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Sammanfattning  
 
Äldres upplevelser av palliativ vård och omsorg – En kunskapsöversikt 
 
I denna studie var syftet att med utgångspunkt på befintlig kunskap studera äldres upplevelser 
av palliativ vård. Frågeställningarna i denna studie har varit vilka kriterier som den äldre, 
döende individen anser vara viktigast att uppfylla i den palliativ vård som ges och hur 
tillfredställda den äldre, döende är med den palliativa vård som ges. Informationen samlades 
in genom databaserad sökning av facklitteratur och vetenskapliga tidskrifter. Fyra relevanta 
vetenskapliga studier valdes ut; Costello (2001), Heyland (2005), Wilson (1999) och Formiga 
(2004). Resultaten i studierna visar att bättre kommunikation mellan vårdpersonal, läkare och 
patient behövs. De äldre efterfrågar bättre, rakare och tydligare information från vårdpersonal 
och läkare, framförallt om dennes sjukdomstillstånd. De äldre efterfrågar även mer 
emotionellt och spirituellt stöd från vården i döendeprocessen och äldre med vissa kroniska 
sjukdomar som KOL och hjärtsvikt, är mindre tillfredställda med den palliativa vården än 
dem med cancer, mycket tyder på att dessa grupper av patienter riskerar att inte erbjudas 
någon palliativ vård överhuvudtaget. Orsaken till detta kan kanske förklaras med att det är 
svårare för läkare att sätta en sjukdomsprognos för dessa patientgrupper.  
 
Nyckelord: palliativ vård, äldre, patient- tillfredställelse 
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Abstract 
 
Elderly patients experiences of palliative care – a rewire  
 
The purpose of this paper was to study elderly patient’s experience of palliative care with 
present knowledge as starting point. The questions were; what criteria do the elderly, dying 
person think is most important to fulfill in palliative care? and how satisfied is the elderly, 
dying person with the palliative care that are giving to him/her? The information were 
collected by a data based search trough science magazines and technical literature. Four 
relevant studies were found; Costello (2001), Heyland (2005), Wilson (1999) and Formiga 
(2004). Results in this studies show that the communication between patients, physicians and 
nurses need to improve. The elderly patients demands better, straighter and clearer 
information from the nurses and physicians, especially about their condition. The elderly 
demands more emotional and spiritual support from the health care and people with chronic 
diseases like COPD and CHF seems to bee less satisfied with palliative care then those with 
cancer. The reason for this can bee that, this group of patients is less likely to not being 
offered palliative care at all, much because it is harder for the physicians to set a proper 
medical prognosis.   
 
Keywords: palliative care, elderly, patient- satisfaction 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 

 

1 Inledning .............................................................................................5 

1.2 Syfte och frågeställningar .............................................................. 6 

1.3 Uppsatsens avgränsning och disposition ....................................... 6 

2. Studiens tolkningsram .......................................................................6 

2.1 Definition av palliativ vård ............................................................ 6 

3. Metod .................................................................................................9 

3.1 Informationssökning ...................................................................... 9 

3.2 Analysförfarande..........................................................................10 

3.3 Källkritik ......................................................................................10 

4. Resultatredovisning och analys .......................................................11 

4.1 Presentation av studierna .............................................................11 

4.2 Studiernas kvalitet........................................................................13 

4.2 Resultatredovisning......................................................................17 

4.4 Analys av resultat.........................................................................20 

5. Slutdiskussion ..................................................................................23 

6. Referenser ........................................................................................27 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



5 
 

 

1 Inledning 
Döden har fascinerat människan i alla tider. Från forntid genom antiken till nutid har 
människan försökt förklara och förstå den egna existensen. Ritualer för hur man tar hand 
om de döda har funnits i alla tider, redan under forntiden visar arkeologiska utgrävningar 
på att människan trodde på någon form av liv efter döden. På den tiden såg man 
människan som odödlig och att döden var ett yttre hot som hemsökte individen. Man såg 
inte sambandet mellan sjukdomar, den fysiska kroppens nedbrytning och dödens inträde. 
Den franske filosofen Jacques Choron (1962)1 hävdade att det finns två utvecklingsfaser i 
mänsklighetens historia som bidragit till dennes förståelse för hur döden är oundviklig. 
Choron jämförde mänsklighetens utveckling av sin förståelse för döden och dess 
oundviklighet, med ett barns utvecklingsmönster. Den första fasen är den primitiva 
människans utveckling mot individualisering och den andra är människans utveckling av 
sin förmåga att tänka logiskt. För den primitiva människan var stammen en helhet, födelse 
och döden sågs som processer som bevarade och förde stammen vidare. När människan 
sedan böljade skönja sin egen individualitet och insåg att denne var en egen person blev 
döden en angelägenhet för varje enskild individ. Stammen som helhet blev mindre viktig. 
Denna process och utvecklingen av det logiska tänkandet gjorde det möjligt för 
människan att förstå döden och dess oundviklighet. 
 
I det sen - moderna samhället har döden blivit allt mer osynlig. Detta mycket på grund av 
att döden oftast sker på sjukhus. Den medicinska kunskapen har kommit lång och idag 
anses det som ett misslyckande när en patient avlider. Den totala strävan efter att bota 
människor och livsuppehållande insatser kan komma att överskugga det faktum att en 
patient är döende. Detta gör det svårare för patienten och dennes familj att anpassa sig till 
en situation där denne är döende. Även ritualerna kring döden har förändrats så familjen 
inte längre behöver befatta sig med praktiska uppgifter kring den döde. 
Begravningsbyråer finns att tillgå som sköter dessa. Döden som sådan har blivit mer 
osynlig, att t ex bära sorgedräkt i svart mycket ovanligt2. När det gäller vården av döende 
var detta en familjeangelägenhet. Under 1900- talets första hälft var rutinerna så att efter 
man konstaterat en obotlig sjukdom fick patienten åka hem och vårdades av anhöriga 
ända till slutet. 
 
År 2002 dog 95071 personer i Sverige och av dessa var 72 procent 75 år och äldre3. De 
människor som dör i Sverige är övervägande äldre personer. I dagens moderna samhälle 
är ungdom och vitalitet något som efterstävas. Friskhet och oberoende är självklart och 
gamla människor blir ibland diskriminerade på grund av sin ålder. Ålderism är ett 
begrepp som används i sådana fall. Ofta handlar det om att äldre ses som hjälplösa, 
vårdkrävande och hur de lever meningslösa liv. Detta kan också smitta av sig på personen 
själv som böljar se sig som tärande på familj och samhället. Äldre människor kan även 
känna att de har r sämre tillgång till sjukvård på grund av sin ålder4. Detta till trots blir vi 
allt äldre i det moderna samhället. Medellivslängden ökat har med ca 25 år under hela 
1900-talet och framtidens befolkningsutveckling i Sverige är, enligt SCB, att år 2010 
förväntas befolkningen 65 år eller äldre att öka med 13 procent och den del som är 85 år 
och äldre blir ökning 20 procent. 

 

                                                 
1 Qvarnström, U (1993): 8 
2 Ibid.28-30 
3 www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2004/8533/Sammanfattning+2004-42-5.htm 
4 Socialstyrelsen: God vård i livets slut- en kunskapsöversikt om vård och omsorg om äldre: 22-23 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna litteraturstudie är att analysera den palliativ vård som erbjuds till den 
äldre döende individen, med utgångspunkt på WHO: s internationella definition av 
palliativ vård. Syftet är även att undersöka vad den äldre döende patienten själv anser vara 
viktiga kriterier att uppfylla i den palliativa vård som erbjuds. Frågeställningarna är dessa:   
1) Vilka kriterier anser den äldre, döende individen är viktigast att uppfylla vid palliativ 
vård? 
2) Hur väl ställer sig WHO: s definition av palliativ vård mot den palliativa vård som 
faktiskt erbjuds till äldre döende individer? 

1.3 Uppsatsens avgränsning och disposition 
Uppsatsens inleds med en närmare studie av definitionen av palliativ vård, både i 
internationellt sammanhang och i den svenska kontexten. Därefter följer metoddelen, där 
tillvägagångssättet för denna uppsats presenteras. Efter detta följer en presentation av de 
studier som ingår i denna litteraturöversikt med resultatredovisning och analys. Sist sker 
en slutdiskussion.  

2. Studiens tolkningsram 
2.1 Definition av palliativ vård 
Palliativ vård definieras enligt världshälsoorganisationen WHO som: 

Palliative care is an approach that improves the quality of life of patients and their families facing 
the problem associated with life-threatening illness, through the prevention and relief of suffering by 
means of early identification and impeccable assessment and treatment of pain and other problems, 
physical, psychosocial and spiritual. Palliative care: 
provides relief from pain and other distressing symptoms; 
affirms life and regards dying as a normal process; 
intends neither to hasten nor postpone death; 
integrates the psychological and spiritual aspects of patient care; 
offers a support system to help patients live as actively as possible until death; 
offers a support system to help family cope during the patient’s illness and their own bereavement; 
uses team approach to address the needs of patients and their families, including bereavement 
counseling, if indicated; 
will enhance quality of life, and may also positively influence the course of illness; 
is applicable early in the course of illness, in conjunction with other therapies that are intended to 
prolong life, such as chemotherapy or radiation therapy, and includes those investigations needed to 
better understand and manage distressing clinical complications5. 

Denna tillämpning, som är den mest använda i den svenska vården formulerades år 1990 
av WHO. I boken Palliativ medicin, som publicerades1995, presenterar Beck- Fris & 
Strang (1995) palliativ vård som: 

Palliativ medicin [här vård] innebär 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 behandlingen inte längre är att förlänga livet. Målet för palliativ vård är att ge högsta 
möjliga livskvalitet för både patienten och de närstående. Palliativ vård skall tillgodose fysiska, 
psykiska, sociala och andliga behov. Den skall också kunna ge anhöriga stöd i sorgearbetet. 
  Palliativ medicin [vård] bejakar livet och ser döendet som en normal process. Påskyndar inte men 
skjuter inte heller upp döden. Står för lindring av smärta och andra plågsamma symtom.   

 
 
 
 
 

                                                 
5 www.who.int/cancer/palliative/definition/en/ 
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Medicinska Forskningsrådet använder följande kring ämnet: 
Palliativ vård är den aktiva helhetsvården av patienter vid en tid då deras sjukdom inte längre svarar 
på kurativ behandling och när kontroll av smärta och andra symtom, och av psykologiska, sociala 
och andliga problem är allt överskuggande. Det övergripande målet för palliativ vård är högsta 
möjliga livskvalitet för patienten och familjen. Palliativ vård bejakar livet och ser döendet som en 
normal process. Palliativ vård betonar smärtlindring och lindring av andra problematiska symtom, 
integrerar de fysiska, psykologiska och andliga aspekterna av patientens vård, tillhandahåller stöd för 
att hjälpa patienten att leva så aktivt som möjligt fram till döden och stöd för familjen att orka med 
undre patientens sjukdom och i sorgearbetet6. 

Den parlamentariska utredningen God vård i livets slut- En kunskapsöversikt om vård och 
omsorg om äldre presenterar palliativ vård så här:  

En aktiv helhetsvård i ett skede när patienten inte längre svarar på botande behandling och när 
kontroll och lindring av smärta och andra symtom är av största vikt likasom beaktande av problem 
av psykologisk, social och existentiell art. 
   Det övergripande målet med palliativ vård är att uppnå bästa möjliga livskvalitet för patienten och 
dennes familj utan att vare sig förlänga patientens liv eller att påskynda dennes död. Palliativ vård 
inbegriper en livssyn som bejakar livet och betraktar döendet som en normal process. Palliativ vård 
innebär att tonvikt läggs på att lindra smärta och andra besvärande symtom. 
   Palliativ vård innebär att såväl fysiska, psykologiska, som existentiella/andliga aspekter förenas till 
en helhet i vården. Den palliativa vården måste kunna erbjuda ett system av stödåtgärder för att 
hjälpa patienten att leva ett så aktivt liv som möjligt till livets slut och ett stödsystem för att hjälpa 
familjen att orka med situationen under patientens sjukdom och under sorgearbetet.  
   Palliativ vård inbegriper vanligen en tidig fas, som en låg och en sen fas, som ofta är kort dvs. 
omfattar dagar, veckor eller någon månad. Kommittén har beslutat att avgränsa sin utredning till den 
sena fasen till palliativ vård vid livets slutskede dvs. den sena fasen. Kommittén vill emellertid 
understryka vikten av den palliativa vård filosofin genomsyrar vården även när människor befinner 
sig i en tidig fas som kan sträcka sig över flera år. 

Ordet palliativ kommer från det latinska ordet pallium som betyder mantel. Detta kan 
tolkas som en mantel som omger människan, skyddar denne och lindrar men som inte tar 
bort själva grundproblemet. Begreppen för vård i livets slutskede har växlat genom åren 
nationellt. På 1970- och 80- talen användes uttrycket terminalvård för att beskriva den 
särskilda vården för döende människor. Ett annat begrepp som ofta används för vård i 
livets slutskede är hospicevård. Hospicevård har som utgångspunkt en speciell 
vårdfilosofi där man ser patienten och dennes behov från en social kontext. Den moderna 
hospicevården utvecklades i England och USA som en motreaktion för den teknologiska 
utvecklings medikalisering av döden och döendet7. 
 
I Sverige kom 1979 den parlamentariska slutrapporten I livets slutskede8 (SOU 1979:6) 
där utredarna tog avstånd från att införa speciella institutioner för döende, alltså hospice, 
utan ansåg att denna typ av vård skulle utövas inom den vanliga hälso- och sjukvården. 
Anledningen till detta var att man hospicevården hade en alltför religiös prägel för att 
passa i det svenska samhället, det skulle bli alltför betungande för personal att enbart 
arbeta med döende patienter, det skulle krävas en alltför radikal förändring av sjukvården 
och hospice ansågs alltför exklusivt för att passa ambitionen att ge en jämlik sjukvård. 
Det fanns även en oro att empatin för döende patienter skulle minska i den kurativa 
vården om de döende kom att vårdas på hospice. Man rekommenderade istället öppna, 
speciella enheter för vård i livets slutskede på de kurativa avdelningarna9.  

                                                 
6 Sandman, L. & Woods, S. (red.) God palliativ vård- etiska och filosofiska aspekter (2003), 13. 
7 Socialstyrelsen: God vård i livets slut- en kunskapsöversikt om vård och omsorg om äldre (2004) 
8 Socialstyrelsen: I livets slutskede. Huvudbetänkande från utredningen rörande frågor beträffande sjukvård i 
livets slutskede, (SOU 1979:6) 
9 Sandman, L. & Woods, S: 18-19 
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Trots detta etablerades flera hospices och under 1980-talet och i början på 1990-talet 
dominerar denna vårdfilosofi debatten i Sverige och utvecklingen mot hospice är stark. 
Men begreppet palliativ vård introduceras, år 1995 kom den första läroboken i palliativ 
medicin och den första professuren i palliativ medicin skapades vid Linköpings 
Universitet år 1997. Samma år påbörjades en parlamentarisk utredning som gavs i 
uppdrag att utreda den palliativa vården i Sverige, ett antal artiklar om palliativ medicin 
publiceras i Läkartidningen 1999 och 2001 kom slutrapporten Döden angår oss alla. 
Värdig vård vid livets slut10.  I denna utredning formuleras fyra hörnstenar för en god 
palliativ vård: 
Symtomkontroll i vid bemärkelse - att lindra smärta och andra svåra symtom med 
beaktande av patientens integritet och autonomi. Symtomkontrollen omfattar fysiska, 
psykiska, sociala och existentiella/andliga behov. 
Samarbete av ett mångprofessionellt arbetslag - ett team i vilket läkare, sjuksköterskor, 
undersköterskor m.fl. ingår. 
Kommunikation och relation i syfte att befrämja patientens livskvalitet - en god 
inbördes kommunikation och relation inom och mellan arbetslag och i förhållande till 
patienten och dennes närstående. 
Stöd till närstående under sjukdomen och efter dödsfallet - de närstående bör erbjudas 
att delta i vården och själva få stöd under patientens sjukdomstid, men även efter 
dödsfallet. 
Samma utredning säger även att palliativ vård ska omfatta alla patienter oavsett diagnos 
och oavsett var de vårdas. 
 
Det är vanligt att man skiljer mellan ett palliativt förhållningssätt  (palliative approach), 
palliativ specialistvård (specialist palliative care) och palliativ medicin . Det palliativa 
förhållningssättet innebär att man arbetar med en medveten vårdfilosofi, här refererar man 
ofta till WHO: s definition. Det innebär att vården har mer än bara enskilda palliativa 
interventioner, det ska finnas ett grundläggande perspektiv som ska genomsyra hela 
vården av döende patienter. I palliativ specialistvård arbetar personal med olika typer av 
professionell kompetens i ett vårdteam. Denna typ av vård brukar erbjudas vid särskilda 
palliativa enheter eller hospices och kan omfatta både öppen och sluten vård. Inom 
specialistvård bedrivs både forskning och utbildning. Palliativ medicin handlar om 
döende patienter och deras livskvalitet, här arbetar läkare med forskning och fokus ligger 
på ett icke- botande perspektiv11. I definitionerna av palliativ vård sägs ingenting om 
ålder eller äldre patienter. WHO har en speciell definition för palliativ vård för barn och 
en för vuxna. I de svenska tillämpningarna finns inget något om ett åldersperspektiv.  
Men i regeringens proposition, Nationell handlingsplan för äldrepolitiken (1997/98:113) 
anges det bl.a. att 

Äldre skall få avsluta livet med värdighet och i frid. Vården i livets slutskede skall vara av hög 
kvalitet. Lindring av smärta och andra obehag, kärleksfull omvårdnad och fridfull miljö är viktiga 
inslag. Personliga önskemål skall tillgodoses så långt som möjligt. Hjälpen ska finnas där man är, 
ingen skall behöva flytta mellan olika boenden och sjukhus i onödan. Ingen skall behöva dö ensam12.   

Målet med palliativ vård för äldre är att de äldre ska få dö med värdighet, få lindring av 
smärta, inte behöva flytta i onödan och inte behöva dö ensam. Det förekommer en viss 
kritik över att vissa av begreppen som finns med i målen för den palliativa vården kan 
vara svåra att överföra till praktiken. Ett exempel är begreppet värdighet, som ofta 
används i diskussioner om vård i livets slutskede.  

                                                 
10 Döden angår oss alla. Värdig vård i livets slut (SOU 2 001:6) 
11 Socialstyrelsen: God vård i livets slut- en kunskapsöversikt om vård och omsorg om äldre 
12 Regeringens proposition 1997/98:113; Nationell handlingsplan för äldrepolitiken 
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Det kan vara svårt att finna en konkret definition på vad som är värdigt. Detta kan variera 
från individ och även variera över tid. Och vad innebär det att få sina personliga önskemål 
tillgodosedda så långt som möjligt? Vem ska avgöra vad som är möjligt? Dessa utryck 
och begrepp behöver konkretiseras så att de kan bli användbara i praktiken annars är 
risken stor att det blir ett glapp mellan idealen och den praktiska verkligheten. 

3. Metod 
Uppsatsens syfte har varit att analysera den palliativa vård som erbjuds till den äldre 
döende individen med utgångspunkt på WHO: s internationella definition av palliativ 
vård och vad den äldre döende patienten själv, anser var viktiga kriterier att uppfylla i den 
palliativa vården som erbjuds. Med detta har jag valt att göra en systematisk 
litteraturstudie. Mycket kunskap finns och en hel del forskning har gjorts på detta område. 
Därför behövs det mer forskningsöversikter som för samman den forskning som gjorts 
och analysera resultaten av forskningen. Denna litteraturstudie använder WHO: s 
definition av palliativ vård i analysen av studiernas resultat för att undersöka hur väl den 
palliativa vården som patienterna erbjuds stämmer överens med vad WHO: s anser att 
palliativ vård ska innehålla, med patientens egna åsikter av sin vård som utgångspunkt. 
Detta behövs för att tydligare kunna se hur palliativ vård i praktiken fungerar och hur 
patienterna själva upplever den. Och hur väl WHO: s definition av palliativ vård efterlevs 
i praktiken. Allt för att kunna utveckla och eventuellt förbättra den palliativa vården. 
Därför passar litteraturstudie – metoden väl till syftet med denna studie.   

3.1 Informationssökning 
Informationssökningen har gjorts på fler sätt: i databaser och en mer generell sökning 
genom att gå igenom olika nummer av tidningen Journal of palliative care, som finns 
tillgänglig på Universitetsbiblioteket i Örebro. Informationssökningen har skett i 
omgångar under tiden 2005-10-17 – 2005-11-24 och i Örebro Universitets biblioteks 
katalog Voyager och databaserna Svemed+, Pubmed, Medline, Cinahl, Elin, Blackwell 
synergy och BMC palliative care och Libris. Sökord som använts, i olika kombinationer, 
är: Palliativ vård, äldre, döden, döende, terminal vård, vård i livets slutskede, patient – 
tillfredställelse, vård, omsorg, hospice, death, dying, elderly, terminal care, palliative care, 
patient – satisfaction, end of life care.  

 
En första sökning gjordes 2005-10-17 där en genomgång av olika nummer och årgångar 
av tidningen Journal of palliative care. En artikel valdes ut, “End-of-life care in acute 
care hospitals in Canada: a quality finish”? som fanns med i nummer 21:3/2005.  Denna 
studie ansågs passa denna studies syfte då den hade ett patient perspektiv och undersökte 
hur tillfredställda patienterna är med sin palliativ vård. Vid sökning i de aktuella 
databaserna 2005-10-24, som visas i tabellen som finnes som bilaga 1 i denna studie, blev 
det ett stort antal träffar på sökord palliativ vård, ”palliative care”, vård i livets slutskede 
och “end of life care”, därför avgränsades sökning med tillägg av sökordet äldre och 
“elderly” för att begränsa träffarna till studier med äldre deltagare. Därefter minskade 
antalet träffar och vid en närmare granskning av träffarna behövdes ytterligare 
begränsning och andra vinklingar i själva sökprocessen. Många av sökträffarna hade 
andra perspektiv än patienten eller handlade om rent medicinska faktorer, vilket ej 
efterfrågas i denna studie. Vid fortsatt sökning lades det till sökord som patient 
tillfredställelse, ”patient satisfaction” för att försöka hitta information med ett patient 
perspektiv. Flest träffar som passar till denna studie fanns i databaserna BioMed Central 
och Blackwell Synergy. Flera studier valdes ut i ett första urval. Vid en närmare 
granskning av studierna visade det sig att flera ej hade patientperspektiv eller var av rent 
medicinskt karaktär.  
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Flera av studierna handlade ej om patienternas tillfredställelse med sin vård utan om 
smärtlindring, livskvalitet eller hur anhöriga uppfattade palliativ vård. Två studier valdes 
ut, “Nursing older dying patients: findings from an ethnographic study of death and dying 
in elderly care wards” och ”End of life care preferences of Canadian senior citizens with 
caregiving experience” fanns i databasen Blackwell synergy och hittades när sökorden 
“end of life care” + “elderly” användes. Dessa studier ansågs passa studiens syfte då de 
hade ett patient perspektiv.  
 
Det var svårt att finna några svenska studier, vid sökning i de svenska databaserna var 
tillgången till de olika artiklarna även dålig. Man kunde ej läsa abstract och enda sättet att 
få tillgång till artiklar som kan ha varit intressanta var att antingen köpa dem eller försöka 
hitta de tidningar som artiklarna publicerats. Vid efterforskning på universitetsbiblioteket 
i Örebro fanns ej de tidskrifter som behövts. I databasen Blackwell Synergy och BioMed 
Central var ej alla artiklar tillgängliga, vissa var stängda och man var tvungen att betala 
en medlemsavgift för att kunna få tillgång till hela artikeln, vilket ej var aktuellt i detta 
fall då ekonomiska resurser saknas. Vid en ytterligare sökning i databaserna 2005-12-12 
hittades ytterligare en artikel, End-of-life preferences in elderly patients admitted for 
heart failure, denna artikel ansågs passa studien då den hade ett patientperspektiv och 
studerade patienternas upplevelser av palliativ vård och vilka kriterier de ansåg vara 
viktiga i palliativ vård. Denna studie hittades i databasen BioMed Central med sökorden 
”end-of-life care” + ”elderly”+ ” patient satisfaction”.  

3.2 Analysförfarande 
Först har studierna lästs ingående. Därefter upprättades ett schema över studierna för att 
sammanfatta och beskriva studierna efter deras uppläggning, innehåll, resultat och 
slutsatser (tabell 1-4) som enligt Forsberg och Wengström (2003) är ett bra sätt att få en 
överblick på studierna och dess egenskaper. Sen granskades studiernas kvalitet efter 
metodval och generaliserbarhet13. Därefter har resultaten av studierna analyserats efter en 
grounded theory- ansats och WHO: s definition av palliativ vård har använts som 
tolkningsram. Stegvis staplas WHO: s kriterier för palliativ vård upp och därefter 
analyseras resultaten från de olika studierna för att utröna hur resultaten i studierna står 
sig gentemot kriterierna för palliativ vård. Gemensamma faktorer och likheter i studiernas 
resultat har noteras för att få en bild över hur den palliativa vården ser ut i studierna och 
om de når upp till WHO. s kriterier.  

3.3 Källkritik 
De studier som valts ut till denna litteraturöversikt har alla blivit granskade och 
publicerade i vetenskapliga tidskrifter. De har varierande metoder och urvalsgrupper, 
detta kan kanske ses som en svaghet och påverka resultatet. Men de har alla ett 
patientperspektiv och fokus på de viktiga elementen i palliativ vård, enligt patienterna och 
undersöker hur den palliativa vården ser ut i praktiken. Syftet att analysera resultaten av 
studierna med utgångspunkt på WHO: s internationella definition av palliativ vård gör att 
de svenska definitionerna ej kommer att diskuteras i samband med resultaten av studierna.  
Detta för att ingen av de utvalda studierna är svensk och en återkoppling till någon av de 
svenska definitionerna av palliativ vård skulle bli fel. Detta på grund av olika typer av 
vårdorganisationer och olika vårdkulturen kan finnas mellan länderna.  
 
 
 

                                                 
13 Forsberg C. & Wengström Y. (2003): 130 
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Denna studie gör ej anspråk på att vara heltäckande och några generella slutsatser kan ej 
göras, däremot kan resultaten kanske vara användbara i eventuella fortsatta studier och ge 
en inblick i hur palliativ vård kan se ut i praktiken och vad de äldre patienterna själva 
anser om den. En ytterligare brist kan vara själva åldersperspektivet. I Heylands studie 
(2005) har deltagarna en ålder på 55 år eller äldre. Detta kan ses som lite för ungt i 
sammanhanget på perspektivet ska vara på äldre personer.  

4. Resultatredovisning och analys 
4.1 Presentation av studierna 
I det följande presenteras de olika studierna i tabellform, med originaltitel och denna 
studies författares översättning från engelska till svenska. 

 
Tabell 1 

Titel: Nursing older dying patients: findings from an ethnographic study of death and 
dying in elderly care wards 

Författare/Publiceringsår John Costello (2001)  
Ort/Land UK 
Syfte Att undersöka äldre döende patienters och sjuksköterskors 

erfarenheter av vård på äldre- avdelningar med fokus på palliativ 
vård 

Studiens metod Etnografisk metod, observationsstudie och intervjuer 

Urval 74 patienter, 29 sjuksköterskor och 8 läkare 

Vårdform En akutavdelning och ”continuing care” som är en del av ett 
specialist- sjukhus för äldre och en rehabiliteringsavdelning för 
kvinnor, vilken är en del av en specialist- enhet för äldre, belägen på 
ett större sjukhus i nordvästra England.  

Huvudsakligt resultat I studien framkommer att läkare och sjuksköterskor är dåliga på att 
ge korrekt information om diagnosen och undviker att tala om ämnet 
döden och döende. Studien finner att sjuksköterskorna är bra på att ge 
den fysiska omvårdnaden men har stora brister när det gäller att möta 
patienternas andliga och emotionella behov. Vården av äldre i livets 
slutskede genomsyras av ett undvikande av ämnet döden och 
avsaknad av emotionellt engagemang för patienten från 
vårdpersonalens sida. 
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Tabell 2 

Titel: End-of-life care in acute care hospitals in Canada: a quality finish? 

Författare/Publiceringsår Heyland m.fl. 2005 
Land Fyra olika sjukhus i Canada 
Syfte Att beskriva patienttillfredställelse och anhörigvårdares 

tillfredställelse med den palliativa vården.   
Studiens metod Tvärsnitt- studie, semistrukturerade intervjuer, enkäter med frågor till 

patienter och anhöriga till patienten. 

Urval Patienter över 55 år med en eller fler av sjukdomarna KOL, 
hjärtsvikt, skrumplever och cancer, i ett långtgående stadier. Ska ha 
varit inlagd på sjukhus minst 72 timmar i följd. Levnadstid beräknad 
till max 6 månader för ungefär 
50 % av patienterna i studien. Patienterna valde ut en anhörig som de 
ansåg som sin vårdare. Även patienter utan anhörigvårdare deltog i 
studien 

Vårdform Palliativ vård, växelvård 

Huvudsakligt resultat Ingen patient var helt tillfreds med den palliativa vården. Patienter 
med KOL och hjärtsvikt var mindre tillfreds och patienter med 
anhörigvårdare hade en högre tillfredställelse. De viktigaste 
komponenterna i den palliativa vården var enligt patienterna i studien 
”att ha en täckande omvårdnadsplan som används även vid hemgång, 
att få adekvat information, att få symtomlindring och att inte uppleva 
sig som en börda för familjen (både psykiskt och fysiskt)”. 

 
Tabell 3 

Titel: End-of-life care preferences of Canadian senior citizens with caregiving experience. 

Författare/Publiceringsår Donna M. Wilson (1999) 
Land Canada 
Syfte Att undersöka vilka preferenser äldre med anhörigvård – erfarenhet 

har om palliativ vård och vad de själva anser är viktigast i vården, om 
de skulle hamna i ett palliativt skede.  

Studiens metod Grounded theory studie 

Urval 49 äldre med erfarenheter av att vårda döende närstående 

Vårdform - 

Huvudsakligt resultat Två koncept urskiljdes av studien. Deltagarna förväntade sig att bli 
beroende under döendet och majoriteten av deltagarna ville alla bli 
vårdade i sitt hem med en anhörig som vårdare. Dock var lämplig 
vård beroende av vilken typ av vård som krävdes och var deltagarna 
skulle få denna vård. Livsuppehållande vård var inte angeläget och 
53 % av deltagarna såg eutanasi (dödshjälp) som ett alternativ i 
döendet.  

 
 
 
 
 
 



13 
 

 

Tabell 4 

Titel: End-of-life preferences in elderly patients admitted for heart failure  

Författare/Publiceringsår F. Formiga m.fl. 2004 
Land Spanien 
Syfte Att undersöka vad äldre patienter med akut hjärtsvikt har för 

preferenser angående palliativ vård och hjärt- och lungräddning.  
Studiens metod Prospektiv, intervju - baserad undersökning 

Urval 64 år eller äldre personer inlagda på sjukhus med diagnos akut 
hjärtsvikt 

Vårdform Akutavdelning på sjukhus 

Huvudresultat Studien är baserad på intervjuer av 80 patienter med en medelålder på 
79 år och där 58 % är kvinnor. Trettiotvå personer av dessa utryckte 
en önskan att inte få hjärt– och lungräddning. Två hade diskuterat 
detta med sin läkare. När det klarlagts att sjukdomen ej var obotlig 
ville 40 av deltagarna i studien ha sin behandling i hemmet, 32 ville 
ha behandling på sjukhus och 8 var osäkra. 33 av deltagarna i 
undersökningen önskar någon form av sade sig vilja ha någon form 
själslig eller andlig stöttning, 38 ville inte och 9 var likgiltiga till 
själslig eller andlig stöttning. 

 
 

4.2 Studiernas kvalitet 

4.2.1 Metodval och generaliserbarhet 
Här sker en analys av metodvalen för studierna, där boken Att göra systematiska 
litteraturstudier av Christina Forsberg och Yvonne Wengström (2003) har använts som 
hjälpmedel. För att få en uppfattning av studiernas kvalitet görs en närmare analys av 
studiernas metodval och generaliserbarhet.  

 
Den första studien av Costello (2001) använder en etnografisk metod med observationer 
och semi- strukturerade intervjuer. Forskaren, som själv är utbildad sjuksköterska, gjorde 
fältanteckningar under sina observationer använde sedan dessa for att konstruera ett 
ostrukturerat intervjuschema som i sin tur användes under informella samtal med 
patienterna. Observationerna skedde under sammanlagt 250 timmar under 15 månader 
och i början deltog observatören i själva arbetet för att successivt få en mer passiv roll. 
Även semi- strukturerade intervjuer med sjuksköterskorna gjordes, ofta i deras fikarum, 
även dessa spelades in på band. Informationen analyserades sedan för att hitta samband 
och kunna kategorisera informationen. När detta var färdigt användes informationen från 
observationerna till att göra intervjufrågor till semi- strukturerade intervjuer av 
patienterna som spelades in på band och varade ungefär 30 minuter. Anledningen till 
dessa intervjuer var ror att utvärdera observationsmaterialet och undersöka konvergens 
eller avvikelser i detta. Forskaren deltog i själva arbetet under den första tiden och sägen 
att detta är ett effektivt sätt för en sjuksköterska att bedriva forskning i sjukhusmiljö där 
informella samtalen skedde under observationerna genom att sjuksköterskan tog kon med 
patienterna för att "småprata" lite. 
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Det framgår att dessa informella samtal endast skedde med patienterna som sedan 
intervjuades mer strukturerat ror att samla in biografisk information och få patienternas 
upplevelser av omsorgen. Forskaren och sjuksköterskorna gjorde patienterna med egna 
om att forskaren var där för att göra en studie om döende människor och deras 
upplevelser.  
 
Forskaren frågade först efter tillstånd av patienterna for intervjuer och att få spela in dessa 
och patienterna fick efter intervjuerna möjlighet att lägga till eller ändra något om de 
ville. Forskaren använde en trestegsmetod för att få tillstånd, först genom att fastställa att 
patienten var tillräckligt kapabel för att kunna medverka, steg två var att få tillstånd direkt 
från patienten och sedan även kontrollera att anhöriga var medvetna om forskarens roll. 
Intervjuerna med patienterna var ofta korta och frågor som bara krävde ett svar ställdes. 
Ofta var anhöriga närvarande vid intervjuerna. Däremot fick patienterna aldrig någon 
fullständig och tydlig information om vad forskaren sysslade med. Detta för att 
vårdpersonalen ansåg att det kunde skapa ångest hos patienterna. Patienter som inte ville 
bli intervjuade respekterades for detta och någon intervju gjordes inte. I studien 
framkommer att sjuksköterskorna gärna ställde upp på intervjuerna men att det fanns en 
motvilja bland läkarna och deras deltagande var begränsad. 
 
Observationsstudien kan vara strukturerade eller ostrukturerade precis som en intervju 
skriver Forsberg och Wengström14. Graden av struktur beror på hur brett det 
undersökande fokus är. Kravet på observationsstudien är att läsaren ska kunna uppleva 
det som sker i den observerade situationen. Denna typ av metod ska innehålla djup och 
beskrivningarna ska vara noggranna och exakta. I den här studien framgår inte hur pass 
strukturerad observationerna är, men eftersom forskaren inte är på platsen för att studera 
ett exakt fenomen antas att observationerna är ostrukturerade. Det är lite otydligt hur 
intervjuerna har gått till.  
 
Under själva observationerna har sjuksköterskan ”småpratat" med patienterna men 
samtidigt använt någon form av ostrukturerat schema när hon samtalat med patienterna. 
Sedan har sjuksköterskan haft semistrukturerade intervjuer med patienterna. Vad som 
framgått under alla dessa intervjuer är lite dåligt framställt i studien. 
Det står sedan att 10 patienter var halvt- eller helt medvetslösa och att verbal 
kommunikation inte varit möjlig. När det står att forskaren respekterade patienters önskan 
att inte bli intervjuade, kommer då frågan om hur många av patienterna som blev 
intervjuade? De olika typer av intervjuer som använts är både ostrukturerade och 
semistrukturerade. Forsberg och Wengström (2003) hävdar att ostrukturerade intervjuer 
kan ge mycket varierande information som kan vara svårt att analysera men att de även 
kan styrka relevansen i frågorna genom följdfrågor. Semistrukturerade intervjuer, som 
forskaren gjorde på personal och även patienter, kan skapa en flexibilitet men även 
uppfattas på olika sätt av undersökningspersonerna. I de intervjuer som gjordes med 
patienterna, närvarade även anhöriga och då kommer frågan om hur detta kan ha påverkat 
svaren från patienterna? 
 
Den andra studien, av Heyland m.fl. (2005) är en tvärsnitts studie med semi- 
strukturerade intervjuer, enkäter och intervjuer. Enkäterna framställdes genom att 
forskarna först gjorde en genomgång av tidigare forskning på området ror att identifiera 
viktiga element i palliativ vård.  

                                                 
14 Forsberg C. & Wengström Y. (2003): 130 
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För att kunna avgöra om något element förbisetts, samrådde forskarna med ett 
forskningsteam på Kingston General Hospital, och forskarna gjorde även 
semistrukturerade intervjuer med allvarligt sjuka patienter som passade in i målgruppen. 
Efter denna process framställdes enkät, med 28 frågor för patienterna och 26 frågor för 
anhöriga, som delades in i fem olika undergrupper: ”medical and nursing care”, 
”communication and decision making”, ” social relations relationships and support”; 
”meaningful existence” och ”advance care planning”. Dessa element skulle deltagarna 
gradera efter en skala 1 - 5, där 1 = ”not at all important” och 5= ”extremely important” 
och i vilken utsträckning deltagarna var nöjda med dessa element i den vård som gavs till 
dem, detta i en skala på 1-5, där 1 = ”not at all satisfied” och 5= ”completely satisfied”. 
Under analysen av enkäterna framställde forskarna ett tillfredställelseindex som gick från 
0 - 26, där 26 var lika med nöjd med alla element i enkäten. Om en patient svarade 5 
(”extremely important”) på en fråga men gav denna fråga 1 (”not at all satisfied”) på 
frågan om tillfredställelsen med detta element ansåg forskarna att denna komponent i 
vården hade stora förbättringsmöjligheter och därför tillverkades även ett sådant index. 
Man använde även multiple linear regression model för att undersöka oberoende variabler 
hos deltagarnas tillfredställelseindex. 
 
Den här studien är en stor studie med många deltagare. Flera olika metoder har använts. 
Semistrukturerade intervjuer med svårt sjuka innan själva studien påbörjades, här framgår 
det ej vilka dessa patienter var och vad som framkom i dessa intervjuer. Mycket tid har 
lagts ner på att framställa enkäterna som enligt studien ska vara så heltäckande som 
möjligt. Sedan har analysen gjorts med hjälp av fler mätinstrument. Trots detta säger 
forskarna själva i studien att generaliserbarheten kan vara begränsad, eftersom 90 % av 
deltagarna i studien var vita storstadsbor. Etnisk bakgrund sågs med andra ord som en 
viktig faktor. 
 
Tredje studien, av Wilson (1999) använder sig av grounded theory ansats. Forskaren 
intervjuade 49 äldre med erfarenheter av anhörigvård och palliativ vård. Efter att 
forskaren annonserat i två nyhetsbrev för seniorer, kunde intresserade kontakta forskaren. 
I sju av dessa intervjuer deltog två personer då anhöriga till deltagarna också ville delta. 
Två standardfrågor ställdes: ”Please tell me about your experiences with death or 
dying?” och “What do you think is the best place and type of care for senior citizens 
during the last days of their life”? Fältanteckningar gjordes under intervjuerna och 26 
intervjuer spelades in på band. Enligt Forsberg och Wengström (2003) använder man sig 
av grounded theory när man vill generera en teori eller utveckla redan existerande teorier. 
Datainsamling, analys och teoribildning pågår samtidigt. Om denna studie arbetar efter 
någon redan existerande teori framgår ej, men författaren har under studiens bakgrund 
skrivit att: 
“Senior citizens are most likely people to have experience providing end-of-life care for 
others. Planning to provide end-of-life care for seniors, with regard to the best location 
and preferred types of end-of-life care, can be enhanced by this experiential knowledge. 
For this reason, an investigation of end-of-life care preferences of senior citizens was 
undertaken.” 
 
Forskaren har haft en egen ide om att äldre med anhörigvårdare erfarenheter är en bra 
kunskapskälla när man ska försöka organisera palliativ vård för äldre och att förbättra den 
palliativa vården. 
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Den fjärde studien av Formiga m.fl. (2004) använder en prospektiv, intervjubaserad 
metod. 137 patienter, som blivit inlagda på sjukhus på grund av hjärtsvikt, blev tillfrågade 
om de ville delta i en intervju angående deras diagnos och vård i livets slutskede. 
Förfrågan skedde dagen innan utskrivning. Detta skedde under en tidsperiod omfattande 8 
månader. Deltagarnas journaler studerades och data om kön, ålder, boendesituationen och 
materiell status samlades in. Forskarna samlade även in information om patienternas 
funktionsnivå och morbiditet. Man mätte funktionsnivå genom att använda Barthel Index 
(BI) med en skala på 0- 100 som mäter nivån på självständighet i de dagliga aktiviteterna, 
Forskarna använde New York Heart Associations (NYHA) fyrskaliga mätinstrument för 
att mäta deltagarnas hjärtsvikt och symptom i samband med hjärtproblemen. 
 
Pensionerade läkare utan tidigare relation till deltagarna gjorde intervjuer med deltagarna, 
intervjuer som varade ungefär 20- 25 minuter. Under intervjuerna tillfrågades deltagarna, 
i en öppen fråga, om de var medvetna om hur deras sjukdom skulle utveckla sig. Om 
svaret från deltagarna blev: ”a chronic and progressive disease” ansågs de medvetna om 
sin sjukdom. Sedan blev deltagarna ombedda att gradera sin livskvalitet på en femgradig 
skala, ”excellent”, ”very good”, ”good”, ”fair” och ”poor” . Deltagarna fick även 
gradera sin relation till vårdpersonal och hjärtspecialisten. De blev även tillfrågade om de 
någon gång diskuterat hjärt- och lungräddning med kardiologen, liksom vilka de ville 
skulle ta beslutet om hjärt- och lungräddning, patienten, läkare, familjen eller alla 
tillsammans. Deltagarna fick frågorna: ”As you probably know, there are a number of 
things doctors can do try to revive someone whose heart has stopped beating, which 
usually includes a machine to help breathing”, “Thinking of your current condition, what 
would you want your doctors to do if your heart ever stops beating?” ,“ Would you want 
your doctors to try to revive you, or would you want your doctors not to try to revive 
you”? Deltagarna fick också frågan om de ville behandlingen skulle fortsätta att förlänga 
livet, även om detta skulle medföra mer smärta. Eller om deltagarna hellre ville att 
behandlingen skulle fokusera på smärtlindring och göra det bekvämt. 
 
Deltagarnas vilja när det gäller att vara vid medvetande under det sista stadiet i 
sjukdomen utforskades. Frågan löd: ”Thinking of the time from your last hospitalization 
to death, would you prefer to remain alert until the end or not?” Deltagarna fick också 
svara på vad som oroade dem mest i ett slutskede,”control of pain; shortness of breath” 
and other disease symptoms”; ”inappropriate prolongation of their life”; ”to maintain 
self control”, ”to decrease the load on their caregiver” eller ”to optimize the relationship 
with their loved ones”. Deltagarna fick välja flera av alternativen om de ville. Frågor som: 
” if recovery from your illness was unlikely, what site of death would you prefer: home or 
hospital”? “When thinking ahead to your own dying, would you prefer to have your 
family and friends present? och “would you like to receive religious support?” ställdes 
även. 
 
Enligt Forsberg och Wengström (2004) är en prospektiv design en experimentell studie 
och data samlas in framåt i tiden, tre egenskaper krävs; att en grupp är en aktiv 
intervention och forskaren bestämmer att en grupp ska fungera som kontrollgrupp och ej 
ta någon intervention, slumpen ska fördela deltagarna mellan grupperna och helst ska 
varken forskaren eller deltagarna veta vilken grupp de tillhör.  
 
I den här studien använde forskaren inte sig av någon kontrollgrupp, studien är baserad på 
intervjuer av utvalda patienter som uppfyller vissa kriterier. Däremot sker intervjuerna av 
pensionerade läkare som tidigare ej haft någon relation med deltagarna i studien.  
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Det framgår inte hur många dessa läkare var eller någon annan information om dessa 
läkare. Studien säger att dessa läkare ej har något att göra med deltagarnas behandling. 
Detta kan kanske ses som en form av kontroll av informationen. Läkarna har kunskap i 
medicin men har inte någon förkunskap om patienterna som deltog. 

4.2 Resultatredovisning  
I Costello (2001) är deltagarna 74 patienter, 29 sjuksköterskor och 8 läkare. 
Observationerna gjordes på tre olika avdelningar; akutmottagning, rehabiliterings 
avdelning för kvinnor och en ”continuing care”. Av de patienter som blev intervjuade 
informellt avled alla utom en person senare på sjukhus. Det framkommer inte något om 
kön, ålder eller sociala förhållande i studien. Det framgår inte heller om alla 74 patienter 
som var inlagda under tiden som forskaren gjorde sina observationer blev intervjuade. 
 
Forskaren använde ett ostrukturerat intervjuschema och hade ett informellt samtal med 
patienter på avdelningarna. Under observationerna gjordes fältanteckningar av forskaren 
och semi- strukturerade intervjuer gjordes med vårdpersonal och även patienterna. Dessa 
intervjuer gjordes ror att få fram de bakomliggande faktorer som gjorde att den palliativa 
vården var organiserad som den var. Ett exempel som studien tar upp var det faktum att 
vårdpersonalen tog hand andra patienter först på morgonen för att gå över till de döende 
patienterna senare. Vid en första anblick kan detta verka orättvist och visa en brist på 
hänsyn för de döende. Men vid intervjuerna framkom det att vårdpersonalen organiserade 
dagen på detta sätt för att de skulle kunna sköta de döende patienterna utan avbrott för 
andra uppgifter.  
 
Tre olika kategorier visade sig efter observationerna och intervjuerna, det viktiga i att 
möta patienternas psykologiska behov, problem med att vårda patienter som är medvetna 
om att de är döende och det viktiga med bra relationer mellan sjuksköterskor och läkare. 
Sjuksköterskorna visade stora kunskaper i patienternas psykologiska behov men under 
själva arbetet och omsorgen koncentrerade sig vårdpersonalen i huvudsak på de fysiska 
behoven. Sjuksköterskorna kunde, genom att organisera vården så att de döende fick sin 
vård senare under morgonen, sköta dessa patienter under en längre sammansatt tid och 
därför hjälpa dem med ett bad eller liknande. 
 
På alla tre olika vårdavdelningar var strategin angående patienternas insikt i att de är 
döende, att informera anhöriga och undvika att berätta för patienten. På akutavdelningen 
var detta standard i att hantera det faktum att en patient var döende. Anhöriga fick veta 
medan patienten själv inte fick någon information. Vårdpersonalen berättigade detta sätt 
med att patienten var sårbar och denna information bara skulle ge patienten ångest och 
smärta. Men alla läkare och sjusköterskor ansåg inte att detta var rätt. Denna hantering 
gjorde även att vårdpersonalen fick svårigheter när någon patient började misstänka att 
något var fel och försökte få svar på sina frågor angående sitt sjukdomstillstånd. Denna 
policy att inte berätta för patienterna hade sitt ursprung hos överläkaren som klargjort för 
läkare och sjuksköterskor att döende patienter inte skulle få denna information om de inte 
specifikt bad om detta av läkaren. Det hände att patienterna fick vetskap ändå och detta 
mycket på grund av dålig kommunikation mellan vårdpersonal och patienter.  
Trots detta fanns en underförstådd överenskommelse på alla avdelningar att de flesta 
patienter skulle få veta om deras tillstånd. Även när det gällde att informera anhöriga 
angående I sjukdomstillstånd brast det ibland, anhöriga blev enbart informerade om de 
själva tog initiativ eller uttryckte någon form av oro för den sjuke. 
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Relationerna mellan sjuksköterskorna och läkarna påverkade vården. Sjuksköterskorna 
spenderade mer tid med patienterna och deras anhöriga ändock var det läkarna som tog 
alla viktiga beslut, så har det alltid varit trots att alla arbetar i team. Enligt studien tog 
läkarna ofta sina beslut angående medicinering och smärtkontroll på initiativ av 
sjuksköterskorna. Vårdpersonalen var inte själva medvetna om detta och under 
intervjuerna sade flera läkare att de såg sig själva som den som tog alla besluten och 
övervakade vården av den sjuka. Trots detta framgick det i journalerna att många av 
besluten var på initiativ av sjuksköterskorna. Många av besluten var alltså gjorda på 
sjuksköterskornas inrådan utan att det verkade som det.  
Läkarna stod även för besluten angående att inte berätta för patienten om dennes tillstånd 
och det framgår att detta beslut inte alltid var baserad i samråd med sjuksköterskorna men 
sjuksköterskorna utmanade aldrig öppet läkarnas beslut. Men om en läkare skulle 
ignorera ett råd så svarade sjuksköterskan ofta med en passiv aggressiv attityd, att arbeta 
långsammare eller att inte samarbeta alls. Ibland använde sig sjuksköterskorna av 
metoden att låtsats att de inte kom ihåg om en ny patient hade motsatts sig återupplivning 
vid hjärtstillestånd. Detta hände på en avdelning och den patienten blev då återupplivad. 
 
Heyland m.fl. (2005) har i sin studie en urvalsgrupp som innehåller 440 patienter och 160 
anhöriga. Kriterier för att få delta var 55 år eller äldre, en eller flera av sjukdomarna; 
 KOL, hjärtsvikt, skrumplever och/eller cancer, i långtgående stadier. Deltagarna ska även 
ha varit inlagda på sjukhus minst 72 timmar i följd. Beräknad fortsatt levnadstid för 50 % 
av deltagarna var 6 månader. Patienterna fick själva välja ut en anhörig som kunde delta i 
studien. Även personer utan anhörigvårdare deltog. Vårdtyp är växelvård som innebär att 
patienterna bor hemma en tid och på sjukhus en tid. Det framgår inte hur länge de stannar 
på respektive plats. Personer med kognitiva sjukdomar, kommunikationsproblematik och 
personer som inte kunde engelska uteslöts från studien.  
 
Mer än 90 % av deltagarna var vita storstadsbor. Ingen deltagare i studien var helt nöjd 
med alla 28/26 elementen och 29 % av patienterna svarade att de inte var helt 
tillfredställda med något av elementen. 50 % var tillfredställda med tre eller färre element. 
Patienterna som hade en anhörigvårdare som deltog i studien var mer tillfredställd. 
Element värderade som ”extremely important” och inte fått ”completely satisfied” av 
patienterna i enkäterna mest frekvent var: ”to have en adequate plan of care and health 
services available to look after you at home upon hospital discharge”; ” to have relief of 
symptoms”; ”to not be a physical or emotional burden on your family”; ” to have trust 
and confidence in the doctor” och ”to receive adequate information”. Dessa element i 
vården ansåg patienterna vara viktigast. I studien fann forskarna även att patienter med 
KOL och hjärtsvikt hade en generell lägre tillfredställelse. Det framgår att symptom för 
cancer och icke- cancer patienter är en lika stor börda men att icke- cancer patienter mer 
sällan får palliativ vård eller insatser. Detta kan därför förklara varför patienter med KOL 
och hjärtsvikt hade en lägre tillfredställelse och även påvisa hur svårt det kan vara för 
läkare att ställa en prognos för dessa patienter.  
 
Men om det ska krävas en helt korrekt prognos för att få palliativ vård finns risken att 
många patienter med behov av palliativ vård kommer att stå utan, framgår det i studien. 
Forskarna säger att det finns stora möjligheter till att förbättra den palliativa vården i den 
akuta sektorn i Canada. Studien fann en stor skillnad mellan graden av betydelse och 
graden av tillfredställelse, det element som ansågs viktigast graderade patienterna aldrig 
som helt tillfredställd med.  



19 
 

 

Det finns ett behov av bättre informationsutbyte, kommunikation, symptomhantering och 
tillgång till läkare, från patientens perspektiv. 
 
Studien fann även några överraskande resultat. Många andra studier på patienter med 
cancer och HIV/AIDS har funnit att kontroll över beslutsfattande har varit mycket viktig 
för deltagarna. I denna studie hade 17,3 % svarat ”extremely important” på detta element. 
Även element som att få hjälp med beslutsfattandet rankades lågt och var inget prioriterat 
för dessa deltagare. Det verkar som att för dessa äldre, mycket sjuka, patienter är det 
viktigare att veta vem som är ens läkare som de kan lita på och ha tillgång till denna 
läkare. Detta ansågs mycket viktigare än ha fullständig kontroll över vården och 
beslutsfattandet. 
 
Wilson (1999) har i sin studie en målgrupp äldre individer med erfarenheter av att vårda 
döende närstående. Dessa är 49 stycken och angett sitt intresse för att delta i studien efter 
att sett en annons i ett nyhetsbrev. Vid sju intervjuer deltog två personer. 78 % av 
deltagarna hade erfarenheter av palliativ vård för 2 - 4 personer. Vården hade skett i deras 
eget hem eller den döendes hem som extra hjälp för vårdpersonal. De avlidna var 
föräldrar till deltagarna, andra familjemedlemmar, partner, barn eller vänner. Åldern på 
deltagarna i studien varierade mellan 60 - 85 år. Fem använde rullstol och syrgas. 25 
stycken var gifta och alla deltagare talde engelska. Ingen av deltagarna hade själva 
palliativ vård. 
 
Enligt Wilson kunde deltagarna i studien delas in i två grupper, de som hade någon som 
kunde vårda dem i ett slutskede (26 st) eller de som inte hade någon (23 st). De deltagare 
som inte var gifta eller var skilda hade oftare ingen som de kunde tänka sig skulle kunna 
vårda dem, barnen bodde för långt bort och ansågs av deltagarna för upptagna av sitt.  
En deltagare hade aldrig varit gift, hade inga barn, syskon eller föräldrar som skulle 
kunna vårda henne, hon hade tagit hand om dem när de var döende. De flesta av 
deltagarna i studien hade dock förberett sin egen död genom att uppdatera sitt testamente, 
flyttat eller planerade att flytta och talat med sina anhöriga om sin hälsa. 57 % av 
deltagarna i studien hade upprättat speciella direktiv eller s.k. livs- testamente om sin död. 
De som gjort dessa planer var oftare ogifta och de som var gifta hade mer sällan upprättat 
någon form av plan på sin eventuella palliativ vård.  
 
Ingen kunde tänka sig att ha en vän som vårdare, några sade att de inte kunde tänka sig 
sin åldrande vän göra vad partner eller barn gör för döende familjemedlemmar. 
Deltagarna var även medvetna om att det skulle kunna komma en tid då mer informell 
vård blev nödvändig, anhörigvårdare kunde bli utmattade eller så skulle det bli svårt rent 
mentalt att vårda en döende närstående. 
 
De flesta deltagare i studien ansåg att hemmet var det bästa stället att bli vårdad på och 
den mest frekventa anledningen till detta var att i hemmet fanns de som brydde sig om en. 
Men deras egna erfarenheter från anhörigvård gjorde att de hade en insikt i hur vård i 
hemmet kunde bli en omöjlighet på slutet. Då var alternativet antigen sjukhus eller någon 
form av boende. De som ej ville dö på ett sjukhus ansåg att sjukhus var så sterila och ett 
ställe där det var lättare att få livs- upprätthållande hjälp, något som många ej ville ha. De 
som ej ville flytta till boende hade erfarenheter av att vården hade en lägre kvalitet på 
dessa inrättningar. 92 % av deltagarna i studien ville ej ha "meningslös" behandling för att 
förlänga livet. 
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Många av deltagarna uttryckte åsikter om hur läkarna ofta "spelade gud" och ville vara 
"medicinska hjä1tar". Många av deltagarna i studien uttryckte även en oro över att förlora 
kontrollen av beslutsfattandet till läkarna. Många av deltagarna ville ha människor som 
kände dem och brydde sig om dem som vårdare. 3 % av deltagarna sade även att de var 
för dödshjä1p men ingen av deltagarna i studien sade något om att de skulle ta sitt eget liv 
under döendet. 

 
I studien av Formiga m fl (2004) är urvalsgruppen 80 patienter, 64 år och ä1dre som blivit 
inlagda för akut hjärtsvikt. Deltagarna hade en medelålder på 79 år och 58 % var kvinnor. 
Deltagarna i studien blev intervjuade av pensionerade läkare om deras preferenser kring 
hjärt- och lungräddning och återupplivning.  
Frågan om vem som skulle ta beslutet om återupplivning av dem ställdes till deltagarna. 
Deltagarna fick gradera sin relation med sin läkare och annan vårdpersonal och även sin 
livskvalitet och besvara frågan om vad som oroade dem mest när det gällde sin sjukdom 
och livets slutskede. Intervjuarna stä1lde även en fråga om deras sjukdom för att 
kontrollera om deltagarna var medvetna om att sjukdom var kronisk och framåtskridande. 
På den frågan var 64 % av deltagarna medvetna om sjukdomens kroniska karaktär. 
Deltagare som inte visste detta om sin sjukdom frågade efter råd angående detta. 
 
På frågan om deltagarna livskvalitet svarade 0 % ”excellent”, 3 % ”very good”, 33 % 
”good”, 42 % ”fair” , 22 % ”poor ”. Deltagarnas svar på hur deras relation med läkaren 
var, 4 % ”excellent”, 6 % ”very good”, 60 % ”good”, 24 % ”fair ”, 6 % ”poor ”. Frågan 
om vem som skulle ta beslutet om återupplivning svarade 39 % patienten, 17 % läkaren,  
2 % familjen och 42 % alla tillsammans. 40 % av deltagarna vill inte bli återupplivade vid 
eventuellt hjärtstillestånd. Enligt studien fanns det ett samband mellan att vilja bli 
återupplivad och en högre livskvalitet, men studien fann inget samband med variablerna 
kön, ålder, civilstånd, funktionsförmåga, sjukdomens tillstånd. 66 % av deltagarna 
förespråkade palliativ vård. 36 % av deltagarna ville vara vaken i till slutet, 59 % vill inte 
vara vaken till slutet och 5 % av deltagarna vill inte svara på frågan. 

 
Det som oroade deltagarna mest i sjukdomens slutförlopp var: 87 % ”control of pain”  
“shortness of breath and other disease symptoms” 47 %”inappropriate prolongation of 
their life” 25 %,”to maintain self-control” 32 %”to decrease the load on their caregiver”, 
25 %”to optimize the relationship with their loved ones” När sjukdom ej längre går att 
bota ville 50 % fortsätta sin vård i hemmet och 40 % ville vårdas på sjukhus (av dessa 40 
% var det 53 % som tidigare svarat oro över att öka vårdtyngden för vårdgivaren), 10 % 
svarade att de var osäkra. Hela 76 % vill vara omgivna av närstående medan 24 % ville 
vara ensamma. 41 % önskade andligt stöd och 48 % ville inte ha andligt stöd, 11 % var 
osäkra i denna fråga. Enligt studien fanns inget samband mellan kön, ålder eller 
funktionsförmåga. 

4.4 Analys av resultat 
Vid en närmare titt på hur palliativ vård är definierad av WHO finner man 
formuleringarna: ”integrates the psychological and spiritual aspects of patient care”, 
“affirms life and regards dying as a normal process”, “uses team approach to address 
the needs of patients and their families; including bereavement counseling”. I flera av 
dessa studier kan man finna vissa brister i den palliativa vården hos deltagarna. Costello 
(2001) visar i sin studie hur patienterna inte fick någon rak och tydlig information om sitt 
sjukdomstillstånd och det faktum att de var döende. De sjuksköterskor som deltog i 
studien visade sig ha stora kunskaper om palliativ vård och visste hur viktigt det är att 
möta även de psykologiska behoven hos patienterna.  
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Trots detta visade sig det i studien att sjuksköterskorna i huvudsak koncentrerade sig på 
den fysiska delen av vården och ansåg att hjälpa patienten med ett längre bad var det 
samma som att möta de psykologiska behoven. Läkarna och sjuksköterskornas 
kommunikation mellan varandra påverkade även vården om patienterna. Den policy som 
överläkaren formulerat angående att inte berätta för patienten om dennes 
sjukdomstillstånd delades inte av all vårdpersonal. Även i Heylands studie (2005) framgår 
det att deltagarna ansåg att få korrekt information och kunna lita på läkaren var ett av de 
viktigaste elementen i palliativ vård. Dessa element var deltagarna även missnöjda med i 
sin egen vård.  
 
Formigas studie (2004) framgår att 42 % ansåg att alla tillsammans dvs. patienten, läkaren 
och familjen, skulle ta beslutangående återupplivning vid ett eventuellt hjärtstillestånd hos 
patienten. Om man återknyter till WHO: s definition kan man se, att i dessa studier faller 
en del av WHO: s definition av palliativ vård bort. Att inte ge en tydlig information till 
patienten om hur denne är döende och hur kommunikationen mellan patienten och 
vårdpersonal är undanflyende och undvikande. Om den palliativa vården ska se döendet 
som en naturlig process måste det bölja med att vårdpersonalen vågar tala med 
patienterna om hur denna är döende. Att det även brister i informationen till anhöriga gör 
att den palliativa vården sviker på punkten att se döendet som en normal process.  
 
När vårdpersonalen ej kan tala med anhöriga eller patienten om döden så blir det svårt att 
klara även de andra kriterierna av WHO: s definition av palliativ vård. Dessa brister är 
tydliga i Costellos studie (2001) och även i Heylands studie (2005), där patienterna ej fick 
tillräckligt med information och önskade en förbättring av kommunikationen mellan 
patient och vårdpersonal. Heylands studie (2005) visar att deltagarna anser att det är 
viktigt att kunna lita på sin läkare, och i Formigas studie (2004) ansåg majoriteten av 
deltagarna att beslutet om återupplivning skulle tas i samråd med läkaren. I Wilsons 
studie (1999) framgår det att deltagarna hade svårt med alla svåra beslut som måste tas. 
Deltagarna ansåg att vårdpersonal hade det lättare i och med att de hade sina kolleger att 
stödja sig mot i beslutsfattandet medan en anhörigvårdare är helt ensam med alla svåra 
beslut. Palliativ vård ska använda sig aven team approach enligt WHO: s definition och 
dessa studier uppvisar vissa brister i detta. Detta visar hur viktigt det är att känna 
förtroende och stöd från vårdpersonal och läkare. Om patienter och anhöriga ej får en rak 
och tydlig information från vårdpersonal och läkare kan detta leda till mer stress och 
ångest hos den döende och dennes familj.  
 
Costello (2001) visar hur viktigt det är med kommunikationen mellan vårdpersonal och 
läkare. Att alla borde arbeta efter samma etiska riktlinjer och ha ett gemensamt 
förhållningssätt till den döende patienten och dennes familj. Informationen som ges av 
läkarna och vårdpersonal ska inte vara helt olika och att en sjuksköterska säger en sak och 
en annan något helt annat medan läkaren säger en tredje version. Risken är stor att detta 
uppstår när ingen ger rak och tydlig information utan har en policy som säger att 
personalen ska undvika att säga sanningen om den sjukas tillstånd. I Wilsons studie 
(1999) anser flera av deltagarna att de inte ville bli vårdade på sjukhus i slutet för att där 
skulle "meningslös livs- upprätthållande behandling" lättare kunna sättas in. Och att 
läkare hade en tendens att "spela gud". Detta visar på stora brister i förtroendet till läkare 
och vården i sig.  
 
I WHO: s definition av palliativ vård finns det spirituella eller andliga stödet med som ett 
kriterium som ska finnas med i den palliativa vården men i Formigas studie (2004) 
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framgår det att 41 % av deltagarna ville ha andligt stöd medan 48 % sade sig inte vilja ha 
något andligt stöd och 11 % var osäkra. Hur detta ska tolkas är osäkert. Här är alltså 
majoriteten emot andligt stöd, men detta kan bero på hur frågan ställdes och hur dessa 
patienter definierar andligt stöd i sig. Kanske det ses som en personlig angelägenhet som 
ej behövs i vården eller det faktum att deltagarna precis genomgått en lyckad behandling 
kan ha påverkat svaren. Formigas studie (2004) är en spansk studie och deras vårdkultur 
kan se helt annorlunda ut än t ex Canada som Heylands studie (2005) är gjord. Här finns 
alltså en skillnad mellan studierna. De resterande studierna visar att andligt och spirituellt 
stöd anses vara en viktig del i den palliativa vården från patienternas perspektiv.  
  
I Costellos studie (2001) visar sjuksköterskorna stor kunskap om den spirituella delen av 
palliativ vård men har inte integrerat denna kunskap i det praktiska arbetet, då 
sjuksköterskorna anser att ge en patient ett bad eller liknande kan anses vara likvärdigt 
med just spirituell eller andligt stöd. I Heylands studie (2005) framgår av enkäterna att 
deltagarna är missnöjda med den delen av vården som ska ge dem stöd och minska deras 
stress av att känna sig som en börda för sina anhöriga. Däremot finns inte det rent 
spirituella eller andliga faktorerna med i den studien som något som deltagarna vill 
förbättra. Här kanske deltagarna känner sig nöjda med denna del eller så efterfrågas inte 
något andligt eller spirituellt stöd från vården.  
 
I WHO: s definition av palliativ vård står det även “provides relief from pain and other 
distressing symptoms”, “will enhance quality of life and may also positively influence the 
course of illness” och “is applicable early in the course of illness” När det gäller 
symptomlindring är denna aspekt av palliativ vård väldigt viktig enligt studiernas resultat. 
I Heylands studie (2005) är symptomlindring än av de viktigaste elementen i palliativ 
vård enligt deltagarna. Detta är även något som de anser sig inte vara helt nöjda med i sin 
egen vård. Deltagarna i Formigas studie (2004) har rädsla för smärta som ett element de 
oroar sig mest över.  
 
Sjuksköterskorna i Costellos studie (2001) har stor makt över denna del av vården och 
läkarna tar ofta besluten om smärtlindring och symptomkontroll på en sjuksköterskas 
inrådan. Både sjuksköterskorna och läkarna i studien såg detta som en viktig del av den 
palliativa vården, att en patient skulle vara smärtfri under döendet. Men det framkommer 
också att om en läkare ej följer en sjuksköterskas råd kan patienten komma i kläm, 
sjuksköterskan kanske vill "ge igen" och detta drabbar då patienten, som den 
sjuksköterska som "glömde bort" att en patient inte ville bli återupplivad och inte 
framförde detta till läkaren när patientens hjärta stannade. Denna patient blev därför 
återupplivad och patientens önskan därför ignorerad, bara för att sjuksköterskan ville ge 
igen på en läkare som inte följt sjuksköterskans råd angående en annan patient. Detta 
visar på hur viktigt det är att ha etiska riktlinjer och gemensamma förhållningssätt och 
framför allt en känsla av att arbeta i ett arbetslag bland vårdpersonal. 
 
Wilsons studie (1999) visar att deltagarna hade hemmet som det lämpligaste stället att bli 
vårdad på, där finns de människor som bryr sig om en. De ansåg även att 
döendeprocessen inte ska förlängas i onödan och risken är stor att detta sker på ett 
sjukhus. Här är alltså deltagarnas tillit till läkarna ganska låg. Deltagarna oroade sig för 
att döendeförloppet ska dras i tiden, helt i onödan. I Formigas studie (2004) var onödig 
förlängning av livet något som oroade patienterna mest i döendeprocessen. Heylands 
studie (2005) visar deltagarna missnöje med den omvårdnadsplan som ska finnas 
tillgänglig för patienterna efter att de blir utskrivna från sjukhus.  
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Denna studie har patienterna växelvård men känner inte att de får tillräckligt med stöd 
från sjukvården när de är hemma. Här finns alltså vissa brister enligt deltagarna i 
studierna. Onödig förlängning av döendet oroar patienterna och gör att deras förtroende 
för läkarna minskar. 
 
Även smärtlindring oroar och inbördes relationer mellan vårdpersonal och läkare kan 
påverka palliativa vården så att någon rar just en onödig förläning av livet i dennes ögon, 
alltså den sjukes önskan respekteras ej. Om man enligt WHO: s definition påverka 
sjukdomsprocessen och öka livskvalitén för patienterna måste smärtlindringen fungera på 
ett bra sätt och vårdtypen ska inte påverka om man får stöd eller ej från vården.   
 
I Heylands studie (2005) fann forskarna en skillnad i tillfredställelsen med den palliativa 
vården och vilken typ av diagnos de hade. KOL och hjärtsvikts- patienter hade i regel en 
lägre tillfredställelse och detta förklarar forskarna med att dessa grupper mer sällan får 
palliativ vård insatt. Detta mycket på grund av att det är svårt för läkarna att sätta en helt 
säker sjukdomsprognos. Detta gör att vissa grupper av patienter med behov av palliativ 
vård kanske riskerar att stå utan. I Formigas studie (2004) framgår det av deltagarna att  
64 % var medvetna om hur deras sjukdom, hjärtsvikt, var framåtskridande och kronisk 
40 % vill ej bli återupplivade men av dessa var det bara 2 personer som diskuterat detta 
med sin läkare. Dessa studier visar att det kan finnas personer med svåra sjukdomar och i 
stort behov av palliativ vård men som aldrig får det.  
 
Att man då ska kunna efterleva WHO: s definition av palliativ vård, där ett kriterium är 
att palliativ vård ska sättas in tidigt i sjukdomsförloppet blir svårt. Deltagarna i studierna 
visar även upp bristande förtroende för läkarna och vissa vill ej hamna på sjukhus där 
chansen är större att de ska få en onödig och utdragen döendeprocess. Om detta är sant 
framkommer ej i dessa studier, dessa utgår bara från patientens perspektiv. Det är i alla 
fall en onödig börda att behöva bära på för denna grupp av patienter. Chansen att kunna 
påverka sjukdomsförloppet och öka livskvaliteten för patienterna kan minska om de ej 
känner tillräckligt med förtroende för sin läkare och vårdpersonal. 
 
När det gäller den andliga och spirituella delen av palliativ vård ansåg deltagarna tre av 
studierna att detta var viktig. I Formigas studie (2004) var majoriteten emot detta och 
ansåg att de inte ville ha någon sådan. Detta kan anses intressant, då de andra studierna 
uppvisade brister i just integrationen av det andliga och spirituella i vården. Kanske beror 
det på hur man ställer denna fråga till patienten. Hur patienten definierar andligt stöd och 
hur deras förväntningar på vården i sig kan påverka detta. Kanske de ej vill ha något 
andligt stöd från vården då de redan får detta från andra? Och om detta stämmer hur 
påverkar detta vården i sig? 
 
Trots det negativa kan man ändå hitta positiva delar i studierna. I Formigas studie (2004) 
har patienterna en relativt god relation med sin läkare då 60 % av deltagarna svarade 
”good” på frågan. Detta betyder att de flesta har en relativt bra relation med sin läkare.  

5. Slutdiskussion 
De studier som förekommer i den här litteraturöversikten har vissa gemensam nämnare 
men skiljer sig också åt på vissa plan. I tre av studierna framkom att deltagarna föredrog 
att bli vårdade i hemmet mycket på grund av den emotionella delen av vården faller bort i 
en sjukhus- eller boendemiljö, enligt deltagarna. I hemmet finns de som känner och bryr 
sig dem.  
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I Costellos studie (2001) säger det ingenting om patienternas åsikt som så men resultaten 
visar att vårdpersonal och läkare visar brister i just det emotionella och känslomässiga 
delen av vården. Studien visar även upp en vårdkultur som är undvikande och tyst om den 
döendes diagnos, varken patienten eller anhöriga rar en rak och korrekt information. I 
studierna framkom även att det finns en oro över att behöva utstå en onödig förlängning 
av livet med livs- upprätthållande behandling. Anledningen till denna oro kan kanske 
förklaras dålig kommunikation mellan patient och läkare. Flera av studiernas deltagare 
(Wilson, Formiga, Heyland) ansåg att detta var en viktig del i den palliativa vården 
samtidigt var detta något som många uppfattade som bristande. Om kommunikationen 
och informationen från vården till patienten brister kan oro för vården uppstå. 

 
Vårdkulturen i sig påverkar den palliativa vården. Nästan all vård genomsyras av det 
faktum att man ska bota en patient och döden ses som ett misslyckande från vårdens 
perspektiv. Därför blir det svårt att tala om något så självklart som döden. Att personal 
arbetar efter en "botande ideologi" påverkar palliativ vård. Sjuksköterskorna kan ha stor 
kunskap i ämnet med får svårt att integrera denna kunskap i det praktiska arbetet. 
Då uppstår lätt situationer där man undviker ämnet, undviker att berätta för patienter och 
anhöriga eller ger annan information än sin kollega. Att sanningen om patientens tillstånd 
hålls borta från patienten själv gör att vårdpersonal makt över patientens egen död, nästan 
som att läkare eller sjuksköterskor "äger" patientens diagnos. Man förklarar detta med att 
det skulle bli för ångestfyllt och svårt för patienten att få veta sanningen. Men ofta känner 
patienten själv att något är fel och försöker därför få ett rakt svar men detta undviks av 
vårdpersonal. Allt för att det är så jobbigt att tala om döden. Men dessa studier visar att 
korrekt information, bättre kommunikation och att kunna lita på läkare och sjuksköterskor 
är en av de viktigaste komponenterna i palliativ vård, enligt patienterna själva. 
 
Trots det negativa finns det ändå många som är nöjda med sin relation med läkaren och 
många av vårdpersonalen som inte tycker att det är rätt att låta bli att informera patienten 
om dennes sjukdomstillstånd. Detta kanske är ett tecken på att många har stor kunskap i 
palliativ vård och det svåra är att införa det i det praktiska arbetet i vården. De studier 
som förekommer i den här översikten har alla ganska olika vårdformer. Ändå har 
resultaten liknat varandra, patienterna är relativt missnöjda med den palliativa vården. 
 
Under arbetet med denna litteraturöversikt har det varit svårt att finna svenska studier. De 
som finns har ofta ett anhörigperspektiv. Detta tycks vara ett vanligt perspektiv i studier 
mer sällan har studier patientperspektiv. Även om studien har ett perspektiv från patienten 
så är det ofta anhöriga som deltagit i studien. Varför detta är så vanligt kan bero på att 
patienter med palliativ vård ofta är sjuka och därför har svårt att delta i studier och svara 
på frågor. Eller så kanske det finns en tendens att det "känns" fel att ställa svåra frågor om 
döden till någon som är döende.  
 
I en av studierna i den här litteraturöversikten har forskarna inte fått tillåtelse av 
etikkommittén på sjukhuset att intervjua akut, sjuka, äldre personer utan forskarna fick 
vända sig till personer som precis genomgått en lyckad behandling (Formiga 2004). 
Anledningen till detta var att det skulle skapa stor ångest bland anhöriga och att de sjuka 
ofta har svårt att svara på frågor, enligt läkarna. Detta måste naturligtvis respekteras men 
skapar ändå en fundering i hur svårt det är att tala om döden och speciellt med döende 
personer. I detta fall tog man också stor hänsyn till anhöriga. Naturligtvis ska även 
anhöriga respekteras men ibland får man intrycket av att mycket ljus ligger på anhöriga 
och deras sorgearbete i studier av palliativ vård.  
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I den svenska parlamentariska utredningen God vård i livets slut- En kunskapsöversikt om 
vård och omsorg om äldre15 har socialstyrelsen gjort en litteraturöversikt om palliativ 
vård. Resultaten i denna översikt visar att i den västerländska världen är vården ungefär 
den samma när det gäller äldre personer. Den visar också att det inte finns några större 
skillnader mellan vad yngre och äldre personer tycker är viktigt för ett värdigt liv vid 
livets slut.  Riskgrupper, i Sverige, för icke adekvat behandling är, enligt socialstyrelsen, 
äldre utan socialt nätverk och då särskilt äldre kvinnor, äldre med nedsatt kognitiv 
förmåga eller kommunikationsproblem och äldre med sjukdomar av kroniskt förlopp som 
t ex KOL och hjärtsvikt. I Heylands studie (2005) konstateras samma sak, patienterna 
med dessa sjukdomar hade en lägre tillfredsällelse än cancer- patienterna. I Formigas 
studie (2004) där patienterna hade hjärtsvikt är kommunikationen mellan patient och 
läkare dålig angående deras sjukdomsförlopp, 64 % var medvetna om att deras sjukdom 
var av kronisk karaktär, detta är majoriteten av deltagarna men ändock är 36 % inte 
medvetna om att deras sjukdom är obotlig. Även 40 % av deltagarna i studien vill inte bli 
återupplivade vid ett hjärtstillestånd men endast 2 hade diskuterat detta med sin läkare. 
Detta kan kanske påvisa en sämre diagnossättning hos denna patientgrupp. I WHO: s 
definition av palliativ vård ska symptomlindring finnas för att öka livskvaliteten och 
påverka sjukdomsförloppet på ett positivt sätt anses också som delar av den palliativa 
vården. Men vissa grupper riskerar att aldrig erbjudas palliativ vård och många av 
deltagarna i studierna känner inte tillräckligt med förtroende för läkarna. En onödig, extra 
börda för en patient som är döende, att behöva oroa sig för även den medicinska delen av 
vården och om läkaren man har får för sig att "spela gud" som det uttrycks i Wilsons 
studie (1999). Eller hur sjuksköterskornas kamp mot läkarnas gör att patienterna kommer 
i kläm i Costellos studie (2001). Om vissa grupper som har behov av palliativ vård aldrig 
får den är chansen liten att målet med att erbjuda palliativ vård så tidigt som möjligt i 
sjukdomsförloppet ska kunna uppnås. 
 
Att vissa patientgrupper riskerar att hamna utanför den palliativa vården kan kanske 
förklaras med att mycket av tidigare forskning har skett på cancer patienter och den 
tidigare hospicefilosofin, som dominerat cancervården, kanske även har influerat palliativ 
vård. Men en orsak till att dessa patientgrupper hamnar utanför kan förklaras med att 
läkarna har svårt att sätta en prognos för dessa patienter. Det behövs mer kunskap på detta 
område. Vad vill patienterna själva ha för typ av vård? Hur ska vården se till att vissa 
grupper av patienter inte ställs utanför den palliativa vården, trots behovet? 
 
Patienterna själva måste få komma till tals. Mer forskning behövs på detta område. Och 
de kunskaper som redan finns måste integreras i det praktiska arbetet. Enligt patienterna 
själva vill de ha en bättre kommunikation och information, mer emotionellt stöd och även 
möjligheten att bli vårdad i hemmet. Den stora majoriteten som vill bli vårdad i hemmet 
gör att en organisation som gör detta lättare, kanske behövs. 
 
De olika studierna utspelar sig också i olika typer av vårdformer men trots detta finns det 
likheter mellan studierna i vad patienterna ansåg vara viktigast i vården och vad dessa 
patienter är missnöjda med i den palliativa vården. Om det går dra några generella 
slutsatser av detta är omöjligt med denna studie men ändock intressant.  
Trots att studierna utspelar sig på akuta avdelningar, rehabiliteringsavdelningar så verkar 
kommunikationen och informationen mellan patienter och vårdpersonal vara ungefär på 
samma nivå.  

                                                 
15 Socialstyrelsen: God vård i livets slut- en kunskapsöversikt om vård och omsorg om äldre 
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De flesta patienter sade sig även vilja ha sin vård i hemmet i första hand när det kommer 
till vården i slutskedet. Även behovet av andlig eller emotionellt stöd verkar vara ungefär 
lika stort. Men det spirituella och andliga stödet som, enligt WHO, ska finnas med i 
palliativ vård verkar det finnas olika åsikter om. Formiga (2004) och i Heylands studier är 
andra kriterier prioriterade. Vad detta beror på kan man bara spekulera om. Kanske 
patienterna får detta från annat håll och inte har behov av detta eller så finns det andra 
kriterier som anses viktigare och om dessa kriterier tillfredställs så uppstår behovet av 
andligt stöd.  
 
När man tittar närmare på de olika tolkningarna av WHO: s definition upptäcker man 
både likheter och skillnader mellan den internationella och de svenska tolkningarna. I 
boken God palliativ vård16 analyserar författarna de olika definitionerna och kommer 
fram till att alla benämner palliativ vård som en helhetsvård där syftet med vården ej är att 
bota utan att lindra smärta och andra symptom. Målet med den palliativa vården är även 
att förbättra livskvalitén för patienten vid livets slutskede. Skillnaderna mellan 
benämningarna ses bl.a. i de andliga och existentiella dimensionerna.  
I de svenska benämningarna talar man hellre om existentiella dimensioner, som kanske 
kan ses som en mindre religiöst färgad syn på denna typ av frågor än i den internationella, 
som ger benämning andliga dimensioner. Den svenska definitionen undviker också att 
förklara vad livskvalitet mer konkret innebär, medan man i WHO: s definition finner 
formuleringen - ett så aktivt liv som möjligt. I svenska definitioner av palliativ vård talar 
man även hellre om närstående, än om familjen, vilket kanske kan tolkas som en vidare 
syn på vilka de viktiga relationerna är för patienten. De svenska definitionerna nämner 
ingenting om hur man ska betrakta döende och döden medan WHO talar om hur döden 
och döendet är en normal process. Det finns alltså vissa skillnader mellan de olika 
definitionerna vilket kan spegel den vårdkultur som finns i det aktuella landet. Men den 
internationella definitionen av palliativ vård från WHO är allmänt vedertagen och kan 
kanske ses som någon form av stomme för den typen av vård. Därför har det varit mycket 
intressant att undersöka hur det ser ut i praktiken på inom dessa olika vårdtyper. Uppnår 
vården dessa kriterier eller finns det delar som är sämre? Dessa studier visar på att vissa 
delar sämre och behöver förbättras. Att döden är ett tabubelagt område och att ingen 
egentligen vill tala om döden, speciellt inte med dem som är döende försvårar naturligtvis 
att uppnå dessa kriterier. De som drabbas är de som behöver vården, patienter och deras 
anhöriga. Men allt är inte dåligt. I vissa av studierna hade personal kompetens men kunde 
inte överföra detta till praktiken. Kanske behöver personalen mer stöd och hjälp för att 
kunna omsätta sin kunskap till praktiskt arbete. En anledning till att personal ej klarar 
detta kan vara på grund av hur vårdkulturen ser ut, med en organisation som är hierarkisk 
och inte vill ha förändring. Att ändra sitt arbetssätt bort från det rent medicinska och 
botande och mer mot ett palliativt synsätt är svårt när medicin i alla tider stått för just 
botande. Men med mer forskning och bättre utbildning och kanske handledning för 
personalen kan detta förbättras. De flesta bidragen från forskarvärlden och även de 
parlamentariska utredningarna som gjort i Sverige tala mycket om värdig död, 
livskvalitet, god död och liknande men inte många förklarar vad detta betyder rent 
praktiskt. WHO: s internationella definition talar om hur patienten ska kunna leva ett så 
aktivt liv som möjligt ända till slutet, vilket kanske kan ses som en ståndpunkt. Patienten 
ska få möjlighet att leva så aktivt som möjligt och det ska ingå i den palliativa vården att 
möjliggöra detta. Detta är en fin tanke men kan vara svår att genomföra, än så länge, om 
det finns en motvilja till att överhuvudtaget berätta för patienten om dennes tillstånd.  

                                                 
16Sandman. L. m fl (2005): 15 
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Bilaga 1 
 
Här presenteras en tabell på sökningsförfarande och antal träffar: 
Databaser 
Sökord: 
*=Trunkering 
- = ingen 
sökning gjorts 
med nämnda 
sökord 
0 = Inga 
träffar 

Voyage
r 
Örebro 
Univers
itet 
bibliote
ks-
katalog 

Libris 
Svenska 
forsknin
gs-
rådets 
gemens
amma 
katalog 

Elin 
Elektronis
ka 
tidskrifter 
(inter-
nationell) 

Coch
rane 

Pubme
d 

Svemed+ BioMed 
Central 

BioMe
d 
Central 
Palliati
ve care 

Blackwel
l 
Synergy 

Palliativ vård 142 425 - - - 526 - - - 
Palliativ vård 
* äldre 

4 16 - - - 106 - - - 

Terminal vård 
* äldre 

2 299 - - - 69 - - - 

Vård i livets 
slutskede 

71 290 - - - 477 - - - 

Vård i livets 
slutskede * 
äldre 

2 23 - - - 69 - - - 

Patient 
tillfredställels
e * äldre   
* Palliativ 
vård 

0 0 - - - 0 - - - 

Patient 
tillfredställels
e * äldre  
* Terminal 
vård 

0 0 - - - 0 - - - 

Patient 
tillfredställels
e 
* äldre   
*Vård i livets 
slutskede 

0 0 - - - 0 - - - 

Palliative care 121 357 4435 173 27292 1 550 18 3921 
Palliative care 
* elderly 

0 2 2 28 8989 0 128 8 51 

Terminal care 
* elderly 

0 3 20 26 3790 10 191 7 2597 

End of life 
care 

16 63 790 875 0 16 2957 15 49268 

End of life 
care 
* Patient 
satisfaction 

1 1 4 275 0 0 244 1 4349 

End of life 
care * elderly 

0 1 27 166 0 1 671 8 6499 

End of life 
care  
* elderly  
* Patient 
satisfaction  

0 0 2 67 0 0 81 0 1016 

 


