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ABSTRACT

Since cancer are associated with suffering nurses have an important task to increase cancer

patients well-being in the palliative phase. The purpose of this study was to research factors

which improve cancer patients well-being at a hospice in the end of life. Sources that was

used in this study was primary empiric articles but also literature reviews. Out of the purpose

a literature review was examined. The result revealed important factors which content

improve well-being. These parts was put together in the chapters: communication,  hospice

nurses, relatives, massage/touch, nausea and pressure sores. In the discussion chapter the

result of the literature review was compared to the authors own thoughts.
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1. INLEDNING

Två syften med omvårdnad är enligt socialstyrelsen SOSFS (1993:17) att minska lidandet

samt att ge möjlighet till en värdig död. Cancersjukdom är förenat med lidande och

sjuksköterskan har en betydelsefull uppgift i att försöka minska detta lidande och på så sätt

öka välbefinnandet. Vi har med detta arbete tänkt ta reda på vad sjuksköterskan kan göra för

att hjälpa en patient med cancersjukdom så att dennes sista tid i livet blir så behagligt som

möjligt.

2. BAKGRUND

2.1 Cancer

Av de människor som lever idag kommer en av tre förr eller senare att få någon form av

cancer. Cancer kan förekomma oavsett kön, ålder eller etnicitet. I de flesta fall är det personer

över femtio år som drabbas (Johnson & Klein, 1994). Cirka 40 000 personer insjuknar årligen

i cancer och drygt hälften dör i sin ursprungscancer (Fridegren & Strang, 1999/2000).

Människans kropp är uppbyggd av celler som genom delning förökar sig. Sker förökningen

normalt bidrar det till tillväxt och reparation av kroppens vävnader (Johnson & Klein, 1994).

Cellernas aktivitet styrs av arvsmassan, även kallad genom. Tumörer orsakas av en störning i

genomets sätt att arbeta vilket medför en ohämmad tillväxt av celler. Detta orsakar en

anhopning av celler, som benämns tumör (Aspgren, 1996). Det finns två olika typer av

tumörer, benigna och maligna. De benigna tumörerna är lika ursprungsvävnadens celler och

håller sig inom ett område. De ger inte upphov till dotterssvulster. De maligna tumörerna

skiljer sig från ursprungsvävnadens celler, växer obegränsat utan kontroll (Friberg, 1990). Det

finns cirka 200 olika typer av cancer vilka kan uppstå i nästan alla delar av kroppen (Johnson

& Klein, 1994).
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För att diagnostisera en cancersjukdom bör i första hand en undersökning av kroppen göras.

Hjärtundersökning, lungröntgen och rutinkontroller av blod och urin tas. Om patienten har

 haft specifika besvär kontrolleras även dessa. Det finns olika metoder för att konstatera

cancer. Ett av dessa är endoskopi. Även datortomografi kan vara ett bra hjälpmedel vid

diagnostisering av cancer samt ultraljud. Scintigrafi används för att bland annat upptäcka

sjukdomar i sköldkörteln, skelettet, levern, hjärtat och gallblåsan. Magnetiska

resonanstomografi (MRT) visar detaljerade bilder av inre organ i kroppen via ett magnetfält

och kan användas till att undersöka alla delar av kroppen. När en tumör har konstaterats blir

nästa steg att fastställa om den är benign eller malign. Detta görs genom biopsi, då en bit

vävnad avlägsnas från tumören och undersöks i mikroskop (Johnson & Klein, 1994).

2.2 Smärtans olika dimensioner

Vid cancer förekommer olika former av smärta som kan uppdelas i dimensioner, fysisk,

psykisk, social och andlig/existentiell (Mathisen, 1997; Strang, 1999). Strang (1999) menar

att smärta kan uppfattas som en påminnelse om sjukdomen och döden.

International Association for the study of pain (IASP) definition av smärta är:

”Smärta är en obehaglig, sensorisk och emotionell upplevelse associerad med faktisk eller

potentiell vävnadsskada eller som beskrivs i termer av sådan skada” (Nystrand & Röhl, 1999,

s. 7). Med detta menas att smärta kan uppstå som en sinnes- och en känsloupplevelse dels på

grund av en verklig skada, dels på grund av att nervsystemet registrerar smärta utan att det

finns någon sjukdom eller skada i vävnaden (a.a.).

2.2.1 Fysisk smärta
De flesta patienter med cancersjukdom upplever fysisk smärta. Om den fysiska smärtan

behandlas på rätt sätt kan god smärtlindring ges till över 90 procent av alla patienter

(Birgegård & Glimelius, 1991; SOU 2001:6). Cancerrelaterad smärta består av en men oftast

av flera smärttyper. Den nociceptiva smärtan beror på att tumören trycker på eller har växt in i

omkringliggande vävnad samt den inflammation som tumören orsakar. Den neurogena

smärtan kan bero på att nerver har skadats på grund av tumören eller vidtagna

 behandlingsåtgärder (Nystrand & Röhl, 1999). För att komma fram till vad för typ av smärta

patienten har och därefter kunna ge rätt behandling är det mycket viktigt med en noggrann
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smärtanalys. Vid en smärtanalys ställs bland annat följande frågor: Var och  när gör det ont?

Är sömnen påverkad? Är patienten deprimerad, känner oro eller ångest? Kan smärtan vara en

effekt eller biverkan av tidigare behandling (Birgegård & Glimelius, 1991)? Det är viktigt att

få fram orsakerna till smärtan och om smärtan är nociceptiv eller neurogen. För att hjälpa

patienten att få rätt behandling kan olika hjälpmedel användas. Bland annat finns det

smärtlinjal där visuell analog skala (VAS) är vanlig. Med VAS får patienten möjlighet att på

en skala mellan noll och tio, ange siffran för hur ont denne har (Nystand & Röhl, 1999). Vid

nociceptiv smärta ges analgetika i stigande trappa beroende på hur ont patienten har. Perifert

verkande analgetika är första steget, sedan svaga opioider som steg två och till sist starka

opioider som till exempel morfin. Då förstoppning är en biverkan av morfinpreparat är

laxantia viktigt att ge under smärtbehandlingen (Sjölund, 1996; Bertler, 1999). Antidepressiva

läkemedel och antiemetika kan också ges eftersom oro och illamående kan bli en negativ

effekt av cancersjukdom, exempelvis som biverkan från läkemedel eller en effekt av själva

tumören (Bertler, 1999; Strang & Jakobsson, 1999a). Vid neurogen smärta är Transcutan

nervstimulering (TENS, TNS), kortison, antidepressiva läkemedel samt antiepileptica bra

(Birgegård & Glimelius, 1991; Nystrand & Röhl, 1999).

2.2.2 Psykisk/Social smärta
Då fruktan för döden samt en fruktan för att smärtan skall bli outhärdlig är stor för de flesta

patienter med cancersjukdom kan smärtan också vara av psykisk karaktär (Mathisen,1997).

Den psykiska smärtan kan patienten uppleva på grund av den fysiska smärtan (Eckerdal,

1999; SOU 2001:6). Oro kan göra smärtan värre eftersom det gör att den psykiska toleransen

blir mindre (Nystrand & Röhl, 1999). Att vara rädd och ha ångest är vanligt hos patienter som

är i det palliativa skedet. Rädslan kan handla om att förlora någon, att bli ensam, att känna

skam eller att förlora medvetandet (Franck Wihlborg, 1998). Den sociala smärtan kan

relateras till hur smärtan påverkar familjen och den sociala tillvaron (Eckerdal, 1999; SOU

2001:6).  Rädslan för att bli övergiven kan vara stor och skapar ångest. Om patienten inte fått

möjlighet att ta avsked från någon som stått nära eller oroar sig för hur anhöriga skall klara

sig efter patienten gått bort kan den sociala smärtan uppkomma (Mathisen, 1997; Lundin,

1999).
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2.2.3 Andlig/Existentiell smärta
Andlig smärta kan visa sig då en patient med cancer söker mening med döden och känner

rädsla för vad som kommer efter den (Mathisen, 1997). Även här är ångest vanligt. En känsla

av förintelse kan ge ångest då patienten har svårt att tänka sig in i en värld där han inte

existerar. Eftersom patienter med cancer inte kan kontrollera smärtan och dess orsak skapar

detta ofta ångest och kan ge uttryck i andlig eller existentiell smärta (Lundin, 1999).

2.3 Livets slut

Palliativ vård syftar till en aktiv helhetsvård när den kurativa behandlingen inte är aktuell, och

innebär att fokus riktas på smärt- och symptomlindring (SOU 2001:6). Målet med palliativ

vård är inte att förlänga patientens liv eller skynda på döden utan att i största möjliga mån öka

livskvaliteten för patienten och dennes närstående. Att ta med fysiska, psykologiska samt

existentiella aspekter är betydelsefullt i helhetsvården (SOU 2001:6). Palliativ vård ska ges

till alla människor oavsett ålder och diagnos men har blivit förknippad med terminal

cancersjukdom (Fridegren & Strang, 1999/2000). I den palliativa behandlingen är det

betydelsefullt att väga risker och biverkningar mot vinster i form av ökad livskvalitet.

Biverkningarna får inte orsaka obehag så att livskvaliteten försämras. Det är viktigt att tänka

på att varje individ är unik och har sin egen värdering av vad livskvalitet är. Synen på

livskvalitet förändras dock under sjukdomens förlopp, vad som känns relevant före

insjuknandet kan kännas oviktigt i den palliativa fasen (Sjödén, 1999).

Hopp om att överleva kan ha stor betydelse för patienter i livets slut, eftersom en patient som

inte har hoppet kvar kan ge upp. Detta kan leda till att döden kan komma fortare än vad

prognosen utvisat (Flemming, 1997).  Hopp är något som alla människor har inombords, det

är en fundamental inre trygghet som utvecklas under barnaåren, och kan beskrivas som en

känsla eller ett sinnestillstånd. Upplevelsen av hopp är en viktig utgångspunkt för hur

människor klarar vissa svåra situationer. Hoppet ger energi och kraft. En person som har

hoppet kvar tar aktivt del i sitt eget liv (Kristoffersen, 1998). Patienten har oftast hoppet kvar i

hela det palliativa skedet. Det som förändras är vad hoppets fokus ligger på. Istället för att ha

hopp om att fortsätta leva kan patienten ha hopp om att få vara fri från smärta, ha lugn och ro
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samt ha familj och vänner omkring sig (Franck Wihlborg, 1998). Antonovsky (1991) menar

att hur patienten ser på framtiden och hur vissa saker i livet hanteras beror på var och ens

känsla av sammanhang, det vill säga KASAM. Finns ett högt KASAM är det lättare att gå

igenom svåra saker i livet och snabbt gå vidare än om ett lågt KASAM finns. Finns inget

hopp om framtiden känns allting mycket svårare. För en person med starkt KASAM kan ett

cancerbesked ge känslor som rädsla, smärta, ilska, skuld, sorg och oro medan hos en person

med svagt KASAM kan känslorna istället bli ångest, raseri, skam, förtvivlan, förvirring och

övergivenhetskänslor. Skillnaden mellan dessa två personer är att den första känner sig

motiverad att ta itu med sitt problem medan den andra blir paralyserad (a.a.).

2.4 Hospice

Hospice är ett ” hem för att förbättra livskvaliteten för sjuka i livets slutskede, men inte bara

ett hem för att vänta på döden utan mera ett helt program el. en filosofi, där hemmet är en av

flera delar” (Lindskog, 1997, s. 238).

Hospicevården är utformad så att patienten skall uppleva välbehag. Vården skall också vara

till stöd för patienter och deras familjer till det sista stadiet i det palliativa skedet. Att hjälpa

patienterna att vara smärtfria och symptomlindrade är viktiga aspekter i hospicevården

(Rasmussen, Sandman & Norberg, 1997). Hospicevård kan innebära att tiden där skall

upplevas som meningsfull för patienten. Patienten skall också känna sig respekterad och få en

så bra palliativ vård som möjligt. Att ta hänsyn till patientens integritet samt ge stöd åt

anhöriga är av stor vikt (Warrén Stomberg, 2000). Detta stämmer bra överens med hälso- och

sjukvårdslagen där det stadgas att hälso- och sjukvården skall bedrivas så att kraven på god

vård uppfylls och:

1. ”Vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och

behandlingen

2. Vara lättillgänglig

3. Bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet

4. Främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonal”

Hälso- och sjukvårdslag (1982:763, 2a §).
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Smärtlindring är en viktig del i det palliativa arbetet inom hospicevården och sjuksköterskan

bör ha med smärtans olika dimensioner vid smärtlindring. För att hospicevården skall fungera

krävs det kompetenta personer runt patienten, som kan se denne som en helhet ur fysisk,

psykisk, social och andlig synvinkel. Därför är det viktigt att familj och anhöriga tar del av

vården (Eckerdal, 1999). Om vårdtiden är kort är information från anhöriga av stor vikt då det

kan vara svårt för sjuksköterskan att lära känna patienten. (Sjödén, 1999).

2.5 Miljö

För att en patient med cancer skall uppleva välbefinnande även när patienten har flyttat från

sitt hem är miljön av stor betydelse. Det kan innebära en stor förlust av trygghet för patienten

då han måste skiljas från en miljö han levt inom i många år (Lislerud Smebye, 1997). Därför

är det viktigt att miljön på hospice är så lik miljön i hemmet som möjligt och inger trygghet

och lugn. Detta ger patienten ro att reflektera (Warrén Stomberg, 2000).

I regeringens proposition 1997/98:113 står det bland annat att: ”Vården i livets slutskede skall

vara av hög kvalitet. Lindring av smärta och andra obehag, kärleksfull omvårdnad och fridfull

miljö är viktiga inslag. Hjälpen skall finnas där man är, ingen skall behöva flytta mellan olika

boenden och sjukhus i onödan. Ingen skall behöva dö ensam” (SOU 2001:6). I propositionen

betonas att en fridfull miljö är ett viktigt inslag i vård vid livets slut. Föremål som tavlor,

lampor och blommor kan skapa en atmosfär som ökar välbefinnandet för patienten och kan få

patienten att minnas. Som sjuksköterska är det viktigt att tänka på att uppträda och tala lugnt

till patienten. Att hålla rummet svalt och nyvädrat kan vara särskilt skönt för patienter med

cancer eftersom de kan lida av andningssvårigheter (Sjöberg et al., 1998).

Även Nightingale (1954) ansåg att miljön är betydelsefull för omvårdnaden. Hennes teori för

omvårdnad var att miljön delas upp i tre komponenter, fysisk, psykisk och social miljö. Med

den fysiska miljön avser hon renhet, ventilation, luft, belysning, ljud, vatten, sängens skötsel,

uttömningar, värme och diet. I den psykiska miljön menar hon att kommunikation, råd och

omväxling är de centrala begreppen. I den sociala miljön belyser hon åtgärder som förebygger
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sjukdom samt mortalitetssiffror. Som en del av de tre komponenterna finns patienten, dennes

tillstånd och läggning.

Eftersom välbefinnande är en subjektiv upplevelse, det vill säga att alla individer upplever

välbefinnande på olika sätt, är det viktigt att sjuksköterskan är medveten om detta i sin

omvårdnad. Socialstyrelsen anser att:  ”Verksamheten skall bygga på omtanke och respekt för

patientens självbestämmanderätt och integritet, vården skall så långt det är möjligt planeras

och genomföras i samråd med patienten” (SOSFS 1996:24, 2 §).

Sjuksköterskan har en betydelsefull uppgift i att öka välbefinnandet hos patienter i den

palliativa vården och på så sätt minska lidandet. Detta bekräftas av socialstyrelsen som

stadgar att ”Syftet med omvårdnad är att stärka hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa,

återställa och bevara hälsa utifrån patientens individuella möjligheter och behov, minska

lidandet samt att ge möjlighet till en värdig död” (SOSFS 1993:17, 2 §).

3. SYFTE

Syftet var att se vilka faktorer som kan öka välbefinnandet hos en person med cancersjukdom

som vårdas på hospice i livets slutskede.

4. METOD

Studien var en litteraturstudie. Enligt Backman (1998) är syftet med litteraturstudier att

sammanställa vetenskaplig litteratur inom ett område. Sökning kan ske på tre olika sätt;

datorbaserad sökning, manuell sökning och konsultation (a.a.). Litteratursökningen har utförts

på högskolebiblioteket i Vänersborg och biomedicinska biblioteket i Göteborg. Databaser

som använts är Swemed+, Cinhal och Pubmed. Manuell sökning har också skett. Artiklarna är

skrivna på svenska och engelska och består både av empiriska studier och

litteratursammanställningar. Sex av de 34 använda artiklarna är icke vetenskapliga men

bedömdes relevanta för studiens syfte.
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4.1 Urval

De sökord som användes i litteratursökningen var: beröring, cancer, hospice, massage, miljö,

taktil massage, cancer care, communication, decubitus, hospice care, journal of, journal of

palliative care, mouth care, nausea, oral health, palliative care, tactile massage och touch.

Sökningen begränsades till artiklar publicerade mellan åren 1990-2002 för att vara aktuella

med hänsyn till syftet.

I sökningen av artiklar har material inkluderats och exkluderats utifrån vad som ansågs

relevant för syftet till denna studie. Under datasökningen valdes artiklar ut vars rubriker

stämde överens med syftet. Efter det samlades tidskrifterna in och abstraktet lästes på alla

utvalda artiklar. Efter det exkluderades de artiklar som inte stämde överens med syftet eller av

andra anledningar inte var intressanta, till exempel de som var för medicinskt inriktade. Den

manuella sökningen har gått till på så sätt att författarna till studien för hand letat och funnit

intressanta artiklar i tidskrifter vars namn känts betydelsefulla, till exempel International

journal of palliative nursing. Uppsatser från tidigare studenter där titeln stämt bra med syftet

till studien har lästs och i vissa fall har referenslistan varit intressant. De faktorer som är

värdefulla för ökat välbefinnande på hospice är även faktorer som används inom andra

vårdformer, därför är inte alla artiklar som valts enbart fokuserade på hospicevård. De artiklar

som tillslut användes till studien kan ses i tabell 1.

Kombinationen ”journal of” och ”palliative care” gav nio träffar varav två var intressanta men

en användes. ”Hospice care” gav 1356 träffar varav de 140 första rubrikerna lästes och nio var

intressanta och tre användes. ”Communication”, ”Palliative care” och ”cancer care” gav 160

träffar varav 14 var intressanta och fyra användes. ”Mouth care” gav 38 träffar varav fyra var

intressanta och tre användes. ”Decubitus” och ”palliative care” gav 21 träffar varav tre var

intressanta och användes. ”Nausea” och ”palliative care” gav 217 träffar varav tre var

intressanta och fyra användes. ”Hospice” och ”massage” gav 118 träffar varav fyra var

intressanta och tre användes. ”Oral health” och ”cancer” och ”hospice” gav 19 träffar varav

fyra var intressanta och en användes.
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4.2 Analys

Alla artiklarna har lästs och granskats av en författare som sammanställt och redovisat

innehållet för den andra författaren. Efter det har de relevanta artiklarna valts ut och lästs och

granskats av båda författarna.

Innan studien startade gjordes en disposition över olika faktorer som författarna till studien

trodde hade betydelse för välbefinnande i livets slut. Utifrån dispositionen valdes sökorden

som använts. Den litteratur som sedan lästes visade olika faktorer som ökar välbefinnande och

beskrevs som viktiga delar i den palliativa vården. Dessa faktorer delades in i olika rubriker,

vilka är: kommunikation, anhöriga, hospicesjuksköterskan, massage/beröring, munvård,

illamående och trycksår.

I litteraturen som lästs för denna studie beskrivs personen som bor på hospice som ”gäst”. För

att göra arbetet konsekvent används dock ordet ”patient” genomgående. Det finns två former

av hospicevård. En där vården utförs i hemmet och en där patienten vårdas på en

hospiceavdelning på sjukhus eller i ett inrättat hospicehem. Detta arbete fokuserar på den

sistnämnda vårdformen. När författarna till studien beskriver patienter som bor på hospice

talas det om patienter som är i det palliativa skedet. Författarna till studien menar att det

palliativa skedet inträder när patienten kommer till hospice och pågår till dess patienten

avlider.
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Tabell 1. Översikt av analyserad litteratur, dess använda metoder och syften.

Författare/år                            Metod                                      Syfte

Anthony, A. (1996). Litteraturstudie Att undersöka hur kliniskt
effektiva olika trycksårs-
behandlingar är och se dess
vetenskaliga grund.

Ardeby, S. (1997). Litteratur studie Att se vilken betydelse beröring
har för kontakt, kommunikation
och omvårdnad.

Ashby, M E., & Dowding,
C. (2001).

Empirisk studie Att se hur patienter, anhöriga,
läkare och sjuksköterskor inom
palliativ vård skattar smärta och
smärtbehandling.

Bagerly, J., & DiBlasi,
M.(1996).
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5. RESULTAT

5.1 Kommunikation

En faktor som ger ett ökat välbefinnande för patienter med cancersjukdom är bra

kommunikation. Detta kan göra att förhållandet mellan patient och sjuksköterska blir så

optimalt som möjligt (Kruijver, Kerkstra, Bensing, & van de Wiel, 2000; Bowles, Mackintosh

& Torn, 2001; Ashby & Dowding, 2001).  Kruijver et al. (2000) uppmärksammar att

kommunikation är särskilt betydelsefullt vid cancersjukdom eftersom patienterna kan få

relationsproblem och problem av psykologisk art såsom ångest och depression. Det är då

viktigt att sjuksköterskan finns till hands för patienten. En sjuksköterska som känner empati

har större förmåga att kommunicera med patienten och på så sätt ge bättre vård och ett ökat

välbefinnande för patienten. Ashby och Dowding (2001) menar att några av de viktigaste

delarna i omvårdnaden är att ge patienten tid, trygghet och kunskap. Genom bra

kommunikation är detta möjligt. Purandare (1997) refererar till Lichter som menar att

kommunikation finns av verbal och icke verbal karaktär. Som sjuksköterska är det viktigt att

kunna avläsa patienters icke verbala uttryck, kroppsspråket, eftersom vissa patienter kan ha

svårt att uttrycka sin känslor verbalt. Det är också viktigt för sjuksköterskan att kunna avgöra

när frågor skall ställas till patienten och när det är olämpligt att göra det (a.a.).

Ashby och Dowding (2001) skriver att det är nödvändigt att sjuksköterska och patient

upprätthåller god kommunikation för att smärtlindring skall bli så bra som möjligt.

Smärtlindringen kan då genomföras på alla plan, fysiskt, psykiskt och emotionellt. Författarna

till artikeln menar dock att det kan vara svårt att skilja på den fysiska och den emotionella

smärtan. Detta förstärker betydelsen av god kommunikation (a.a.). Att samtala med en patient

som är orolig kan vara lugnande. I vissa fall är det dock viktigt att sjuksköterskan i form av

beröring visar sin omsorg och på så sätt lugnar patienten (Kruijver et al., 2000).



15

5.2 Anhöriga

Anhöriga är en betydelsefull faktor i den palliativa vården och kan öka välbefinnandet för

patienten eftersom den anhörige känner patienten bättre än sjuksköterskan. Därför är det

viktigt att ta tillvara dennes kunskap för att kunna ge en bättre vård (Ekeström & Schubert,

1997).

I livets slut är vården av patienten i fokus, men eftersom hela familjen berörs bör

sjuksköterskan visa omsorg för både patienten och dennes anhöriga. Sjuksköterskan har också

en viktig roll i att förbereda anhöriga när deras närstående ligger för döden (Ekeström &

Schubert, 1997; Goetschius, 1997). När patienten är i det sista skedet och närmar sig döden

kan anhöriga få skuldkänslor på grund av att de känner en lättnad över att det snart är slut.

Sjuksköterskan har då en viktig stödjande funktion till de anhöriga. Att förklara att detta är en

vanlig och naturlig känsla medför att anhöriga kan känna sig lugna och lättade. Som

sjuksköterska är det också relevant att ta reda på vad anhöriga vet om dödsprocessen. Vissa

anhöriga kan ha en bild av dödsögonblicket som inte stämmer överens med verkligheten och

kan vara oroliga inför i onödan. Att ha en bra kommunikation med de anhöriga är därför av

stor vikt. (Goetschius, 1997). Om de anhöriga känner stöd av sjuksköterskan mår de bättre i

de stadier som patienten genomgår fram till dödsögonblicket och kan känna trygghet när

patienten avlidit (Taylor, Glass, McFarlane & Stirling, 1997).

I den palliativa vården bör anhörigas upplevelser av den svåra situationen tas på allvar.

Känner anhöriga att de inte får stöd och information av sjuksköterskan förlorar de förtroendet

för vården (Ashby & Dowding, 2001). För att kunna förstå den information sjuksköterskan

ger är det viktigt att anhöriga får höra informationen vid flera tillfällen (Ekeström & Schubert,

1997). För att kunna bemöta svårt sjuka patienter måste sjuksköterskan känna sig trygg i att

diskutera svåra och känsliga ämnen med patient och anhöriga (Wright, 2001). Varje anhörig

är unik med sin upplevelse och uppfattning av vården kring patienten (Ekeström & Schubert,

1997).



16

5.3 Hospicesjuksköterskan

Sjuksköterskan är en betydelsefull faktor i vården kring patienter i livets slut. För att

sjuksköterskan skall kunna ge bra vård och på så sätt öka patientens välbefinnande är det

viktigt att hon har bearbetat sin egen dödsångest. Sjuksköterskan kan då ge av sig själv och

vara nära döende och lidande patienter på ett professionellt sätt. En bra självuppfattning är

viktig i arbetet med svårt sjuka eftersom de känslor som kan uppkomma kan vara svåra att

hantera. Sjuksköterskan bör därför lyssna på sina egna kroppssignaler (Rasmussen, Sandman

& Norberg, 1997). För att sjuksköterskan skall kunna samtala med en döende patient på ett

bra sätt bör hon ha stöd hos sina medarbetare samt en bra arbetsatmosfär (Franck Whilborg,

1996; Rasmussen et al., 1997). Medarbetare som inger en känsla av tillit och acceptans samt

som sätter värde på livet och döden är enligt Rasmussen et al. (1997) mycket betydelsefullt

för att kunna ge god omvårdnad.

För att sjuksköterskan ska kunna ge god omvårdnad krävs det en helhetssyn av patienten. En

kunskap om hur människan fungerar normalt, både fysisk och emotionellt, är viktigt för att

lättare kunna upptäcka symptom (Wright, 2001). Fokus i den palliativa vården är enligt Ellis

(1997) fyra komponenter som utgör en patientcentrerad vård:

Helhetsvård

Kommunikation Patientcentrerad Autonomi

      Stärka patienten

Figur 1. Den patientcentrerade vården enligt Ellis (1997, s. 197) Fritt översatt.

Patientcentrerad
vård
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God omvårdnad handlar bland annat om integritet, tålamod, respekt samt att vara närvarande

och tillgänglig för patienten. Att kunna förutse symptom, smärta, oro samt inge trygghet och

tillit till patienten är av stor vikt för sjuksköterskan  (Rasmussen et al., 1997). För att patienten

skall få en fridfull död är en lugn miljö betydelsefullt samt att patienten inte känner sig eller är

ensam. Det är också bra att tillåta patienten att tala om döden och att ge familjen möjlighet att

stanna över natten (Holmes, Pope & Lamond, 1997).

5.4 Massage/beröring

Massage som behandlingsform är en annan faktor som är viktig för ökat välbefinnande och

har använts sedan lång tid tillbaka för att behandla smärta och sjukdom (Lund, 2002). Ardeby

(1997) menar att beröring som omvårdnad kan öka välbefinnandet och stärka kontakten

mellan patient och sjuksköterska. Wilkinson (1995) skriver att massage kan minska ångest,

spänning, smärta och depression.

Vid taktil massage färdas de nervimpulser som förmedlar beröring, tryck och värme fortare än

smärtimpulserna och det innebär att smärtimpulserna inte hinner uppfattas av vårt

medvetande (Lund, 2002). Massage som kombineras med aromterapi har visat sig vara

avslappnande, stress- och smärtreducerande (Hadfield, 2001). En studie som gjorts visar att

blodtrycket kan sänkas och immunsystemet kan stimuleras vid användning av massage och

aromterapi (Meek, 1993). En fördel med massage är att sjukvårdspersonalen lätt kan lära sig

att utföra det efter adekvat kunskap och utbildning (Hadfield, 2001). Ardeby (1997) menar att

sjuksköterskan lättare kan avläsa patientens kroppsspråk efter att ha givit massage, eftersom

patienten känner trygghet och patient och sjuksköterska har lärt känna varandra på ett djupare

plan. Sjuksköterskan kan med massage förmedla empati och förstärka ord. Sansone och

Schmitt (2000) samt Ardeby (1997) betonar att patienten på grund av oro och ångest kan ha

svårt att finna lugn och somna. Eftersom massage kan minska oro och ångest kan det därför

vara ett substitut för sömntabletter. I den palliativa vården kan beröring vara ett bra

hjälpmedel när man vill ge stöd och tröst  och är en faktor som kan öka välbefinnandet hos

patienten. Att bara finnas där och hålla handen kan kännas tillräckligt i situationer där orden

inte räcker till. I det sista stadiet när patienten kan vara okontaktbar är beröring fortfarande en

viktig omvårdnadsåtgärd eftersom beröringsreceptorerna fortfarande fungerar (Ardeby, 1997).
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 5.5 Munvård

Om patienter som är svårt sjuka också får orala problem kan detta medföra ett onödigt

lidande. Munvård är därför en av de viktigaste faktorer som kan öka välbefinnandet hos

patienter med cancersjukdom och ett betydelsefullt ansvarsområde för sjuksköterskor (Wårdh,

Hallberg, Berggren, Andersson, Sörensen & 2000). Eftersom orala problem kan medföra

ytterligare komplikationer vid cancer är det nödvändigt att munvård utförs grundligt under

hela sjukdomsförloppet för att patientens livskvalitet skall bibehållas (Coleman, 1995).

Milligan, McGill, Petrina Sweeney och Malarkey  (2001) menar att det vid god munvård kan

vara bra att en grundlig munstatus genomförs redan vid första mötet med patienten.

Författarna till artikeln anser vidare att det är viktigt att sjuksköterskan regelbundet utför

munvård när patienten inte själv kan utföra denna, exempelvis på grund av medvetslöshet.

Orala problem, som beläggning i munnen och på tungan, infektioner och smärta i munhålan

och muntorrhet, kan upplevas svårt av patienter med långt gången cancer (Milligan et al.,

2001).

Enligt Holmes (1991) är ett sätt att behandla beläggning på tungan och i munnen att låta

patienten tugga färska ananasbitar. Ananasbitarna innehåller ett enzym som bryter ner

beläggningen. Vid avancerad cancer är muntorrhet ett av de mest framträdande symptomen

och kan vara mycket besvärande. Muntorrheten kan bland annat bero på biverkningar av

läkemedel. Lee et al. (2001) skriver att behandling mot muntorrhet kan vara att ta bort det

läkemedel som eventuellt orsakar muntorrheten om detta är möjligt. Det är också viktigt att

utesluta infektion som orsak. Att uppmuntra patienten att dricka mycket är betydelsefullt.

Författarna till ovan artikel menar också att ananasbitar kan minska även muntorrheten liksom

tuggummi som stimulerar till ökad salivering. Munspray som ersätter saliven i munnen kan

också underlätta (a.a.).

Det är viktigt att behandla infektionen i munhålan utifrån dessa orsaker. Svampinfektioner i

munhålan behandlas med läkemedel mot svamp (Öhrn, Wahlin, Sjödén, 2000). Klorhexidin

används för att behandla bland annat svamp i det palliativa skedet. Att borsta tänderna med

klorhexidin är att föredra och om inte det fungerar går det bra att applicera det på annat sätt
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(Ransier, Epstein, Lunn & Spinelli, 1995). Krishnasamy (1995) skriver att en bakteriell

infektion skall behandlas med antibiotika men när detta inte längre hjälper skall åtgärder som

att hålla munslemhinnan fuktig, ren och hel utföras. Livskvaliteten sänks hos en patient som

har smärta i munhålan eftersom att äta och tala gör ont. För att öka välbefinnandet vid

måltider bör smärtstillande läkemedel ges i god tid före måltiden. I slutskedet kan

smärtstillande gel appliceras på läpparna och i gommen (a.a.).

5.6 Illamående

Att analysera orsaker till illamående och vidta åtgärder att förhindra illamående kan vara

några exempel på faktorer som kan öka välbefinnandet hos en patient med cancer.

Enligt Campbell och Hately (2000) samt Strang och Jakobsson (1999b) kan illamåendet

upplevas lika svårt som smärtan då det påverkar livskvaliteten negativt. Illamående och

kräkningar orsakas av en kombination av olika faktorer, vilka kan vara sjukdomsrelaterade,

orsakade av behandling eller en konsekvens av psykologiska faktorer såsom ångest (a.a.).

Birgegård och Glimerius (i Nilsson, Sturesson och Tingemar, 2001) skriver att en vanlig

behandling av cancer är cytostatika. Behandlingen har flera biverkningar där illamående och

kräkningar är den vanligaste. Illamående som utlöses av cytostatikabehandling kan visa sig i

tre former. Patienten kan antingen uppleva ett akut illamående som infinner sig inom ett dygn

efter behandlingen, eller också kan illamåendet uppträda efter ett dygn och hålla i sig upp till

en vecka. Illamåendet kan också komma innan en ny cytostatikabehandling om patienten vid

tidigare behandling mått illa (a.a.).

Förstoppning, som är ett problem hos cirka hälften av patienterna i det palliativa skedet, leder

ofta till illamående. Behandling av förstoppning är ofta riktad till illamåendet snarare än till

själva förstoppningen. Illamående i  det palliativa skedet kan också bero på att tömningen av

magsäcken och tarmmotiliteten är långsam (Strang & Jakobsson, 1999b).  Det är av stor vikt

att sjuksköterskan förstår orsakerna till illamåendet så att åtgärder snabbt kan sättas in. En god

munhygien är mycket viktig för att minska illamåendet. En lugn och trygg atmosfär kan

reducera illamåendet särskilt vid de tillfällen ångest och oro är orsaken (Campbell & Hately,

2000).
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Omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan kan göra för att underlätta för patienten vid

kräkning kan vara att stödja pannan med handen och att hålla undan håret. Andra åtgärder kan

vara att byta kläder och sängkläder som blivit smutsiga. Lugn och ro efter illamående och

kräkning är att föredra eftersom patienten kan känna sig trött och matt. Att ha rummet svalt

och att patienten får använda egna luftiga kläder kan minska illamåendet. Illamående kan leda

till att lusten att äta och dricka försvinner vilket i sig kan innebära en viktnedgång. Att låta

patienten själv välja mat och dryck vid illamående är viktigt att ha i åtanke som sjuksköterska

(Nilsson et al., 2001). Om illamåendet kan behandlas blir matupplevelsen bättre eftersom

patienten kan njuta av både smak och lukt (Landin & Grimby, 1999).

I den palliativa vården är matupplevelsen en betydelsefull del. Maten ger inte bara en

mättnadskänsla utan en känsla av social gemenskap förmedlas bland annat om måltiderna kan

intas tillsammans med andra. Detta kan öka välbefinnandet. Att tillgodose patientens

önskningar är därför bra att tänka på (Landin & Grimby, 1999). För att öka aptiten hos

patienter i det palliativa skedet kan vissa enkla åtgärder genomföras. För patienter med

illamående kan besvärande matos undvikas. God munhygien kan också öka aptiten (Campbell

& Hately, 2000) samt att duka med finare porslin som gör att maten ser mer aptitlig ut

(Landin & Grimby, 1999).

5.7 Trycksår

I livets slut är det viktigt att behandla symptom som är fysiskt plågsamma, såsom trycksår,

eftersom symptomen kan leda till ett ökat lidande och minskat välbefinnande. Att undvika

trycksår är därför en viktig faktor.  Inom hospicevården är det viktigt att patienterna får ”leva”

tills de dör vilket blir möjligt med god symptombehandling ( Strang, 1999; Olson, Tkachuk &

Hanson, 1998). Trycksår uppkommer när vävnad får otillräcklig syretillförsel och till slut dör.

När vävnaden dött kan det uppkomma en infektion i såret (Anthony, 1996). Ett trycksår kan

vara i fyra olika stadier, där stadie ett kan vara då huden är rodnad men fortfarande intakt till

stadie fyra då trycksåret kan visa sig som ett öppet sår som sträcker sig till underliggande

muskler och ben (Baggerly & DiBlasi, 1996; Olson et al., 1998).
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Som sjuksköterska är det viktigt att vara uppmärksam på vilka patienter som har en högre risk

att drabbas av trycksår, såsom patienter med kakexi, det vill säga kraftig undernäring. Det

finns olika sätt att förebygga trycksår. Bland annat att dagligen kontrollera de hudområden

som är särskilt utsatta för tryck. Att använda en madrass som är speciellt utformad för

prevention av trycksår kan vara att föredra. Då torr hud ökar risken för sår är det av stor vikt

att smörja huden. Att ofta byta eventuella blöjor och underlägg är även det bra för att undvika

fukt. Mekanisk lift bör användas vid förflyttning om patienten är sängbunden för att undvika

onödig friktion av huden samt att använda arm- och hälskydd (Olson et al., 1998).

Regelbunden vändning så att trycket fördelas jämt över kroppen förebygger också trycksår.

Patienter som har en högre risk att utveckla trycksår bör inta näringsrik kost då det kan

förhindra uppkomsten (Anthony, 1996; Olson et al., 1998). Om ett trycksår trots prevention

uppkommit bör man som sjuksköterska fortsätta med de preventiva åtgärderna ovan samtidigt

som själva såret behandlas (Anthony, 1996).

5.8 Resultatsammanfattning

I den palliativa vården är en viktig faktor bra kommunikation och det medför att förhållandet

mellan patient och sjuksköterska kan bli så optimalt som möjligt. God kommunikation är

särskilt relevant vid cancersjukdom då patienterna kan få relationsproblem och problem av

psykologisk art såsom ångest och depression. Anhöriga är en viktig faktor i den palliativa

vården. Vården av patienterna en självklarhet, men eftersom hela familjen berörs när en

familjemedlem är svårt sjuk är det viktigt som sjuksköterska att visa omsorg både för

patienten och dennes anhöriga. Hospicesjuksköterskans omvårdnad till patienten är en annan

betydelsefull faktor som bland annat handlar om integritet, tålamod, respekt samt att vara

närvarande och tillgänglig. Att kunna förutse symptom, smärta, oro samt inge trygghet och

tillit hos patienten är av stor vikt för sjuksköterskan. Beröring kan i den palliativa vården vara

ett bra hjälpmedel för att ge stöd och tröst och är därför en faktor i den palliativa vården. Att

bara finnas där och hålla handen kan kännas tillräckligt i situationer där orden inte räcker till.

Om patienter som är svårt sjuka också får orala problem kan detta medföra ett onödigt

lidande. Munvård är därför en viktig faktor och ett av de största ansvarsområden en

sjuksköterska har. De är även vanligt med illamående och kräkningar hos patienter med
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avancerad cancer. En faktor som bör behandlas i livets slut är illamående. Illamåendet kan

upplevas lika svårt som smärtan då det påverkar livskvaliteten negativ. I livets slut är det

nödvändigt att behandla symptom som är fysiskt plågsamma såsom trycksår eftersom denna

faktor kan leda till ett ökat lidande och minskat välbefinnande. Inom hospicevården skall

patienterna få ”leva” tills de dör vilket blir möjligt med god symptombehandling (Ardeby,

1997; Ekeström & Schubert, 1997; Rasmussen et al., 1997; Olson et al., 1998; Strang, 1999;

Strang & Jacobsson, 1999b; Campbell & Hately, 2000; Wårdh et al., 2000; Kruijver et al.,

2000; Ashby & Dowding, 2001; Bowles et al.,  2001).

6. DISKUSSION

6.1 Metoddiskussion

Syftet med denna litteraturstudie var att se vilka faktorer som kan öka välbefinnandet hos en

person med cancersjukdom som vårdas på hospice i livets slutskede. Vi valde att inte använda

oss av frågeställningar i arbetet då vi ansåg att syftet var tydligt nog. Vad detta har haft för

betydelse för resultatet är osäkert men vi tror inte att det varit avgörande. Utifrån resultatet

anser vi att syftet har besvarats eftersom de studier vi använt oss av beskrivit välbefinnande

som en betydelsefull faktor i det palliativa arbetet. Vi använde oss av en litteraturstudie som

metod eftersom det inte skulle finnas tid till en empirisk studie. Detta visade sig dock vara en

bra metod till vårt syfte eftersom det finns mycket litteratur skriven inom de områden vi valt

att studera. Under arbetets gång har vi valt till och tagit bort områden i resultatet. Bland annat

valdes området anhöriga till då vi ansåg att det var ett för stort område att förbise.

Vi har använt oss av 34 artiklar varav 28 var vetenskapliga och sex icke vetenskapliga. Vi har

varit väl medvetna om svagheten med icke vetenskapliga artiklar men de få som använts har

varit relevanta för resultatet. Vi anser inte att resultatet skulle blivit annorlunda om vi enbart

använt oss av vetenskapliga artiklar eftersom det som framkom ur de ovetenskapliga

artiklarna bedömdes som allmängiltliga av oss. En styrka är det antal vetenskapliga artiklar

som legat till grund för vårt arbete. Vi har med hjälp av referenslistor från redan skrivna

arbeten fått tips på relevanta källor som vi sedan kunna använda oss av. Detta har varit till
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hjälp i vårt sökande efter artiklar. Vi har inte enbart använts oss av artiklar som belyser

hospicevården men i omvårdnaden av patienter i livets slut oavsett vart de befinner sig är

dessa faktorer viktiga för ökat välbefinnande.

Vi har belyst viktiga faktorer av sjuksköterskans arbete kring patienter med cancersjukdom i

livets slut, men det finns ytterligare områden som är relevanta för fortsatt forskning, till

exempel problem som förstoppning, sömnbesvär och andningsproblematik. Orsaken till

varför dessa områden valdes bort var en fråga om avgränsning. Andra områden vi valt att inte

belysa var cytostatika och strålning som smärtlindrande åtgärder. Cytostatika och strålning

används inte  i kurativt syfte på hospice men är en viktig del i smärtlindringen. Vi anser att

det skulle vara intressant att göra fältstudier för att se i vilken utsträckning de områden vi

belyst fungerar på olika hospice. Det hade även varit intressant att se om de faktorer som ökar

välbefinnandet på hospice kan bidra till en minskad ekonomisk kostnad på sikt.

6.2 Resultatdiskussion

Vi har i resultatet valt att bearbeta olika faktorer, betydelsefulla för den palliativa vården.

Faktorerna som vi fick fram i dispositionen innan vi startade studien grundade sig på vad vi

anser vara viktigt från den kunskap vi tillägnat oss under våra studier på högskolan samt

andra livserfarenheter. Faktorerna som sedan resulterades i rubriker har valts utifrån

litteraturen som vi läst inför denna studie.

Kommunikation är en betydelsefull faktor för ökat välbefinnande hos en patient i livets slut.

Empati tas upp som en viktig egenskap hos sjuksköterskan och som en förutsättning för god

kommunikation. Vi menar att empati betyder att patienten vårdas med känsla och förståelse.

En sjuksköterska som inte vårdar med empati har ingen förmåga att känna medmänsklighet

och kan därför inte bemöta patienten på ett bra sätt. En patient som inte får förståelse från

sjuksköterskan kan inte heller känna tillit och trygghet. Verbal och icke verbal

kommunikation beskrivs i resultatet. Hur patienten förmedlar sin icke verbala kommunikation

tas upp men hur sjuksköterskan uttrycker sig med kroppsspråket är inte att förglömma. Vi

anser att sjuksköterskan bör tänka på att inte stå med armarna i kors eftersom det ger ett

intryck av att vara bestämd och icke mottaglig. Vid samtal med patienten bör sjuksköterskan

sitta i ögonhöjd då det visar att sjuksköterskan inte är i en maktposition. Om vi är trygga i oss
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själva och vår roll som sjuksköterskor samt har förmåga till empati anser vi att bemötandet

kan ske på ett naturligt sätt vilket medför att sjuksköterskan inte behöver utnyttja sin

maktposition på ett negativ sätt.

Omsorgen av de anhöriga är en viktig faktor i det palliativa arbetet vilket vi erfarit av

hospicevården. Detta kan bero på att  många anhöriga spenderar en stor tid hos patienten samt

har den största kunskapen om denne. Denna kunskap anser vi bidrar till en bättre omvårdnad

för patienten men också för de anhöriga som då kan känna sig delaktiga i vården. För

sjuksköterskan kan detta vara en trygghet eftersom det inte alltid är möjligt att få en nära

relation med patienten.

Vi har beskrivit att anhöriga är en viktig faktor för patienter i det palliative skedet, eftersom

det oftast är de som känner patienten bäst och kan inge trygghet. Sjuksköterskan har en

stödjande funktion även för de anhöriga, särskilt när en patient ligger för döden. Vi anser att

det kan föreligga ett etiskt problem eftersom det aldrig går att förutse exakt tidpunkt för

dödsögonblicket. Som sjuksköterska kan det vara svårt att svara på de anhörigas frågor kring

detta. Anhöriga som vakar kan vilja åka hem och kan då känna oro över om de missar

dödsögonblicket. Vi anser att som sjuksköterska är det viktigt att vara ärlig mot de anhöriga

och tala om att det inte går att förutse när patienten avlider. Bestämmer sig de anhöriga för att

åka hem bör sjuksköterskan dock stödja dem i detta beslut.

Hospicesjuksköterskan är en viktig faktor i den palliativa vården eftersom hennes omvårdnad

kan öka välbefinnandet hos patienten. Hennes egna dödsångest måste vara bearbetad för att

god omvårdnad skall kunna ges. Vi anser att om sjuksköterskan själv är rädd för döden kan

patienten påverkas negativt. Hon kan dra sig för att ta upp svåra ämnen och kan ha svårt att

lyssna på patientens egen rädsla för döden. I arbetet med döende patienter kan det kännas

betydelsefullt att kunna prata med en arbetskollega om det som upplevs svårt. Bearbetas inte

svåra upplevelser menar vi att detta kan gå ut över såväl omvårdnadsarbetet som

sjuksköterskans privata liv eftersom det som känns svårt då byggs på inombords.

Den patientcentrerade vården som Ellis (1997) tar upp anser vi vara ett bra exempel på god

omvårdnad. Vi menar att se patienten som en helhet och ta till vara alla delar av människan

och dess anhöriga är den ultimata vården. Att patienten själv är delaktig i vården anser vi är

en självklarhet och när patienten inte kan delta bör anhöriga hjälpa till. Att ge patienten hjälp
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till självhjälp är relevant i livets slut eftersom patienten då känner delaktighet och

meningsfullhet, vilket kan öka välbefinnandet.

Massage kan stärka banden mellan sjuksköterska och patient samt öka välbefinnandet, vilket

gör att massage är en betydelsefull faktor i livets slut. Vi menar att massage gör det möjligt

för sjuksköterskan att bara vara hos patienten och visa delaktighet utan att verbal

kommunikation är nödvändig. Att patienten får känna att den tid det tar att massera bara är till

för denne och att sjuksköterskan får tid att ”rå om” patienten gör att kontakten stärks. Sansone

och Schmitt (2000) skriver att massage även kan utföras av anhöriga vilket möjliggör

delaktighet och närhet.

Munvård är ett av de viktigaste ansvarsområden en sjuksköterska har och är en central faktor.

Vi har dock erfarit att detta inte alltid eftersträvas eftersom tiden inte räcker till och andra

omvårdnadsåtgärder prioriteras högre. Eftersom god munhygien ger ökat välbefinnande på

flera olika sätt anser vi att det är ett viktigt område en sjuksköterska har. Dålig munhygien

kan bidra till att matlusten försämras samt att patienten kan känna sig mindre fräsch. Vi anser

att patienten skall må så bra som möjligt i livets slut och god munvård är en faktor som

möjliggör detta. Vi har under arbetets gång läst om en rad olika åtgärder för god munvård.

Återkommande hos de flesta författare såsom Krishnasamy (1995) är att de betonar

betydelsen av att hålla patientens mun fuktig, hel och ren vilket är enkla åtgärder som bör

kunna prioriteras.

Illamående beskrivs vara en faktor som påverkar livskvaliteten negativt. Om orsakerna till

illamåendet behandlas kan dock patienten få en meningsfull sista tid. När väl orsakerna är

åtgärdade anser vi att önskekost kan bidra till ökat välbefinnande eftersom patienten då får

möjlighet att njuta av mat som denne tycker om. Det är dock viktigt att tänka på att lägga upp

små portioner så att åsynen av maten inte påverkar patienten negativt.

Trycksår är en faktor som kan orsaka onödigt lidande för patienten i det palliativa skedet.

Därför anser vi att sjuksköterskan bör ha detta i åtanke och se till att preventiva åtgärder

såsom vändning och granskning utav huden utförs regelbundet. Utifrån vår erfarenhet

fungerar detta bra och vändningsschema används. I litteraturen beskrivs näringsrik kost som

en viktig del vid läkning av trycksår. Det är också betydelsefullt att försöka underlätta genom
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åtgärder såsom tryckavlastande madrasser och dylikt så att patienten i största möjliga mån

mår så bra som möjligt.

6.3 Konklusion

Avslutningsvis vill vi poängtera att palliativ vård är mycket viktigt och något som vi

sjuksköterskor kommer att möta i vårt arbete, inte bara om vi arbetar på hospice, utan även på

vårdavdelningar på sjukhus och i hemsjukvård. Därför ansåg vi att detta ämne var mycket

betydelsefullt att veta mer om. Under arbetets gång har vi känt igen mycket av det vi läst men

vårt intresse för ämnet har ökat och det vi hade en aning om innan har vi fått bekräftat. I vår

roll som blivande sjuksköterskor är de konkreta åtgärder som vi sammanställt betydelsefulla

för vårt omvårdnadsarbete. Vi anser att vi har fått en djupare kunskap om palliativt arbete i

allmänhet och omvårdnad av cancersjuka i synnerhet.
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