18 1 16 2 17 0 29 0 0 0 

Occupational 
therapy  AND 
Terminal care 

4 0 5 0 3 0 0 0 6 1 6 1 _ _ 

Andra sökningen 
2008-03-07 

 

Occupational 
therap$ AND 
End of life 

6 0 1 0 1 0  _ _ _ _ 39 0 _ _ 

Occupational 
therap$ AND 
Hospice care 

14 0 10 0 5 0 _ _ _ _ 3 0 _ _ 

Occupational 
therap$ AND 
Dying 

6 1 7 0 2 0 _ _ _ _ 8 0 _ _ 

Occupational 
therap$ AND 
Palliative care 

36 0 22 0 24 0 _ _ _ _ 7 0 _ _ 
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Mall för kvantitativa artiklar    Bilaga 2 
 
Forskningsmetod   RCT   CCT   Kontrollgrupper 
 
Patientkarakteristiska  Antal________________ 
  Ålder________________ 
  Man/Kvinna __________ 
 
Syfte med studien 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Frågeställning tydligt beskriven    Ja   Nej 
 
Inklusionskriterier 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Exlusionskriterier 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Interventionen 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Urvalsförförandet beskrivet   Ja   Nej 
 
Randomiseringsförfarande beskrivet   Ja   Nej 
 
Bortfall 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Etiskt resonemang    Ja   Nej 
 
Mätmetoder 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Instrumentens reliabilitet    Ja   Nej 
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Instrumentets validitet    Ja   Nej 
 
Resultatet generaliserbart    Ja   Nej 
 
Huvudresultatet 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Signifikanta skillnader mellan EG och KG 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Vilka slutsatser drar författaren 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
  
Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien    Ja   Nej 
Motivering 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Mall för kvalitativa artiklar    Bilaga 3 
 
Tydlig problemformulering    Ja   Nej   Vet ej 
 
Patientkarakteristiska  Antal _________________ 
  Ålder _________________ 
  Man/Kvinna____________ 
 
Syfte med studien 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Etiskt resonemang   Ja   Nej 
 
Urvalsmetod 
  Strategiskt urval 
  Snöbollsurval 
  Teoretiskt urval 
  Ej beskrivet 
 
Inklusionskriterier 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Exlusionskriterier 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Ange datainsamlingsmetod 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Redovisas resultatet klart och tydligt   Ja   Nej   Vet ej 
 
Är resultatet trovärdigt   Ja   Nej 
 
Är resultatet pålitligt   Ja   Nej 
 
Finns citat av orginaldata, summering av data   Ja   Nej 
 
Huvudresultat 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Kan resultatet återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan?    Ja   Nej 
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Diskuteras metodologiska brister och risk för bias?   Ja   Nej 
 
Vilka slutsatser drar författaren 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
  
Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien    Ja   Nej 
Motivering 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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