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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

 

Årligen avlider cirka 90 000 personer i Sverige varav merparten är i behov av palliativ vård i 

livets slutskede. Den palliativa vården syftar till förbättrad livskvalitet samt åt att förebygga 

lidande hos personer i palliativt skede. När livet är hotat uppstår ofta frågor av existentiell 

karaktär. Hopp beskrivs som ett viktigt begrepp för personer i palliativt skede. Inom palliativ 

vård i Sverige används de 6 S:n som en modell för personcentrerad vård.  

 

 

Syfte 

 

Syftet med denna studie var att beskriva betydelsen av hopp för personer i palliativt skede. 

 

 

Metod 

 

Vald metod är allmän litteraturstudie. Databassökningar genomfördes i PubMed och CINAHL 

varav 15 stycken vetenskapliga artiklar inkluderades till resultatet. Artiklarna 

kvalitetsgranskades, analyserades och sammanställdes i en matris. 

 

 

Resultat 

 

Sex kategorier framkom ur analysen: att pendla mellan hopp och hopplöshet, att finna 

strategier för att känna hopp, sociala relationer främjar hopp, betydelsen av att vara 

självbestämmande, att ha symtomkontroll samt hoppet förändras. 

 

 

Slutsats 

 

Personer i palliativt skede upplever att hopp är ett viktigt begrepp för att kunna stå ut med den 

nya situationen som den palliativa diagnosen medfört. Personerna upplevde vidare att det är 

viktigt att själv vara med och besluta om behandlingar. Acceptans belyses som en viktig 

faktor för att kunna hantera situationen. Att finna lämpliga strategier samt att vara väl 

symtomlindrad belyses som viktiga faktorer för att för att öka livskvaliteten och främja 

hoppet. Vidare är stödjande och meningsfulla relationer viktiga för personerna. När 

sjukdomen progredierar framkom acceptans som en viktig faktor för att hoppets fokus skall 

kunna förändras.  
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INLEDNING 

Att inge hopp i palliativt skede kan låta paradoxalt. Anledningen kan vara att palliativ vård 

per definition ges till de personer som befinner sig i en fas där det inte längre är möjligt att 

bota och behandlingar övergår från kurativ till palliativ vård. Detta är en svår omställning, 

inte enbart för patienten utan även för närstående och sjukvårdspersonal då huvudmålet med 

den palliativa vården inte längre är att patienten ska bli frisk, utan istället övergår till att 

patienten ska ha livskvalitet. Hopp i vården kopplas ofta till hopp om att faktiskt bli frisk. 

Eftersom palliativ vård ges när det bedöms att vården saknar förmåga att bota patienten 

saknas i grunden denna form av hopp (Kylmä, Duggleby, Cooper & Molander, 2009).  

Att ge hopp till personer som befinner sig palliativ skede är viktigt av två skäl. Det första är 

att palliativ vård kan fortgå under varierande och ibland långa tidsperioder. Det kan röra sig 

om flera år, under vilka nya behandlingsformer kan utvecklas som ändrar diagnosen från 

palliativ till kuriativ vård med hopp om återhämtning. Det andra skälet, som är det viktigaste i 

sammanhanget, är att hopp om god livskvalitet är betydelsefullt även i vårdepisoder som 

förväntas avslutats med att personen avlider till följd av sjukdomen. Då vi uppmärksammat att 

det råder brister inom vården om personers upplevelser av hopp i palliativt skedet ämnar vi 

undersöka detta och har därför gjort en litteraturstudie om ämnet. 

BAKGRUND 

Palliativ vård 

Årligen avlider ca 90 000 personer i Sverige varav merparten är i behov av palliativ vård före 

sin bortgång (Socialstyrelsen, 2013). Enligt World Health Organisation [WHO] (u.å) är den 

palliativa vårdens syfte att förbättra livskvaliteten för personer med terminal sjukdom och 

dess närstående där förebyggande och lindrande av symtom står i fokus. Detta innefattar 

smärtlindring samt att lindra andra fysiska, psykiska och andliga problem som kan uppkomma 

i palliativ fas. 

WHO (2007) beskriver att målet med palliativ vård är ökad livskvalitet för patienten. En stor 

del i ökad livskvalitet är att lindra smärta och andra plågsamma symtom. Att gagna 

livskvalitet kan påverka sjukdomsförloppet på ett positivt sätt. Sjukvårdspersonal behöver 

även beakta de psykologiska, sociala och andliga aspekterna samt ge stöd för att främja dessa, 

både till patienter och dess närstående. Döendet skall ses som en normal process som varken 

ska påskyndas eller fördröjas. WHO (2007) beskriver vidare att den palliativa vården skall 

främja att patienter skall kunna leva med värdighet och välbefinnande ända tills 

dödsögonblicket. Palliativ vård bedrivs där patienten själv väljer, exempelvis i hemmet, vård- 

och omsorgsboende, sjukhus alternativt hospice. För att få en så god palliativ vård som 

möjligt bör olika yrkesgrupper arbeta tvärprofessionellt där sjuksköterskor, läkare, kuratorer 

och fysio- och arbetsterapeuter bör samarbeta.  

Enligt Socialstyrelsen (2013) utgår en god palliativ vård från fyra hörnstenar: 

symtomlindring, multiprofessionellt samarbete, kommunikation och relation samt stöd till 

närstående. Olika instanser bör samarbeta för att vården skall vara av god kvalitet och det är 

även viktigt att hålla en kontinuitet i vård och omsorg av patienten. Socialstyrelsen (2013) 

beskriver vidare att det finns två olika faser i palliativ vård. Den tidiga fasen kan pågå under 

en längre tid och inriktar sig på att bibehålla livskvaliteten och att ge lämplig behandling till 

patienten. Under den sena fasen, som oftast är en kort tidsperiod, riktar sig vården främst till 

att lindra lidande. Under denna period ökar behovet av stöd både till patient och närstående. 

Övergången mellan tidig och sen fas sker oftast successivt. I den sena fasen får patienten inte 

längre en pågående livsupprätthållande behandling utan vården fokuserar istället på 

symtomlindring. Initiativet till att övergå till sen fas tas av ansvarig läkare eller patient 



 

2 
 

alternativt de båda i samråd. Även de närståendes åsikter kan ha betydelse för övergången. 

När patienten befinner sig i denna fas är döden inom en snar framtid oundviklig. Vården skall 

inte längre vara livsförlängande utan istället fokusera på att lindra symtom. 

Kommunikationens betydelse 

Thorén Todoulos (2016) beskriver kommunikation som en central faktor inom palliativ vård. 

God kommunikation fordrar en viss personlig mognad hos sjukvårdspersonalen där egna 

känslor och behov åsidosätts så att dessa inte blandas ihop med patientens och dess 

närståendes känslor och behov. Strang (2016) beskriver att kommunikation är en självklarhet 

för god vård och i palliativ vård betonas förmågan som en av vårdens fyra hörnstenar vilka 

beskrivs ovan. Kommunikation är ett viktigt arbetsredskap som utgör ett psykosocialt stöd för 

patienter samt dess närstående. God kommunikation har visat sig leda till att patienter blir 

mindre oroliga och känner större tillfredsställelse. Det är viktigt att patienter och dess 

närstående förstår målet och åtgärderna med de olika insatserna. Enligt Lindqvist och 

Rasmussen (2014) är det viktigt att som sjuksköterska reflektera över att en patient kan känna 

sig frisk trots obotlig sjukdom. Vid bemötandet av patienten ska utgångspunkten därför inte 

alltid vara att personen är sjuk. En sjuksköterska behöver ha kunskap om det medicinska kring 

en patients sjukdom men behöver även inneha kunskap om patientens egen berättelse. Genom 

att föra samtal med patienten kan sjuksköterskan identifiera vad som för patienten känns svårt 

med sin situation och vad patienten känner är meningsfullt. Sådan kunskap möjliggör att 

sjuksköterskan kan stödja patienten under hens sista tid.   

 

Personal bör ha förmågan att både kunna lyssna och förmedla. Kunskap om kommunikation 

och olika samtalsmetoder i vården kan vara ett sätt att stärka samtalet och kommunikationen 

mellan sjukvårdspersonal, patient och dess närstående. Kommunikation mellan personal, 

patient och närstående är en förutsättning för en god och trygg vård utöver att kunna förmedla 

bra information. Om kommunikationen inte fungerar kan det bli svårt att bemöta patienten 

och dess närstående på ett professionellt sätt (Benkel, Molander & Wijk, 2016). Patienter i 

palliativt skede och dess närstående anser att ärlig och rak kommunikation är viktigt i 

omvårdnaden. Information om prognos är nödvändigt för att underlätta beslut om 

behandlingsalternativ. Brist i kommunikationen resulterar i att patienter och deras familjer 

kan uppleva sig oförmögna att uppleva en "god död". Klarhet är nödvändigt i livets slutskede 

både för patient och dess närstående (Boyd, Merkh, Rutledge & Randall, 2012). Även om 

många patienter föredrar ärlig och rak kommunikation, bör sjukvårdspersonal aldrig ta för 

givet att patienter alltid vill ha information om deras prognos. Vissa patienter undviker 

smärtsam information som en skyddande strategi. Av den anledningen är det viktigt att 

behandla varje patient som individ, förstå att patienter kan både söka och undvika information 

(Hawthorn, 2015). För att främja patienters autonomitet är det viktigt att patienten är 

välinformerad om sin prognos (Pergert & Lützén, 2012). Bristfälligt bemötande mellan 

patient och vårdgivare kan leda till brister i kommunikation och information som påverkar 

nivån av det stöd som sjukvårdspersonal kan erbjuda. Detta kan öka risken för lidande och 

isolering vilket kan leda till att patienten känner en hopplöshet. Ångest och rädsla beror ofta 

på hopplöshet och leder till att patienterna avvisar råd och viktig information från 

sjukvårdspersonal (Hawthorn, 2015).  

Personcentrerad vård 

Enligt Benkel et al. (2016) är goda relationer och kommunikation mellan patient, närstående 

och vårdteamet viktiga komponenter i personcentrerad vård. En förutsättning för 

personcentrerad vård är att sjukvårdspersonal tillvaratar personlig information om och från 

patienten som har betydelse för den palliativa vårdens utformning. Livsberättelsen omfattar 

personens livshistoria, tidigare roller, värderingar, kultur och självbild. Utifrån detta planeras 



 

3 
 

den personcentrerade omvårdnaden och den vård som ges ska tillgodose särskilda vanor och 

önskemål som patienten har. Enligt Ternestedt, Henoch, Österlind och Andershed (2017) ska 

sjukvårdspersonal identifiera patientens behov och problem samt vad patienten tänker om sin 

sjukdom. Patientens perspektiv ska vara i fokus när vården planeras och genomförs utifrån 

patientens bild och upplevelse av sig själv. Som Olsson, Östlund, Strang, Grassman och 

Friedrichsen (2010) belyser är det viktigt att patienter i livets slutskede får vara delaktiga i sin 

vård samt att få känna att deras medverkan i vården är betydelsefull. 

Personcentrerad vård förbättrar patienternas välbefinnande och minskar därav risken för 

ångest och depression. Detta resulterar till ökad förmåga att klara av motgångar, samtidigt 

som det främjar patientens eget självverkande (Epstein, Fiscella, Lesser & Stange, 2010). Ett 

personcentrerat tillvägagångssätt med respekt för patientens självständighet bör tillämpas där 

sjukvårdspersonal agerar i partnerskap med patienten (Van Royen et al., 2010). Deras 

önskningar av vård ska respekteras, såsom psykosociala, andliga och emotionella önskemål. 

Alla vårdgivare måste respektera patientens val, och om möjligt bör dessa dokumenteras i 

förväg i patientens journal. Kulturella övertygelser, däribland de kulturella som rör döden, bör 

respekteras och tillgodoses (Dunning, Savage, Duggan & Martin, 2012).   

Hopp i palliativ vård 

Enligt Benzein (2017) har människan flera dimensioner som bör beaktas inom palliativ vård: 

fysisk, psykisk, social samt existentiell. När livet är hotat framträder den existentiella 

dimensionen mer än tidigare. En stor del i denna dimension är känsla och upplevelse av hopp. 

En viktig del för en människa i livets slutskede är att få känna hopp. Fokus riktas om från 

tidigare målsättningar till att istället få leva de resterande dagarna av ens liv fullt ut. Glimelius 

(2012) beskriver att för en patient med progressiv sjukdom förändras hoppets inriktning allt 

efter att förutsättningarna förändras. Exempelvis kan hoppet förändras från att i början handla 

om att tillfriskna till att slutligen handla om att få fler år med familjen och att få en smärtfri 

död. Hoppet kan även vara fokuserat på att ens närstående ska kunna behärska den nya 

livssituationen efter att döden har inträffat. De nya förhoppningarna kan ha lika stort fokus 

hos patienten som förhoppningen om tillfrisknande en gång hade. Sjukvårdspersonal kan ha 

svårt med denna transition om de själva inte upplevt något liknande. Detta kan resultera i att 

sjukvårdspersonalen fortsätter att arbeta mot målet tillfrisknande och förbiser patientens nya 

förhoppningar. Det är sjukvårdspersonalens uppgift att skapa goda förutsättningar för att 

patientens förhoppningar kan förändras och ta nya uttryck. Detta kan skapas genom att finnas 

vid patientens sida, stödja, se till att patienten inte upplever en känsla av att det inte finns 

något mer att göra och att adekvat smärtlindra (Glimelius, 2012). 

Enligt Fringer, Hechinger och Schnepp (2018) behöver patienter i palliativt skede oftast hålla 

kvar vid hoppet istället för att konfronteras med fakta om sjukdomen. Att tro på mirakel är ett 

vanligt fenomen bland patienterna och ibland kan även positiv information skapa en illusion 

av hopp. Uppmuntrande uttalanden och positiva nyheter om laboratorieresultat kan bidra till 

hopp. Patienter med en palliativ diagnos behöver hålla fast vid hoppet även om det inte finns 

några möjligheter till förbättring. Enligt Clayton et al. (2008) är det för sjukvårdspersonal av 

vikt att inneha en förmåga att balansera hopp och ärlighet. Många patienter har förmåga att 

behålla hoppet trots att de har en obotlig sjukdom. Patienterna föredrar ärlig och korrekt 

information som förmedlas med empati. Vidare är det viktigt för personal inom sjukvård att 

sätta upp realistiska förhoppningar med patienten och dess närstående. Frasen ”det finns alltid 

hopp” kan vara missvisande och inge falska förhoppningar om kurativ behandling. Det är 

viktigt att behandla patienten i sin helhet, både fysiskt och psykiskt och inte enbart 

symtomlindra fysiska symtom. 
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Upprätthålla hoppet 

Enligt Fringer et al. (2018) behöver patienter i palliativ vård utveckla flera strategier för att i 

så lång utsträckning som möjligt bevara normalitet i vardagen. Att bli behandlad som samma 

person som före diagnosen om obotlig sjukdom är en viktig del för att kunna bibehålla 

känslan av hopp. Det dagliga livet med familj och vänner är en viktig del för upplevelsen av 

hopp. Tankar om döden kan orsaka smärtsamma känslor för personer i palliativt skede och 

därför behöver de aktivt försöka begränsa dessa känslor för att de inte skall överta hela deras 

existens. Strävan efter att upprätthålla dagliga rutiner gör att balans bevaras i livet vilket leder 

till att fokus blir på den värdefulla "lånade tiden". Vidare är dagliga rutiner viktiga och ger en 

distraktion från sjukdomen som kan bidra till en lindrande effekt hos patienten. Dock beror 

deltagandet i vardagen emellertid på intensiteten av symtomen samt att aktivt försöka 

kontrollera dem för att kunna "hålla döden” på ett diskret avstånd så länge som möjligt. En 

kropp som fortfarande är fungerande upplevs som lugnande och som en bekräftelse av livet. 

Olika symtom kan ibland upplevas värre än själva sjukdomen.  

Folkman (2010) menar att personer i palliativt skede utvecklar olika copingstrategier som 

grundar sig i att handskas och hitta meningsfullhet, för att kunna leva med sjukdomen och 

vetskapen om ens egen stundande bortgång. Copingstrategier avser de tankar och beteenden 

som människor använder för att hantera stressfulla händelser. Dessa copingstrategier är 

nödvändiga för att få en distans till sjukdomen och för att kunna reglera negativa känslor. 

Enligt Olsman, Leget, Onwuteaka-Philipsen och Willems (2014) bör sjukvårdspersonal 

balansera hoppet med ärlighet för att hjälpa patienter att överleva sin vardag där hoppet ses 

som en strategi för att klara av en osäker framtid. 

De 6 S:n 

Ternestedt et al. (2017) har i Sverige utvecklat en modell som används med syfte att bedriva 

personcentrerad omvårdnad i palliativ vård. Modellen fokuserar på de 6 S:n: självbild, 

självbestämmande, sociala relationer, symtomlindring, sammanhang och strategier. Modellen 

är delvis till för dokumentation men även ett hjälpmedel för att kunna ge en personcentrerad 

omvårdnad. De 6 S:n möjliggör patientens självbestämmande och delaktighet i vården samt 

främjar patientens livskvalitet trots att döden närmar sig och gagnar därmed en god död. De 6 

S:n kan beskrivas som olika dimensioner av en helhet som speglar olika behov patienten har. 

Patientens självbestämmande speglar de psykologiska behoven samt behovet av att själv delta 

i besluten om behandling. Sociala behov innefattar sociala relationer samt gemenskap med 

andra. Sammanhang och olika val av strategier speglar patientens andliga och existentiella 

behov. Detta inkluderar patientens livstolkning och känslan av tillhörighet, funderingar över 

livets mening samt valet av olika strategier och förhållningssätt inför döden. Med 

symtomlindring menas minskat lidande samt att lindra symtom som ger negativ effekt på 

patientens dagliga liv och dennes självbild. Självbild är patientens egna helhetssyn och de 

övriga S:n är beroende av personens självbild. De 6 S:n kan användas för att upprätthålla 

hoppet hos patienter inom palliativ vård genom att beakta dessa i arbetet.  

Problemformulering  

Hopp kan förändras över tid hos individer som befinner sig i palliativt skede och olika 

strategier används för att förändringar i livet ska bli hanterbara. Det råder en motsägelse kring 

att bibehålla hopp och samtidigt vara ärlig om att det är palliativt skede. Paradoxen ligger i att 

personen ska vara ärlig gentemot sig själv om att det rör sig om palliativt skede, men 

samtidigt bidra till att möjliggöra ett hoppfullt perspektiv till livets slutskede, det vill säga: 

rikta om hoppet. Det finns två övergripande teman när de talas om personernas hopp i 

palliativt skede. Den ena är att leva med hopp och den andra är att hoppas på någonting. Det 

krävs mer forskning och validerad kunskap kring ämnet då det råder en svårighet i palliativ 

vård när hopp om bot inte längre existerar (Kylmä et al., 2009). För att bemöta dessa personer 
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och kunna ge personcentrerad vård behövs kunskap utifrån personernas perspektiv på hur 

dessa ser på hoppet. Studier har visat att sjukvårdspersonal har svårt att kommunicera kring 

ämnet med patienter för att skydda dem från lidande och känsla av hopplöshet. Att hålla sig 

från sanningen används för att skydda patienten vilket tyder på att sjukvårdens förmåga att 

bemöta den aktuella patientgruppen behöver förbättras (Pergert & Lützén, 2012).  

SYFTE 

Syftet med denna studie var att beskriva betydelsen av hopp för personer i palliativt skede. 

METOD 

Val av metod 

Vald metod för denna studie var allmän litteraturstudie där information samlades in från 

vetenskapliga artiklar. Metoden valdes för att erhålla en överblick av sammanställda 

forskningsresultat samt kunskap och ökad förståelse inom det aktuella ämnet (Kristensson, 

2014). Sökningar i databaser genomfördes för att svara på syftet att beskriva betydelsen av 

hopp för personer i palliativt skede. Studier med både kvalitativ och kvantitativ ansats 

analyserades för att erhålla en gedigen överblick över personers upplevelse av hopp i palliativ 

fas. Syftet med denna metod var enligt Kristensson (2014) att belysa kunskapsnivån inom 

ämnesområdet. Enligt Forsberg och Wengström (2016) innebär en allmän litteraturstudie att 

sammanställa litteratur efter att kritiskt granskat den. Litteraturen som används bör vara 

aktuell forskning inom det valda ämnet. Enligt Kristensson (2014) innebär en allmän 

litteraturstudie att ställa en avgränsad fråga för att därefter på ett strukturerat sätt söka efter 

vetenskapliga artiklar som berör syftet. Därefter följde att kritiskt värdera den insamlade 

litteraturen för att sedan att sammanställa denna. För att kunna genomföra en litteraturstudie 

krävdes tillgång till artiklar av god kvalitet som svarade till syftet. Därefter följde en 

kartläggning av dessa artiklar för att avgöra vilka vetenskapliga artiklar som inkluderas till 

resultatet och vilka artiklar som exkluderades. Genomförandet av en litteraturstudie beskrivs 

av Kristensson (2014) som ett verktyg för att erhålla fördjupad kunskap samt att uppdatera sig 

om aktuell kunskap inom verksamhetsområde. 

Urval 

Enligt Kristensson (2014) ska populationen som ska vara i fokus identifieras, därav valdes 

inklusions- och exklusionskriterier som begränsade litteratursökningen. Enligt Polit & Beck 

(2017) är det av vikt att en studie har tydliga inklusions- och exklusionskriterier för att göra 

studien reproducerbar. 

Inklusionskriterier 

Urvalet begränsades till att enbart söka efter artiklar som var peer reviewed för att säkerställa 

litteraturstudiens vetenskapliga kvalitet. Peer review betyder att artiklarna är kritiskt 

granskade och godkända av andra forskare inom ämnesområdet (Helgesson, 2015). Studier 

med vuxna personer över 18 år i palliativt skede inkluderades. Vidare inkluderades artiklar 

skrivna på engelska i litteraturstudien. Sökningarna inkluderade även forskningsresultat från 

olika länder för att erhålla ett bredare perspektiv. Vidare inkluderades vetenskapliga artiklarna 

publicerade mellan år 2008–2018. Detta säkerställde att den senaste kunskapen inom aktuellt 

området användes (Polit & Beck, 2017). De vetenskapliga artiklarna skulle vara utifrån ett 

patientperspektiv och beskriva betydelsen av hopp för personer i palliativt skede. Vi valde att 

inte ha någon begränsning i vilken vårdkontext individerna befann sig i. 

Exklusionskriterier 

Artiklar har exkluderats på grund av population under 18 år, publicerade före år 2008, samt 

publicerade på andra språk än engelska. Vidare har studier som bedömdes ha låg vetenskaplig 

kvalitet samt saknade överensstämmelse med den aktuella studiens syfte också exkluderats. 
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Datainsamling 

Databaser som användes var Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature 

[CINAHL] och PubMed. Båda databaserna har artiklar som handlar om omvårdnad och var 

därför aktuella att använda för studien. Enligt Forsberg och Wengström (2016) är PubMed en 

databas som huvudsakligen innehåller vetenskapliga tidskriftsartiklar inom områdena 

omvårdnad, medicin och odontologi. CINAHL innehåller vetenskapliga tidskriftsartiklar men 

vidare även monografier, doktorsavhandlingar samt konferensabstrakt som innebär en 

sammanfattning av tidskriften. CINAHL riktar sig mot omvårdnad, sjukgymnastik och 

arbetsterapi (Forsberg & Wengström, 2016). Tillsammans gav CINAHL och PubMed en 

tillförlitlig grund för sökningarna till litteraturstudien. Genomförda sökningar redovisas i 

tabell 1.  

För att databassökningarna skulle bli så effektiva som möjligt erhölls hjälp från 

bibliotekspersonal på Sophiahemmets Högskola, där hjälp med databassökningar i PubMed 

och CINAHL ledde till valda sökord i dessa databaser. Enligt Forsberg och Wengström 

(2016) var detta en bra resurs då bibliotekspersonal bär på en fördjupad kunskap om 

databasernas strukturer och indexering. Sökorden som använts i databaserna var baserade på 

litteraturstudiens syfte som var att beskriva betydelsen av hopp för personer i palliativt skede. 

Sökorden kombinerades med de Booleska sökoperatorerna AND och OR. Enligt Kristensson 

(2014) är det omöjligt att genomföra en litteraturstudie utan att använda Booleska 

sökoperatorer. Enligt Östlund (2017) är Booleska sökoperatorer en funktion som använts för 

att ange hur de utvalda sökorden ska kombineras i sökningen. Tillsammans med två eller fler 

sökord kan AND, OR eller NOT bilda en söksträng som styr databasens sökning. Termen 

AND användes för kombinera valda sökord och gav ett smalare resultat genom att artiklarna 

skulle innehålla alla sökord. OR utökar sökningarna på artiklarna då endast ett angivet sökord 

behöver återfinnas. För att begränsa sökningen ytterligare kan termen NOT användas genom 

att inkludera ett sökord samt exkludera det andra sökordet vilket vi inte fann användning för i 

genomförda databassökningar. (Östlund, 2017). I CINAHL användes även sökkriteriet 

”research article”.   

Databearbetning 

Sökningarna i databaserna genomfördes gemensamt. Utifrån studiens syfte valdes artiklar ut 

med titlar som verkade kunna svara till syftet. Dessa artiklars abstrakt lästes först för att 

kontrollera om studien kunde förväntas svara till syftet. Artiklar som verkade av värde för 

studien lästes sedan i sin helhet. Artiklarna lästes först var för sig för att sedan gemensamt 

diskuteras, bedöma och jämföra bedömningarna vilket enligt Kristensson (2014) beskrevs 

som viktigt. Enligt Henricson (2017) stärker detta reliabiliteten. Därefter genomfördes urvalet 

gemensamt av vilka artiklar som skulle inkluderas i resultatet. Totalt lästes 50 artiklar i sin 

helhet varav 15 stycken bedömdes vara av hög kvalitet eller medelhög kvalitet samt svarade 

på studiens syfte. 

De 15 artiklar som inkluderades till att svara på syftet kvalitetsgranskades enligt 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet 

avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, 

Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) (Bilaga A). 

Artiklarna som valdes ut var av kvalitet I eller II. En artikel exkluderades efter 

kvalitetsbedömning då denne inte uppfyllde kvalitetskraven och ersattes av en annan artikel 

av bättre kvalitet. Artiklarna fördes sedan in i en matris (Bilaga B). Enligt Kristensson (2014) 

är användandet av en granskningsmall en förutsättning för att kunna göra en god systematisk 

granskning. Rosén (2017) beskrev att en granskningsmall var en kvalifikation för att läsaren 

skall kunna värdera tillförlitligheten av resultatet. Enligt Forsberg och Wengström (2016) 
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behövde inkluderade artiklar kvalitetsbedömas för att minska risken för att felaktiga slutsatser 

dras. 

Tabell 1: Presentation av databassökning i CINAHL och PubMed.  

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

CINAHL 

181108 

(CINAHL Heading 

[MH] MH "Hospice 

and Palliative Nursing" 

OR MH "Terminal 

Care+" OR MH 

"Terminally Ill 

Patients+") AND (MH 

"Hope" OR "hope") 

151 39 20 6 

PubMed 

181109 

("hospice and palliative 

care nursing"[MeSH 

Terms] OR palliative 

care[MeSH Terms] OR 

terminal care[MeSH 

Terms] OR terminally 

ill[MeSH Terms]) 

AND (hope[MeSH 

Terms] OR 

hope[Title/Abstract]) 

221 59 28 8 

PubMed  

181112 

("hospice and palliative 

care nursing"[MeSH 

Terms] OR palliative 

care[MeSH Terms] OR 

terminal care[MeSH 

Terms]) OR terminally 

ill[MeSH Terms]) 

AND (hope[MeSH 

Terms] OR  

hope[Title/Abstract]) 

AND coping[MeSH 

Terms] 

42 5 2 1 

Totalt  414 103 50 15 

 

Dataanalys 

Vald metod för dataanalys var integrerad analys i enlighet med Kristensson (2014). 

Analysprocessen påbörjades med att inkluderade artiklar skrevs ut, sorterades i 

bokstavsordning efter författare och tilldelades ett nummer. Artiklarna lästes sedan noggrant 

igenom ett flertal gånger individuellt. Det som svarade till syftet i artiklarnas resultat ströks 

under med överstrykningspennor. Kategorier som framkom under analysen skrevs ned och en 

kort sammanställning av artikeln skapades för att sedan kunna jämföras. Därefter följde en 

integrerad analys i enlighet med Kristensson (2014). Funna kategorier i artiklarna jämfördes 

och sammanställdes systematiskt för identifikation av likheter och skillnader i resultatet och 

kategorier bildades. Utifrån dessa kategorier sammanställdes resultatet som sedan kunde bli 

en grund för valda rubriker i resultatredovisningen. Analyserade artiklar markeras i 

referenslistan med asterisk.  
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Forskningsetiska överväganden 

I denna studie är enbart peer reviewed artiklar inkluderade för att säkerställa den 

vetenskapliga kvaliteten. Enligt Forsberg och Wengström (2016) borde inkluderade artiklar 

vara godkända och fått tillstånd från etisk kommitté. Vidare har inkluderade artiklar kunnat 

redovisa etiska överväganden som informerat samtycke att deltaga samt konfidentialitet. 

Enligt Helgesson (2015) var det viktigt att granska att forskningsdeltagarna har blivit 

informerade angående anonymitet och konfidentialitet. Fabricering och förvanskning har 

undvikits genom att inkluderade artiklar har lästs och analyserats flertal gånger för att få en 

djup förståelse av innehållet. Enligt Forsberg och Wengström (2016) var det viktigt att 

forskning som bedrivs är utan fusk och ohederlighet. Förvrängd data får inte presenteras för 

att missvisa läsaren. Det var vidare viktigt att vara objektiv och att enbart presentera artiklar 

som stödjer författarnas åsikt är oetiskt. All data som hämtades in värderades och 

analyserades.  

Oredlighet har undvikits genom att referera i enlighet med Sophiahemmet Högskolas 

modifierade version av American Psychological Association [APA]-mall (Sophiahemmet 

Högskola, 2017). Vidare har egna formuleringar utformats för att undvika plagiering. Enligt 

Forsberg och Wengström (2016) skall all data som presenteras vara korrekt refererat och 

citerat. Enligt Helgesson (2015) är plagiat när forskare använder sig av andras ursprungstexter 

och tar äran för innehållet på ett sådant sätt där det framstår som ens eget arbete. Avsiktlig 

plagiering betraktas som forskningsfusk och anses som avvikelse från god forskningssed. Det 

åligger forskaren att ha kännedom angående bestämmelser vid refererande och citerande av 

andras arbete (Helgesson, 2015). Genom arbetets gång har tydlighet gällande 

databassökningar, metodval, genomförande och resultat varit av vikt. Enligt Helgesson (2015) 

är god forskningssed att bedriva forskning med krav på öppenhet när det kommer till 

metodval, genomförande och resultat. 

RESULTAT 

Sex kategorier framkom ur analysen: att pendla mellan hopp och hopplöshet, att finna 

strategier för att känna hopp, sociala relationer främjar hopp, betydelsen av att vara 

självbestämmande, att ha symtomkontroll samt hoppet förändras. 

 

Att pendla mellan hopp och hopplöshet 

Hopplöshet beskrevs som en potentiell fara som kunde bidra till att kroppsliga funktioner och 

emotionell motståndskraft förminskades. Hopplöshet beskrevs som starkt sammanlänkad med 

hopp där hoppet sågs som en skyddande faktor mot hopplöshet. Hoppet bör inte ses som 

motsats till hopplöshet utan begreppen samverkade med varandra. Om personen har en dålig 

dag kunde hen uppleva hopplöshet men samtidigt känna sig hoppfull för en bättre morgondag 

(Olsman, Leget, Duggleby & Willems, 2015). Carduff, Kendall och Murray (2018) beskrev 

att personens fysiska förändringar, som exempelvis håravfall och viktnedgång kunde ge 

upphov till att personen upplevde att sjukdomen var mer synlig för andra. Daneault et al. 

(2016) beskrev hur en terminal diagnos kunde resultera i positiv självförvandling hos 

individen. Nierop-van Baalen, Grypdonck, Hecke och Verhaeghe (2016) beskrev vidare att 

personer med en terminal diagnos kunde jämföra sin diagnos med andra personer som har haft 

likvärdig eller sämre prognos men som sedan förbättrats i diagnosen. Detta kunde främja 

upplevelsen av hopp hos individen. 

Acceptans beskrevs som en viktig komponent i relationen mellan hopp och hopplöshet 

(Daneault et al., 2016; Sachs et al., 2013). Hopplöshet associerades med en förlorad 

meningsfull framtid, som exempelvis förlust av närstående, samt att även framtiden själv 

riskerade att gå förlorad. Förtvivlan och hopp om bot ses som två begrepp som förstärks av 
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varandra. (Olsman et al., 2015). Hopplöshet kunde uppkomma när effektiv medicinsk 

behandling inte längre var möjligt vilket kunde följas av nedstämdhet och icke-acceptans av 

den terminala diagnosen (Daneault et al., 2016). Hoppet kunde avta när livets sista tid närmar 

sig. Personer i palliativt skede önskade att de kunde känna sig hoppfulla för framtiden men 

upplevde att de inte längre hade något att bygga hopp av och att deras förmåga till hoppfullhet 

hade gått förlorad (Olsson et al., 2011). Individerna som accepterat döden och kunde se det 

som en naturlig process av livet hade mer hopp än de individer som fokuserade på botemedel 

och behandlingar (Mok et al., 2010; Sachs et al., 2013). Att leva i nuet och förbereda sig för 

döden och att kunna njuta av livet som återstår var viktigt för personerna i palliativt skedes 

känsla av hopp (Daneault et al., 2016; Mok et al., 2010). För att erhålla acceptans krävdes det 

att personen var välinformerad och hade realistisk förståelse av prognosen (Carduff, 2018; 

Coulourides Kogan, Penido & Enguidanos, 2015). Acceptans av diagnos kunde verka som en 

helande kraft och resultera i inre frid (Daneault et al., 2016). För att förbli hoppfull var det 

viktigt att individen valde att släppa kontrollen istället för att ofrivilligt förlora den (Mok et 

al., 2010). 

Personer i palliativt skede uppgav en önskan om att efterlämna fina minnen efter sig samt att 

känna att ens existens har varit betydelsefull och givande för nästkommande generationer. 

Detta främjade även personernas upplevelse av hopp (Asgeirsdottir al., 2013; Carduff et al., 

2018; Duggleby & Wright, 2009; Sand, Olsson & Strang, 2009). Personerna uppgav vidare att 

de ville efterlämna både materiellt och emotionellt arv (Carduff et al., 2018). Individerna 

upplevde hopp som vinster i framtiden och det förflutna, exempelvis att tillbringa tid med 

andra eller att få se barn och barnbarn växa upp. Hopplöshet upplevdes på grund av förluster i 

det förflutna som exempelvis förlust av familjemedlemmar eller ett arbete. Förtvivlan 

beskrevs som förluster i framtiden, vilket var ovissheten om vad som skulle hända i framtiden 

och hur sjukdomsförloppet skulle fortskrida (Olsman et al., 2015). 

Att finna strategier för att känna hopp  

Samhörighet framkom som en viktig copingstrategi för att hålla döden på distans och hålla 

hoppet uppe (Sand et al., 2009). För att möjliggöra acceptans av de stora förändringarna som 

kommer med en terminal diagnos var det viktigt att finna lämpliga strategier. Hoppet kunde 

ses som en copingstrategi mot olika hotfulla emotionella tillstånd, som exempelvis 

hopplöshet, som kunde uppkomma vid terminal sjukdom och de symtom som följde (Sachs et 

al., 2013). Det var viktigt att personer i palliativt skede har kunskap och förståelse för 

sjukdomen för att kunna sätta kortsiktiga mål som en strategi för att hålla hoppet uppe. Målen 

kunde vara allt från att fira sin födelsedag eller högtidsdagar men även kortsiktiga mål som att 

kunna klä sig själv (Coulourides Kogan et al., 2015). Olsman et al. (2015) beskrev att 

fokusering på positiva händelser, både i de förflutna och händelser i framtiden, främjar 

känslan och skapandet av hopp. Sådana händelser exempelvis vara tillbakablickar på en 

lyckad semester eller att planera semester för framtiden. Nierop-van Baalen et al. (2016) 

beskrev hur personer med en terminal diagnos ansåg att det var av vikt att bibehålla en positiv 

inställning för att öka utsikten för ett positivt resultat. 

Nierop-Van Baalen et al. (2016) belyste att hopp gav energi för att handskas med sjukdomen 

och medför att personer kunde uppnå vardagliga målsättningar som exempelvis god 

kosthållning, inta mediciner och kunna ha relationer med andra människor. Hopp var inte 

detsamma som förnekelse, individer kunde ha hopp trots kunskaper och medvetenhet om 

prognosen. Enligt Duggleby och Wright (2009) var acceptans en subprocess för att personer 

skall kunna omvandla hoppet. Genom att acceptera den nuvarande situation och hitta mening 

och värde med livet kom positiva tankar där världen skådades och personer erhåller djupare 

förståelse för livet. Nya förväntningar och mål skapades och hoppet kunde transformeras för 
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att skapa nya hopp i livet. Personer i palliativt skede uttryckte önskan om att få leva ett 

normalt liv i den utsträckning sjukdomen tillät vilket främjade hoppet (Carduff et al., 2018, 

Daneault et al., 2016; Mok et al., 2010).  

Samhörighet och förhållande till någon form av högre makt eller ett större ting belystes även 

som en viktig strategi för upprätthållandet av hoppet (Asgeirsdottir et al., 2013). När personer 

hade en terminal sjukdom började majoriteten fundera på vad som skulle inträffa postumt. 

Personerna sökte mening med livet och började hoppas på ett liv efter detta. Att utveckla en 

tro på ett större sammanhang, oavsett om detta var av religiös- eller ickereligiös betingning 

kunde främja hoppet hos personer i palliativt skede (Asgeirsdottir et al., 2013; Collin, 2012; 

Duggleby & Wright, 2009). Personer som tidigare inte identifierat sig som troende uttryckte 

att upplevelsen av andra personers tro kunde få dem att själva att utveckla en tro på något 

större. Den terminala diagnosen väckte för de personer som var troende på en Gud en 

frågande inställning till varför en god och barmhärtig Gud tillåter tragedin som sjukdomen har 

medfört. Detta kunde leda till att ilska riktas mot Gud (Collin, 2012). 

Sociala relationer främjar hopp 

Stödjande och meningsfulla relationer med familjemedlemmar uppgavs av personer i 

palliativt skede att främja hopp (Asgeirsdottir et al., 2013; Duggleby & Wright, 2009; Mok et 

al., 2010; Sachs et al., 2013; Sand et., 2009). Det var viktigt för personer att ha ett samspel 

med andra personer, att andra hyser förtroende för en, att ha ett syfte och att kunna dela 

känslor som glädje och sorg med andra (Sand et al., 2009). Stödjande relationer med 

sjukvårdspersonal kunde även uppbringa hopp hos individer (Mok et al., 2010; Olsson et al., 

2011) Förhållande till djur (Nierop-van Baalen et al., 2016; Sand et al., 2009) har betydelse 

för personers upplevelse av hopp, eftersom diagnosen av en obotlig sjukdom har stärkt deras 

respekt för alla livsformer (Sand et al., 2009). Hopp beskrivs som en rättighet som alla 

människor har rätt till genom livet och sjukvårdspersonal bör därför verka för att främja. Att 

umgås med hoppfulla och positiva personer främjar personerna i palliativt skedes hopp 

(Olsson et al., 2011). Närståendes förhoppningar påverkar personernas eget hopp i positiv 

bemärkelse men önskan om att ta hand om sina närstående kunde samtidigt motverka att 

personerna identifierar nya realistiska målsättningar (Sachs et al., 2013). 

Sand et al. (2009) beskrev att relationer, ofta med partner, barn och barnbarn, som tidigare 

hade tagits för givet värderades högre när personer erhållit en terminal diagnos. Sachs et al. 

(2013) beskrev att familjerelationer var en viktig del i processen att acceptera den nya 

situationen som sjukdomen hade bringat och därmed kunna möjliggöra hopp för kommande 

händelser (Sachs et al., 2013). Personer i palliativt skede beskrev en plikt om att fortsätta att 

leva, inte enbart för sin egen skull utan även för sina barn och andra närstående (Olsson et al., 

2011). Vetskap om att familjen kommer att ha ett gott liv efter att individen hade avlidit var 

en viktig komponent för upprätthållandet av hoppet (Duggleby & Wright, 2009; Mok et al., 

2010). Vidare var det viktigt för personer i palliativt skede att familj och närstående skulle 

kunna gå vidare med livet efter att hen avled (Asgeirsdottir al., 2013; Carduff et al., 2018; 

Collin, 2012; Duggleby & Wright, 2009; Sand, 2009) 

Att socialisera med andra personer beskrevs som viktigt för upprätthållandet av ett normalt 

liv. Allteftersom sjukdomen progredierade blev detta svårare relaterat till besvärande symtom 

som exempelvis trötthet och besvär från matspjälkningsorgan. Oro över att vara belastning för 

sina närstående kunde uppkomma (Carduff et al., 2018).  

Betydelsen att vara självbestämmande 

Individer med palliativ diagnos motiverades av att erhålla kunskap om prognos och 

behandlingar vilket gör att individerna blev mer engagerade i sin vård. Det var viktigt att 
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personen kände sig delaktig i beslutsfattanden angående hens vård och att sjukvårdspersonal 

var lyhörda för personens önskemål (Coulourides Kogan et al., 2015). Vidare var det viktig 

med öppen och rak information från sjuksköterskor och läkare (Duggleby & Wright. 2009; 

Hitz et al., 2013). Vården behövde verka för att vara personcentrerad där personens 

önskningar och behov lyftes fram (Coulourides Kogan et al., 2015). Enligt Carduff et al. 

(2018) krävdes god kommunikation mellan patient och sjukvårdspersonal då dessa personer 

bar på stor ovisshet för framtiden. Friedrichsen, Lindholm och Milberg (2011) belyste att 

individer ville ha sanningsenlig information från sjukvårdspersonal. Hur sanningen tolkades 

av personerna i palliativt skede kunde variera mellan individer för att hen skulle kunna leva 

med informationen samt finna lämpliga copingstrategier. Vidare beskrev Friedrichsen et al. 

(2011) att en del personer föredrog all kunskap kring sin sjukdom samt prognos medan andra 

personer föredrog delvis sanning där fokus var på positiv information som kunde hjälpa att 

främja hoppet. En ytterligare grupp valde att enbart höra önskvärd information om sjukdomen 

från sjukvårdspersonal för att hoppet skulle bibehållas. Enligt Carduff et al. (2018) sågs 

hemmet som en betydelsefull och välbekant plats med många bevarade minnen. Många 

individer föredrog att dö i hemmet där de kände trygghet och meningsfullhet  

Att ha symtomkontroll 

Symtomlindring stärkte individens hopp (Mok et al., 2010; Nierop-Van Baalen et al, 2016; 

Sachs et al., 2013) Symtomlindring sågs som ett bevis på behandlingens framgång (Nierop-

Van Baalen et al., 2016). Enligt Sand et al. (2009) var varje antydan på att kroppen 

fortfarande fungerar fysiskt, emotionellt eller andligt en bekräftelse på livet. När kroppen var 

fri från symtom och det fanns möjlighet att deltaga i vardagen upplevde individen att döden 

kunde hållas på distans. Enligt studien av Hitz et al. (2013) var det primära målet i sen 

palliativ fas att bli smärtlindrad. Under den sena fasen övergick hoppet successivt och 

personer konceptualiserade deras mål av behandling med målet av optimerad symtomkontroll. 

Enligt Daneault et al. (2016) önskade personer i palliativt skede och dess närstående inte ett 

längre liv om livskvaliteten avtog för personerna. Duggleby och Wright (2009) beskrev hopp i 

termer av att inte lida mer och att leva livet fullt ut din lilla tid de hade kvar. Detta skiljde sig 

från det tidigare hoppet personerna hade som var att bli botad, leva längre samt att uppnå 

långsiktiga mål (Duggleby & Wright, 2009). Otillräcklig symtomkontroll kunde innebära att 

individer upplevde hopplöshet. Vid optimerad smärtlindring upplevde personer i palliativt 

skede minskad hopplöshet och att upplevelsen av hopp förstärktes (Sachs et al., 2013). Detta 

motsa sig studien av Davis et al. (2017) som menade att det inte finns samband mellan hopp 

och smärtlindring. Enligt Olsson et al. (2011) upplevde personer att när de tappar kontrollen 

över sitt liv blev det väldigt svårt att leva med symtomen som sjukdomen medfört. När hoppet 

lämnat dem och det inte finns någon mening kvar innebar det att personen har gett upp och 

inom en snar framtid skulle avlida.   

Hoppet förändras 

Duggleby och Wright (2009) beskrev hur personer i palliativt skede kunde göra ett medvetet 

val att förändra hoppets fokus. I processen att förändra hoppet skapades nya mål, exempelvis 

liv efter död, att slippa lida och hopp om att deras efterlevande skulle få ett bättre liv i 

framtiden. Detta skiljde sig från tidigare målbilder där ett vanligt fokus var hopp om bot 

alternativt hopp om att leva längre (Duggleby & Wright, 2009). Hoppet omdefinierades till att 

istället rikta in sig på att kunna spendera tid i hemmet, smärtkontroll och tid med närstående 

(Coulourides Kogan et al., 2015). Transformationen av hoppets inriktning var beroende på 

olika faktorer; symtomkontroll, stödjande relationer och andlighet. Personen behövde 

acceptera och erkänna förändringar som hade skett i deras liv. De behövde vidare finna 

mening och värden med de erfarenheter de erhållit genom livet för att möjliggöra att hoppet 

riktades om (Duggleby & Wright, 2009). 
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Många personer i palliativt skede räddes inte döden men upplevde rädsla inför att dö med 

ångest och förlorad värdighet (Collin, 2012). Enligt Duggleby och Wright (2009) hoppades 

personerna på att få leva livet fullt ut utan plågsam smärta den kvarvarande tiden och när 

dagen var kommen önskade de en fridfull och värdig död samt hoppades om ett bättre liv i 

framtiden för deras familj. Olsman et al. (2015) beskrev att personer erhöll en känsla av hopp 

genom att blicka tillbaka till dess levda liv och den kärlek som de hade erhållit genom livet av 

närstående. 

Hopp om bot fanns kvar under en lång tid hos personer i palliativt skede (Nierop-van Baalen 

et al., 2016). Hopp om bot beskrevs som ett dynamiskt begrepp som kunde modifieras över 

tid (Daneault et al., 2016; Duggleby & Wright, 2009). Hopp förändrades över tid beroende på 

personens hälsa, sociala situation och välmående (Olsson et al., 2011). I takt med att 

sjukdomen fortskrider ändrades hoppet om bot till att istället anpassas efter hur verkligheten 

såg ut. När en person antog en rationell förståelse för att hens sjukdom progredierades så 

förändrades personens hopp och riktades in mot nya mål. Insikt om att bot var orealistiskt gav 

upphov till att personer istället började hoppas om ett längre liv och livskvalitet. 

Livsförlängande insatser kunde även uppbringa upplevelse av hopp (Daneault et al., 2016). 

Hopp om livskvalitet nämndes först när personen själv inte längre kunde se en potentiell 

förlängning av livet. När hoppet om bot övergick till hopp om livskvalitet behövde individen 

ha accepterat sin begränsade prognos (Nierop-van Baalen et al., 2016). Trots insikt om dyster 

prognos i sin sjukdom höll många personer i palliativt skede fast vid hoppet om att ett mirakel 

skulle ske och att de skulle bli botade (Carduff et al., 2018; Daneahult et al., 2016; Mok et al., 

2010; Nierop-van Baalen et al., 2016; Olsman et al., 2015; Olsson et al., 2011).     

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkommer det att personer i palliativt skede har olika sätt att upprätthålla 

känslan av hopp trots sjukdom. Den gemensamma nämnaren var känsla av acceptans och 

hanterbarhet som kunde leda till upprätthållandet av hopp (Daneault et al., 2016; Mok et al., 

2010; Nierop-van Baalen et al., 2016). Uppfattningen om vad hopp innebar var i många 

avseenden gemensam mellan deltagarna i artiklarna. I resultatet framkom det att hopp i det 

palliativa skedet överensstämmer med innehållet av de 6 S:n som är grunden till 

personcentrerad vård i livet slutskede. Hopp kan integreras i de 6 S:n och lyfte fram personens 

önskningar och tankar om vad som är viktigt för hen när slutet närmar sig. Det framkom i 

resultatet att betydelsen av hopp är individuellt. Vidare framkom det att hoppet förändras i 

takt med att sjukdomen progredierar. Pergert och Lützén (2012) beskriver att det är viktigt att 

sjukvårdspersonal stödjer denna process genom att använda strategier som främjar hoppet för 

både personen i palliativt skede samt dess närstående. Det framkom i resultatet att många 

personer med terminal prognos hoppas på bot trots att de innehar förståelse för att det 

realistiskt inte är sannolikt. Detta styrks av Fanos, Gelinas, Foster, Postone och Miller (2008) 

och Chen, Komaromy och Valentine (2015) som beskriver att personer i palliativt skede 

hoppas på att forskning skall leda till botemedel i dess livstid. Enligt Fanos et al. (2008) är 

personerna därför villiga att ställa upp i olika forskningsstudier för att möjliggöra nya 

behandlingsalternativ. I resultatet framkom att andlighet av både religiös och ickereligiös är 

av betydelse för att främja hoppet. Vidare beskrev ett flertal studier att personer i palliativt 

skede hoppades på att ett mirakel skulle ske och att de skulle bli botade från sin sjukdom. 

Fanos et al. (2008) bekräftar detta och beskriver hur somliga personer hoppas på att Gud skall 

intervenera och att de skall bli botade. Vidare beskrivs att när de involverade Gud i deras liv 

minskade deras upplevelse av ensamhet och rädsla. 
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Resultatet beskriver hur personer i palliativt skede utvecklar olika strategier för att 

upprätthålla hoppet. Personernas strategier bygger på mötet med döden och hur de önskar att 

leva sin sista tid. Ternestedt et al. (2017) beskriver att sammanhang och strategier hör 

samman. Sammanhang innebär att personer blickar tillbaka på livet och ser mening och 

betydelse med sin existens medan med strategier blickar personer framåt på den sista tiden i 

livet. Att finna mening med sin situation framkom som centralt i studien. Detta bekräftas av 

Fanos et al. (2008) som beskriver hur personer försöker finna strategier för att finna mening i 

deras lidande. Att leva i nuet beskrivs som viktigt för upprätthållandet av hoppet i studien 

vilket styrks av Fanos et al. (2008) som beskriver att personer i palliativt skede bör fokusera 

på att leva i nuet och inte fokusera för mycket på framtiden för att främja hoppet. 

I resultatet framkom att personer i palliativt skede hoppas på upprätthållandet av ett normalt 

liv. Många personer ansåg att det var viktigt att fortsätta vara självständig och hoppades på att 

få vara hemma samt bibehålla normaliteten i så lång utsträckning som möjligt. Detta styrks av 

Fanos et al. (2008) som beskriver att personer med en terminal sjukdom hoppas på att återfå 

förlorade förmågor som att kunna spela golf och umgås med familj och vänner. Detta speglar 

personens självbild innan hen blev sjuk samt även självbestämmande som båda är inkluderade 

i de 6 S:n. Förändringar som uppstått i samband med sjukdomen uppenbarar sig som stor 

kontrast mot hur personerna har upplevt sig innan sjukdomen. Personernas vardagliga liv blir 

även påverkat av de symtom som sjukdomen medför som exempelvis trötthet och smärta. 

Dessa kan påverka personens självbild och känsla av hopp. Enligt Ternestedt et al. (2017) är 

det viktigt att sjuksköterskan ska lyssna på personen i palliativt skede samt behandla varje 

person individuellt för att kunna respektera och bevara deras självbild och identitet.  

Resultatet visade att socialt stöd var tydligt framträdande för dessa personer då behovet av 

hjälp och stöd kunde hjälpa till att bibehålla hoppet. Meningsfulla relationer och socialt stöd, 

från exempelvis familj, partner och vänner var avgörande för att främja hoppet och 

livskvaliteten. Socialt stöd beskrivs även som viktigt för personcentrering enligt de 6 S:n. 

Fanos et al. (2008) och Chen et al. (2015) beskriver att socialt stöd är en mycket viktig 

komponent i personernas liv och Fanos et al. (2008) bekräftar även att djur kan ha en 

stödjande roll i personernas liv. Resultatet visar att närstående med en hoppfull inställning 

påverkar personernas hopp samt att deras involvering kan bidra till att forma hoppet för 

personerna. Enligt Chen et al. (2015) är familjen anledningen till att personen orkar fortsätta 

kämpa mot sjukdomen. Ternestedt et al. (2017) beskriver att sjuksköterskan bör verka för att 

utifrån individens önskemål bevara dessa relationer och finnas där för de anhöriga. I resultatet 

framgår att många personer i palliativt skede kan känna oro över att vara till belastning för 

närstående vilket studien av Chen et al. (2015) bekräftar. 

Enligt Ternestedt et al. (2017) är symtomlindring ett sätt att minska lidande och är ett av de 6 

S:n. I resultatet framkom det delade åsikter om samband mellan symtomlindring och hoppets 

betydelse, Davis et al. (2017) såg inte någon samband mellan symtomlindring och ökat hopp, 

däremot hittades ett samband mellan nedsatt hopp och depression och ångest i studien. Andra 

studier i resultatet motsatte detta och fann ett samband mellan symtomlindring och personers 

känsla av hopp (Coulourides Kogan et al., 2015; Mok et al., 2010; Nierop-van Baalen et al., 

2016). Att symtomlindring har betydelse för individens hopp styrks av Chen et al. (2015) som 

beskrev att symtomlindring har betydelse för personer i palliativt skedes hopp. Otillräcklig 

smärtlindring kunde leda till att personerna hade svårt att tänka på framtiden. Fysisk 

nedsättning och nedsatt smärtkontroll resulterar i att personer upplever ökad hopplöshet. 

Anledningen till det motsägelsefulla resultatet anser vi kan bero på olika aspekter och 

perspektiv. Kanske kan även forskningsartiklarnas syfte påverka, vilket kan resultera till olika 

slutsatser. Det kan även bero på att det var fler deltagare som ingick i studierna och annat 
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urval av patientgrupper. Olika sjukdomstillstånd kan leda till olika syn på symtomlindringens 

betydelse för hoppet samt individernas tillgängliga resurser. 

I resultatet framkom det att personer i palliativt skede inte alltid vill ha kunskap om 

behandlingars effekter då ett sådant svar kan påverka individernas hopp. Ternestedt et al. 

(2017) beskriver att självbestämmanderätten ingår i de 6 S:n och att personer skall vara 

delaktiga i beslutsfattanden runt vården som ges. För att personer skall kunna upprätthålla 

hoppet kan detaljerad information undvikas som en form av strategi. Personers önskan om 

den verklighetsbild de vill leva under kommuniceras ständigt till vårdgivarna. I situationen 

där vårdgivare ger information om att döden är nära kan en konflikt uppstå med patienter som 

vägrar ta in verkligheten. De enskilda vårdgivarna har inte egna starka incitament att berätta 

hela sanningen. Deras professionella roll är inte tydlig kring vilken utsträckning de ska tvinga 

på information till den som inte vill ta in den. Inte heller är de tydligt om vårdgivare bör eller 

får kommunicera och ge hopp. Här uppstår ett dilemma då sjukvårdspersonal inte kan 

säkerställa att patienten är fullt informerad så att hen kan fatta gynnsamma beslut då 

patientens behov av att upprätthålla hoppet måste beaktas. Detta kan bidra till att individer får 

orealistiska förhoppningar som kan bidra till behandlingsbeslut som skadar personen 

(Folkman, 2010). Detta styrks även av Blumenthal och Ubel (2018) som beskriver svårigheter 

som uppstår när patienter har orealistiska förväntningar och mål med vården. Vårdpersonal 

skall ha tolerans för patientens förnekelse om det inte visar sig att personen uppenbart 

missförstått sin situation och utgör en fara mot sig själv och hen kan ta skada av handlingar. 

Allt efter att sjukdomsförloppet fortskrider får hoppet en annan karaktär vilket ger en 

indikation på att hoppet förändras. Det är en individuell process och är beroende på 

sjukdomen och livssituation samt förloppet personen befinner sig i och om personen kan 

hantera och acceptera den uppkomna situationen. Detta kan bli en stor utmaning för 

sjukvårdspersonal. Hopp visade sig i resultatet samspelar med de 6 S:n som är ett bra verktyg 

för att få en helhetssyn av personen och hens livssituation. Samspelet med dessa visade sig 

kunna främja personernas känsla av hopp samt vidare främja en god personcentrerad vård i 

livets slut. 

Metoddiskussion 

För att erhålla en gedigen översikt över nuvarande kunskapsläge tillämpades metoden allmän 

litteraturstudie (Polit & Beck, 2017). Metoden gav möjlighet att skapa en bred förståelse och 

fördjupning gällande vad hopp innebär för personer i palliativt skede. Hade istället en 

intervjustudie genomförts hade ett fåtal deltagares upplevelse av hopp i palliativt skede ingått 

i resultatet. En kvalitativ intervjustudie hade däremot resulterat i en mer djupgående bild av 

ett fåtal personers upplevelse (Henricson & Billhult 2017; Polit & Beck, 2017). Genom att 

analysera 15 vetenskapliga artiklar besvarades syftet med sammanlagt över tusen deltagare i 

nio länder vilket resulterade i ett mer differentierat och omfattande resultat än vad en 

intervjustudie medfört. Vidare skapades ett bredare perspektiv genom att inkludera artiklar 

från olika världsdelar. Detta ansågs vara motiverat då det var personers upplevelse av hopp 

som skulle beskrivas oavsett dess ursprung och kulturella kontext. Däremot kan 

symtomlindring variera vilket kan påverka personers livskvalitet och därmed kan personerna 

uppleva mer eller mindre hopp. Hade syftet istället utgått från sjuksköterskans perspektiv 

hade det möjligen varit mer lämpligt att enbart inkludera artiklar genomförda i Europa för att 

erhålla en mer korrekt bild av sjuksköterskans arbete i Sverige. Vidare är Sverige ett 

mångkulturellt land och bör därför vara tillämpar i Sverige även om artiklar från flera 

världsdelar inkluderas. Ett bredare perspektiv skapas genom att inkludera alla vårdkontexter 

istället för att enbart rikta in sig på exempelvis personer som vårdas på hospice. Syftet med 

studien var att beskriva betydelsen av hopp personer i palliativt skede oavsett vilket 

vårdkontext de befinner sig i. 
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Genom att analysera 15 studier, varav 13 var kvalitativa och två kvantitativa, besvarades 

syftet. Rosén (2017) beskriver att ett examensarbete enbart bör inkludera antingen kvalitativa 

eller kvantitativa studier. De kvantitativa studier som inkluderades till arbetet upplevdes 

svårare att tolka än de kvalitativa, således inkluderades dessa artiklar mindre i resultatet. 

Möjligen hade det varit lämpligt att byta ut dessa artiklar mot kvalitativa artiklar vilket 

tidsramen för arbetet inte tillät. Avsikten vid arbetets start och vid inläsning av artiklar från 

databaser var att artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats skulle inkluderas för att 

erhålla ett bredare perspektiv. Vidare beaktades det vilken metod valda artiklar hade vid 

analys och kategorisering då resultatet enligt Forsberg och Wengström (2016) presenteras på 

olika sätt. Artiklarna granskades först individuellt för att därefter granskas gemensamt vilket 

enligt Henricson (2017) stärker reliabiliteten och minskar risken för subjektiv tolkning. 

Gemensamt skapades kategorier för vidare analysering. En induktiv ansats har använts i 

skapandet av resultatet. Detta innebär enligt Forsberg och Wengström (2016) att resultatet i 

valda artiklar har sammanställts förutsättningslöst för att sedan skapa resultatet av den data 

som genomgående varit mest framträdande i valda artiklar. Valda artiklar kvalitetsgranskades 

och redovisades i en matris (Bilaga B) med Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag 

för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011) (Bilaga A). Användandet av ett granskningsprotokoll påverkar enligt 

Henricson (2017) studiens tillförlitlighet. Artiklarna som valdes ut till resultatet höll hög eller 

medelhög kvalitet. Artiklar med låg kvalitet exkluderades vilket enligt Henricson (2017) 

påverkar studiens trovärdighet. Viss risk för felkvalificering av artiklarnas kvalitet föreligger 

då vi tidigare aldrig utfört något liknande. Kvalitetsgranskningen kan således ha påverkats av 

subjektiva bedömningar och viss risk föreligger att studiens tillförlitlighet och resultat kan ha 

påverkats av detta. 

För att göra studien reproducerbar samt överförbar är urvalsprocessen och datainsamlingen 

noggrant beskriven vilket betonas som viktigt av Henricson (2017). Polit och Beck (2017) 

beskriver att tydliga inklusions- och exklusionskriterier behövs för att göra studien 

reproducerbar. Enligt Forsberg och Wengström (2016) innehar bibliotekspersonal en 

fördjupad kunskap om databasernas strukturer och indexeringssätt. Datainsamling 

genomfördes i databaserna PubMed och CINAHL som båda har omvårdnadsinriktning men 

med en viss differens i inriktning vilket Henricson (2017) menar öka möjligheterna att finna 

relevanta artiklar och stärka studiens validitet. Enligt Polit och Beck (2017) ökar detta vidare 

möjligheten för att databassökningarna skall resultera i ett mer heltäckande resultat. Vid 

genomförda sökningar i CINAHL användes CINAHL Headings och i PubMed användes 

MeSH-termer. I enlighet med Polit och Beck (2017) kombinerades olika sökord för att 

reducera och specificera databassökningarnas utfall. Utförda databassökningar resulterade i 

414 träffar vilket ansågs vara av tillfredsställande mängd. Ett flertal artiklar återkom i de tre 

utförda databassökningarna vilket enligt Henricson (2017) ökar resultatets sensitivitet och 

således trovärdighet. 

Artiklar som inkluderades till resultatet var vetenskapligt granskade (peer reviewed). Enligt 

Henricson (2017) stärker detta studiens trovärdighet och kvalitet eftersom artiklarna är 

granskade samt bedömda som vetenskapliga. Enligt Polit och Beck (2017) stärker detta 

studiens validitet. I CINAHL användes peer reviewed som ett inklusionskriterie vilket ej finns 

att tillgå i PubMed. För att säkerställa den vetenskapliga kvalitén av inkluderade artiklar från 

databasen genomfördes en egen kontroll av artiklarna för att säkerställa att dessa redovisade 

att artikeln var etiskt godkänd. Ett ytterligare inklusionskriterie var att deltagarna i artiklarna 

skulle vara 18 år fyllda. Detta utesluter pediatrisk data och således många studier som handlar 

om föräldrar med barn i palliativt skedes upplevelse av hopp. I enlighet med Henricson (2017) 
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har etiska överväganden tagits i beaktande. Inkluderade artiklar hade redovisat att deltagarna i 

deras studier hade informerat samtycke, självständigt fått bestämma över sitt deltagande, 

säkerställande av konfidentialitet och anonymitet samt möjlighet att avbryta sitt medverkande 

i studierna. 

Vid genomförda databassökningar inkluderades artiklar publicerade mellan år 2008–2018. 

Detta säkerställer att den senaste forskningen har använts men kan även ha resulterat i att 

relevant forskning som publicerats tidigare försummades (Polit & Beck, 2017). Artiklar 

publicerade på engelska inkluderades. Vi ansåg oss behärska språket tillräckligt väl och om 

svårigheter i översättning och tolkning av texten uppstod har vi använt oss av lexikon samt 

gemensamt diskuterat för att inga feltolkningar skall uppstå. Sannolikt har resultatet i denna 

studie ej påverkats av eventuella lingvistiska feltolkningar. Studiens innehåll har förbättrats 

under arbetets gång genom kontinuerliga handledningstillfällen tillsammans med handledare 

och andra studenter. Konstruktiv kritik och förbättringsförslag erhölls vilket har stärkt arbetets 

innehåll. Även om grundtanken med arbetet har varit densamma under arbetets gång har 

syftet modifierats ett flertal gånger. Enligt Henricson (2017) stärks ett arbetes trovärdighet 

och validitet genom deltagande i handledningsgrupp. 

Slutsats 

Resultatet visar att personer i palliativt skede upplever att hopp är ett viktigt begrepp för att 

kunna stå ut med den nya situationen som den palliativa diagnosen medfört. Resultatet visade 

att det är viktigt att personer i palliativt skede själva får vara med och besluta om 

behandlingar. Vidare ses acceptans som en viktig faktor för att kunna hantera situationen. Att 

finna lämpliga strategier belyses som en annan viktig faktor för att öka livskvaliteten och 

främja hoppet. Att vara väl symtomlindrad är en viktig faktor för att främja hoppet. Vidare är 

stödjande och meningsfulla relationer viktiga för personer i palliativt skede. När sjukdomen 

progredierar framkom acceptans som en viktig faktor för att hoppets fokus skall kunna 

förändras. 

Fortsatta studier 

Med denna litteraturstudie har det framkommit att många studier finns om hoppets betydelse 

för personer i palliativt skede. Något som vore värdefullt att studera närmare är 

symtomlindringens betydelse för hoppet. En stor del av ökad livskvalitet hos en döende 

person är symtomlindring. I denna studie har det framkommit att det finns motsägelsefulla 

forskningsartiklar huruvida symtomlindring har betydelse för personers hopp. Merparten av 

forskningen som analyserats anser att det har betydelse men det finns också artiklar som säger 

det motsatta. Det vore värdefullt att vidare studera hur sjuksköterskan kan arbeta med att 

främja hopp till personer i palliativt skede.  

Klinisk tillämpbarhet 

En allt mer åldrande befolkning medför att palliativ vård kommer bli allt mer viktigt. Att 

kunna bibehålla hoppet ses som en viktig faktor för bibehållen livskvalitet vilket är det 

fundamentala målet med palliativ vård. Vår förhoppning är att denna studie ska ge goda 

verktyg till sjuksköterskans profession och även belysa vikten av en god kvalitet i palliativ 

vård samt att även uppmärksamma vad känsla av hopp kan ge patienter i livets slutskede. Som 

sjuksköterska är det viktigt att inneha förståelse för hur patienten kan främja hoppet för att 

kunna stödja patienten i denna process.  
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            Bilaga A 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) är 

prospektiv och innebär jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få deltagare och/eller för många delstudier, 

vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal deltagare, 

otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och en 

eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något som 

redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades perspektiv. 

Avvsikten kan också vara att utveckla begrepp 

och begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

Klart beskriven kontext. Motiverat urval. 

Välbeskriven urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 

och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Deltagargruppen är otillräckligt 

beskriven. Metod/analys otillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet 
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Matris över inkluderade artiklar  

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
 

 

 

 

  

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Asgeirsdottir, G. H., 

Sigurbjörnsson, E., 

Traustadottir, R., 

Sigurdardottir, V., 

Gunnarsdottir, S., & 

Kelly, E. 

2013 

Island 

"To cherish each day 

as it comes": a 

qualitative study of 

spirituality among 

persons receiving 

palliative care. 

Undersöka andlighet 

ur personer som har 

palliativ vårds 

perspektiv samt hur 

andligheten influerar 

deras liv samt 

välmående.  

Design: Kvalitativ studie 

Urval: Patienter över 18 år som 

mottog palliativ sjukvård, kunde 

prata isländska samt var fysiskt 

tillräckligt välmående för att 

medverka i intervjuerna. 

Datainsamling: Intervjuer med 

öppna frågor som varade mellan 

60-100 minuter som spelades in för 

att sedan transkriberas.  

Analys: Tematisk analys.   

10 

(-) 

Resultatet visade att patienter 

uppfattade andlighet som en viktig 

faktor för meningsfullhet, syfte och 

transcendens. Både religiösa och icke-

religiösa aspekter beaktades. Studien 

visade vidare att andlighet är en viktig 

faktor för hur patienter lever med en 

palliativ sjukdom. Studien visade vidare 

att familjerelationer, en högre makt 

samt andlighet hade betydelsen för att 

kunna motivera hopp. 

K 

II 

Carduff, E., Kendall, 

M., & Murray, S. A. 

2018 

Skottland  

 

 

Living and dying with 

metastatic bowel 

cancer: Serial in‐depth 

interviews with 

patients 

Undersöka patientens 

perspektiv att leva 

med en terminal 

sjukdom fram till att 

döden inträffar.  

Design: Kvalitativ studie 

Urval: Patienter över 18 år som 

hade en metastatisk cancerdiagnos. 

Patienter som förmodligen inte 

skulle leva över sex månader från 

studiens start valdes bort.  

Datainsamling: Intervjuer 

genomfördes under 21 månader. 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades.  

Analys: Brown and Gilligan´ voice 

centred relational method  

16 

(-) 

Att leva med avancerad kolorektal 

cancer är flerdimensionellt – patienterna 

har motsägelsefulla tankar om säkerhet 

och osäkerhet, tillfrisknande och död 

samt hopp och förtvivlan. Hur pass 

mycket patienten vill tala om dessa 

tankar är beroende på hur trygg och 

säker patienten känner sig. God 

kommunikation, information och 

möjlighet att medverka i beslut är av 

betydelse för att patienten inte ska 

uppleva ångest. Hoppet samexisterade 

med kunskapen om att döden är nära.  

K 

II 

Bilaga B 
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 Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

 I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
 

 

 

 

  

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Collin, M 

2012 

Skottland 

The search for a 

higher power among 

terminally ill people 

with no previous 

religion or belief. 

Undersöka hur 

patienter med en 

terminal sjukdom 

utan att tidigare ha 

utövat någon religion 

söker efter någon 

form av högre makt i 

livets slutskede.  

Design: Kvalitativ studie 

Urval: Patienter över 18 år med 

olika stadier av terminal sjukdom 

som tidigare benämnt sig som icke-

religiösa.  

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer som spelades in för att 

sedan transkriberas.  

Analys: Tematisk analys 

6 

(-) 

Att börja tänka på något större fick 

patienterna att lättare hantera sin 

situation. Rädslan för en okänd framtid 

väckte både ilska och skuld medan 

tankar om hopp, fred och välmående 

gjorde att patienterna fortfarande kunde 

finna positivitet. En tro på Gud såg som 

en förutsättning för detta. 

K 

II 

Coulourides Kogan, 

A., Penido, M., & 

Enguidanos, S.  

2015 

USA 

Does disclosure of 

terminal prognosis 

mean losing hope? 

Insights from 

Exploring Patient 

Perspectives on Their 

Experience of 

Palliative Care 

Consultations. 

Undersöka allvarligt 

sjuka patienters 

perspektiv och 

erfarenhet av en IPC-

konsultation samt 

undersöka patientens 

attityd till information 

som härrör från 

konsultationen.   

Design: Kvalitativ studie 

Urval: Patienter över 18 år, 

engelskspråkiga som hade 

medverkat i en IPC-konsultation 

när de vårdads inneliggande.  

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer 

Analys: Grundad teori. 

12 

(1) 

Att få en terminal sjukdom behöver inte 

betyda förlust av hopp för patienten. 

Hoppet bytte istället fokus från att 

fokusera på botande till andra 

målsättningar. Att ge patienten 

information och vetskap om olika 

valmöjligheter kan underlätta för 

patienten att kunna identifiera nya 

meningsfulla mål som bättre anpassas 

till deras prognos.  

K 

I 

Daneault, S., Lussier, 

V., Mongeau, S., 

Yelle, L., Côté, A., 

Sicotte, C., … 

Coulombe, M. 

2016 

Kanada 

Ultimate journey of 

the terminally ill: 

Ways and pathways 

of hope 

 

Att bättre förstå 

betydelsen som hopp 

har för patienter med 

terminal 

cancerdiagnos.  

Design: Kvalitativ studie 

Urval: Patienter över 18 år med 

terminal sjukdom som förväntas 

leva upp till tolv månader till.  

Datainsamling: Patienterna fick 

medverka i tre semistrukturerade 

intervjuer som transkriberades.  

Analys: Tre faser där olika 

kategorier hittades som sedan 

presenterades via diagram. 

36 

(-) 

Hopp är ett begrepp som förändras över 

tid med olika faktorer som påverkar. När 

kurativ behandling inte längre är möjligt 

blir hoppet fokuserat på längre tid kvar i 

livet, god livskvalitet och hopp om att 

kunna ta vara på nuet.  

K 

I 



                     

IV 
 

  Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

  I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Davis, M. P., 

Lagman, R., Parala, 

A., Patel, C., Sanford, 

T., Fielding, F., … 

Rybicki, L. A.  

2017 

USA 

Hope, Symptoms, and 

Palliative Care. Do 

symptoms influence 

hope 

Undersöka om ålder, 

kön, civilstånd, 

cancerns varaktighet 

och symtom kan 

påverka hopp.  

Design: 

Tvärsnitt/observationsstudie 

Urval: Patienter med avancerad 

cancer som vårdas inneliggande på 

en palliativ vårdavdelning.  

Datainsamling: Patienterna fick 

självständigt eller med hjälp av 

personal fylla i två frågeformulär: 

ESAS (Edmonton symptom 

assessment scale) samt HHI (Herth 

hope index). 

Analys: Regressionsanalys 

197 

(-) 

Studien fann att hopp inte var beroende 

av kön, ålder, civilstånd eller symtom. 

Det som hade störst betydelse för 

hoppet hos patienten var graden av 

depression.   

P 

I 

Duggleby, W., & 

Wright, K 

2009 

Kanada 

Transforming hope: 

how elderly palliative 

patients live with 

hope. 

Beskriva hur äldre 

patienter med en 

långt framskriden 

cancersjukdom lever 

med hopp. 

Design: Kvalitativ studie 

Urval: Patienter över 65 år med 

långt framskriden cancer som får 

palliativ vård i hemmet.  

Datainsamling: Intervjuer samt 

datainsamling från journal. 

Patienterna fick även fylla i ESAS 

samt HHI. Intervjuerna spelades in 

och transkriberades.  

Analys: Datan analyserades utifrån 

grundad teori. Koder identifierades 

och grupperades.  

10 

(-) 

Studien visade vikten av 

sjuksköterskans arbete med 

symtomkontroll. Att arbeta med att 

förbättra andliga och stödjande 

relationer var av betydelse för hoppet 

hos patienten. 

K 

II 
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Kvalitet 

Friedrichsen, M., 

Lindholm, A., & 

Milberg, A.  

2011 

Sverige 

Experiences of truth 

disclosure in 

terminally ill cancer 

patients in palliative 

home care. 

Undersöka 

erfarenheten och 

preferensen angående 

patienter med 

terminal 

cancersjukdom och 

förmedlingen av dålig 

prognos. 

Design:  Kvalitativ studie 

Urval: Patienter över 18 år med 

terminal cancerdiagnos samt att 

patienten har palliativ 

hemsjukvård. 

Datainsamling: Studien är baserad 

på 31 stycken tidigare intervjuer 

samt 14 stycken nya.  

Analys: Hermeneutisk analys 

45  

(-) 

Patienterna i studien identifierade tre 

olika typer av sanning: den absoluta 

objektiva sanningen att de är döende, en 

sanning där de vet om sin diagnos men 

inte vet alla detaljer samt den önskade 

sanningen som bottnar i patientens egna 

tankar om ett hälsosamt eller bättre liv. 

Vilka copingstrategier patienten antog 

var beroende av vilken typ av sanning 

patienten föredrog. Vid förändrade 

förhållanden kunde även patientens 

copingstrategier förändras. Att enbart 

delvis inse sanningen om sin sjukdom 

kunde vara en strategi för att bibehålla 

hopp.  

K 

I 

Hitz, F., Ribi, K., Li, 

Q., Klingbiel, D., 

Cerny, T., & 

Koeberle, D.  

2013 

Schweiz   

Predictors of 

satisfaction with 

treatment decision, 

decision-making 

preferences, and main 

treatment goals in 

patients with 

advanced cancer. 

Undersöka hur nöjda 

patienter med en 

palliativ 

cancerdiagnos är med 

beslut angående 

behandling samt 

huvudsakligt 

behandlingsmål.  

Design: Tvärsnittsstudie   

Urval: Patienter som nyligen har 

testat en för dem ny palliativ 

behandlingsform. Patienterna 

behövde prata tyska.  

Datainsamling: De medverkande 

fick svara på ett frågeformulär 3–4 

veckor efter behandlingsstart.    

Analys: Statistisk analys 

480 

(35) 

Resultatet visade att 73 % av de 

tillfrågade patienterna upplevde hög 

tillfredsställes angående beslut om 

behandling. Detta kan även främjas av 

en 30 minuter lång konsultation med 

patienten. Innan beslut tas angående 

behandling bör patienten tillfrågas vad 

hens behandlingsmål är. Studien visade 

att de huvudsakliga förhoppningarna 

patienterna hade var hopp om 

förbättring, hopp om ett längre liv samt 

bättre livskvalitet.  

P 

I 
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Mok, E., Lam, W. M., 

Chan, L. N., Lau, K. 

P., Ng, J. S., & Chan, 

K. S.  

2010 

Kina 

 

The meaning of hope 

from the perspective 

of Chinese advanced 

cancer patients in 

Hong Kong. 

Undersöka betydelsen 

av hopp för patienter 

med en framskriden 

cancersjukdom i 

Hong Kong.  

Design:  Kvalitativ studie 

Urval: Kinesiska patienter över 21 

år diagnostiserade med cancer. De 

medverkande behövde vara 

tillräckligt mentalt alerta för att 

kunna svara på frågor. 

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer. Intervjuerna spelades in 

och transkriberades.  

Analys: Kvalitativ innehållsanalys 

17 

(-) 

Studien fann att upplevelsen av hopp 

hos patienterna kunde delas upp i fem 

olika aspekter: leva ett normalt liv, 

socialt stöd, aktivt släppa kontrollen, 

försoning mellan liv och död samt 

närståendes välmående.  

K 

I 

Nierop-van Baalen, 

C., Grypdonck, M., 

Hecke, A., & 

Verhaeghe, S. 

2016 

Nederländerna & 

Belgien  

Hope dies last ... A 

qualitative study into 

the meaning of hope 

for people with 

cancer in the 

palliative phase 

Undersöka betydelsen 

av hopp för 

cancerpatienter i 

palliativ fas.   

Design: Kvalitativ studie som 

gjorts genom sekundäranalys av 

data insamlat i Nederländerna och 

Belgien 

Urval: Patienter över 18 år med en 

cancerdiagnos i palliativ fas. 

Datainsamling: Intervjuerna som 

användes lästes i sin helhet. Varje 

studie hade haft ett eget syfte men 

där hopp alltid diskuterades. 

Intervjuerna tog mellan 45-90 

minuter, spelades in för att sedan 

transkriberas.  

Analys: Sekundäranalys med 

”amplified sampling” 

76 

(-) 

Hopp kan komma från många olika 

källor samt influeras av många olika 

faktorer. Hopp behövs i en patients liv. 

Att stödja hoppet utan att uppmuntra till 

onödiga behandlingar är en utmaning 

för sjuksköterskan samt andra 

professioner medan vårdpersonalen 

samtidigt i det dagliga arbetet kring 

patienten förmedlar många olika 

budskap som kan påverka hoppet. Hur 

stöd skall organiseras behöver 

undersökas ytterligare.  

K 

I 
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Olsman, E., Leget, C., 

Duggleby, W., & 

Willems, D. 

2015 

Nederländerna 

A singing choir: 

Understanding the 

dynamics of hope, 

hopelessness, and 

despair in palliative 

care patients. A 

longitudinal 

qualitative study.. 

Undersöka hur hopp, 

hopplöshet och 

förtvivlan förändras 

över tid hos patienter 

i palliativ fas.  

Design: Kvalitativ studie  

Urval: Vuxna patienter inom 

palliativ vård diagnostiserade med 

cancer, kronisk obstruktiv sjukdom 

eller hjärtsvikt.  

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer som spelades in och 

transkriberades. De medverkande 

intervjuades 1-3 gånger och 

intervjuerna tog i snitt ca 60 

minuter.   

Analys: Först tematisk analys för 

att sedan analyseras med fokus på 

data där termerna hopp, hopplöshet 

och förtvivlan var i fokus.  

29 

(-) 

Patienterna associerade hopp med att få 

mer tid med närstående samt fysiska 

förbättringar. Hopplöshet associerades 

till förlust av hälsa, inkomst, och 

närstående. Förtvivlan associerades till 

framtida förluster inklusive möjligheten 

att förlora just framtiden. Upplevelsen 

av begreppen förändrades över tid. 

Studien påvisade hur sjukvårdspersonal 

kan arbeta med att prata om hopp, 

hopplöshet och förtvivlan vilket är 

speciellt av vikt när patientens fysiska 

tillstånd förändras.         

K 

I 

Olsson, L., Östlund, 

G., Strang, P., 

Grassman, E. J., & 

Friedrichsen, M. 

2011 

Sverige 

The glimmering 

embers: experiences 

of hope among cancer 

patients in palliative 

home care. 

Undersöka hur 

patienter inskrivna i 

palliativ hemsjukvård 

upplevde hoppets 

betydelse under sex 

veckor i deras sista 

fas i livet samt 

bedöma graden av 

deras symtom samt 

upplevelse av hopp.  

Design: Grundad teori 

Urval: Vuxna patienter som vårdas 

palliativ hemma, själv bedöma att 

de både fysiskt och psykiskt orkar 

medverka i studien samt kunna tala 

och skriva på svenska.  

Datainsamling: Intervjuer, 

dagböcker samt frågeformulär. 

Intervjuerna spelades in för att 

sedan transkriberas.  

Analys: ”constant comparative 

method” 

11 

(2) 

Hopp visade sig vara en symbol för livet 

för en döende patient. Det är ett 

paradoxalt begrepp som är 

svårbalanserat för patienten vilket 

vårdpersonalen behöver ha kunskap och 

kunna visa respekt för samt ge 

patienterna stöd.  

K 

I 
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Sachs, E., Kolva, E., 

Pessin, H., Rosenfeld, 

B., & Breitbart, W. 

2013 

USA 

On Sinking and 

Swimming: The 

Dialectic of Hope, 

Hopelessness, and 

Acceptance in 

Terminal Cancer 

Undersöka 

förhållandet mellan 

hopp och hopplöshet 

för patienter med 

avancerad cancer 

samt identifiera 

faktorer som påverkar 

bibehållandet av hopp 

samt minskar 

hopplösheten.  

Design: Grundad teori 

Urval: Vuxna patienter med långt 

framskriden cancer med en 

förväntat livslängd mindre än ett år.  

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer. 

Analys: tematisk analys 

30 

(8) 

Hopp och hopplöshet identifierades som 

en ofta samverkad och integrerad 

konstruktion. Förhållandet mellan hopp 

och hopplöshet balanserade ofta på 

acceptans och omformulera nya mål att 

ha hopp inför. Positiva relationer 

förbättrade hoppet medan outhärdlig 

smärta ökade möjligheten för 

hopplöshet.  

K 

II 

Sand, L., Olsson, M., 

& Strang, P.  

2009 

Sverige 

Coping strategies in 

the presence of one’s 

own impending death 

from cancer. 

Undersöka hur 

svenskfödda patienter 

som definierar sig 

själva som icke-

religiösa reflekterar 

och handlar när de 

försöker finna 

strategier i närvaro av 

sin egna förestående 

död och hur 

strategierna tjänar 

deras syfte.   

Design: Kvalitativ studie 

Urval: Vuxna patienter i tidig eller 

sen palliativ fas med en 

cancerdiagnos och som identifierar 

sig som icke-religiös.   

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer som spelades in och 

transkriberades.  

Analys:  Hermeneutisk analys 

20 

(-) 

Studien fann att det finns många olika 

variabler som kan användas som 

strategier, exempelvis egna resurser, 

djur, andra människor, natur, hopp och 

fantasi. De medverkande sökte efter 

faktorer som stödde deras inre balans 

och strukturer, allt för att hålla döden på 

avstånd och bevara länkar till livet. 

Dessa länkar bestod av gemenskap, 

medverkande och hopp. Dessa 

fungerade som en skyddande sköld mot 

sin egen förestående död och känslor 

som hör till.     

K 

I 


