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Inledning 
 
Cancer är den vanligaste dödsorsaken i Sverige efter hjärt-kärlsjukdomar 
(Folkhälsorapporten, 2005a). Antalet personer som diagnostiseras med cancer ökar 
årligen och en av anledningarna är att Sveriges befolkning blir allt äldre och att risken 
för att drabbas av cancer stiger med åldern. År 2005 insjuknade 50 944 personer i 
cancer (Cancerfondsrapporten, 2007) och det var 500 fler personer än året innan. I 
Sverige är prostatacancer och bröstcancer de två vanligaste cancersjukdomarna medan 
lungcancer är den cancerform som flest personer dör av. De medicinska framsteg som 
gjorts de senaste åren har lett till tidigare diagnos och bättre behandlingsmöjligheter och 
i dag lever allt fler personer längre med en cancersjukdom. Ungefär hälften av alla som 
får en cancerdiagnos botas medan den andra hälften har så långt gången sjukdom att bot 
inte är möjligt. För dessa personer inriktar sig vården på lindring av symtom och 
främjande av livskvalitet. Denna vård benämns palliativ vård (Vård i livets slutskede – 
Socialstyrelsen [SoS], 2006). 
 
När fokus flyttas från bot till palliation ställs andra krav på vården. Livskvalitet och att 
lindra olika former av lidande blir det primära i vård och omvårdnad (SoS, 2006). Enligt 
Socialstyrelsens allmänna råd om omvårdnad inom hälso- och sjukvården (SOSFS), 
1993:17 är omvårdnaden sjuksköterskans ansvarsområde och innebär att sjuksköterskan 
har en central roll i den palliativa vården då dennes uppgift bland annat är att lindra och 
att vara samordnare vad gäller patientens vård och omvårdnadsbehov (Rasmussen, 
1999). 
 
Genom att lyfta fram patienters egna upplevelser av livskvalitet och vad de upplever 
som betydelsefullt för att kunna uppleva god livskvalitet kan den palliativa vården och 
omvårdnaden för denna patientgrupp förbättras. 
 

Bakgrund 
 

Livskvalitet 
 
Då palliativ vård innebär att bot inte längre är möjlig blir lindring och livskvalitet 
centrala delar i vård och omvårdnad. Nationalencyklopedins (NE, 2008) definition på 
livskvalitet är: ”livsvärden som inte mäts med pengar, till exempel: god miljö, 
gemenskap och tillgång till kultur”. 
 
Redan i det antika Grekland (Mandzuk & McMillan, 2005) användes begreppet 
livskvalitet av Aristoteles när han skulle definiera lycka. Även kända filosofer och 
psykologer som Sartre, Maslow, Frankl och Kierkegaard använde sig av begreppet 
livskvalitet när de beskrev människans inre väsen. Trots att begreppet används ofta 
(Mandzuk & McMillan, 2005) är livskvalitet inte helt lätt att definiera och det har 
många olika betydelser. Det är ett mångdimensionellt begrepp med både en subjektiv 
och en objektiv betydelse. Även Pegg & Tan (2002) beskriver livskvalitet som ett 
mångdimensionellt begrepp som innefattar psykiskt, fysiskt, andligt, existentiellt och 
socialt välbefinnande. Subjektiviteten i livskvaliteten (Lampic, 2007; Ternestedt, 1998) 
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innefattar vad som är viktigt i livet för den enskilda människan och detta kan variera 
mycket beroende på vilka mål och förväntningar man har och hur man upplever sitt liv 
just då. Det är bara den enskilda människan som kan bedöma vad som är livskvalitet för 
just honom/henne. Därför är det viktigt (Ternestedt, 1998) att man som vårdpersonal lär 
känna patienten så bra det går för att kunna ge honom/henne ett optimalt stöd och hjälpa 
till att främja livskvaliteten. Att ha kunskap om hur patienten tidigare levt sitt liv och 
hur han/hon tänker och känner är av stor betydelse, då det påverkar upplevelsen av 
livskvalitet hur man hanterar olika svårigheter. Enligt Ternestedt (1998) och Lampic 
(2007) kan en svårt sjuk människa beskriva att hon upplever god livskvalitet likväl som 
en tillsynes välmående person kan ange sin livskvalitet som dålig. Lampic (2007) 
förklarar detta fenomen med att personer som drabbas av sjukdom ofta ändrar hur de ser 
på upplevelsen av livskvalitet. Objektiva faktorer av livskvalitet är (Mandzuk & 
McMillan, 2005) till exempel inkomst, boende och utbildning vilket spelar mindre roll i 
diskussioner kring livskvalitet, men de menar att faktorerna trots det påverkar den 
enskilde patienten. Sahlberg Blom (2001) menar att de yttre omständigheterna kan 
påverka upplevelsen av livskvaliteten positivt eller negativt samt att det inte behöver 
betyda god livskvalitet bara för att man har hälsa eller att de yttre omständigheterna är 
goda. 
 
Ett begrepp som på senare tid blivit vanligare inom sjukvården (Sjödén, 1997) är 
hälsorelaterad livskvalitet. Det syftar till att patienten ska må så bra som möjligt både 
fysiskt, psykiskt och socialt i vardagslivet trots sjukdom och behandling. Sjödén menar 
att man bör göra en bedömning av hur sjukdom, behandling och även biverkningar av 
behandling påverkar den enskilde patientens dagliga liv då det är individuellt hur 
livskvaliteten påverkas. Denna bedömning görs för att se vilka förutsättningar patienten 
har och för att skapa möjligheter till upplevelsen av bättre hälsa och livskvalitet. 
 

Palliativ vård 
 
Ordet palliativ kommer från latinets palliatus som har betydelsen täckt, bemantlad. Det 
är en medicinsk term som syftar till att lindra symtom som till exempel smärta utan att 
påverka själva sjukdomsförloppet (Nationalencyklopedin [NE], 2008). NE´s (2008) 
definition på palliativ vård lyder: ”medicinsk behandling och omvårdnad som är 
inriktad på symtomlindring och annat som kan förbättra den sjukes livskvalitet men inte 
förväntas påverka förloppet av sjukdomen”.  
 
Den palliativa vården har sina rötter inom den moderna hospice rörelsen som startade i 
England i mitten på 1900-talet. Ursprungligen var hospice rörelsens mål (Rasmussen, 
1999) att skapa en vårdplats för svårt sjuka cancerpatienter och deras specifika behov då 
det ansågs att dessa patienter inte fick fullgod vård inom den slutna sjukvården. Under 
senare år har en utveckling av rörelsen lett till en filosofi där omvårdnaden sätts i 
centrum, inte själva platsen för vården. Samlingsnamnet för vård där bot inte är möjlig 
utan palliation sätts i främsta rummet är palliativ vård (Statens offentliga utredningar 
[SOU] 2001:6; Rasmussen, 1999). Platsen för palliativ vård kan vara dels på hospice, 
sjukhus, kommunala boenden samt i det egna hemmet med stöd från hemtjänst allt 
utifrån patientens och de närståendes önskemål och förutsättningar (Rasmussen, 1999; 
Beck-Friis & Österberg, 2005). De senaste 20 åren (SOU 2001:6) har förändringar i 
sjukvården lett till att allt fler vårdas i hemmet vilket även inneburit att större krav ställs 
på fungerande hemsjukvård. 
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Enligt SOU (2001:6) och världshälsoorganisationen (WHO) är det grundläggande för 
palliativ vård att bot inte längre är möjligt. Vården inriktar sig istället på att lindra 
obehag och symtom samt att på olika sätt försöka skapa förutsättningar för att patienten 
ska ha så god livskvalitet som möjligt. Även närstående (Henoch, 2002; SOU 2001:6; 
WHO) ska inkluderas och få stöd i den palliativa vården, både under sjukdomen och 
efter det att patienten avlidit. Henoch (2002) skriver att palliativ vård innebär en 
helhetssyn på patienten där hänsyn tas till fysiska, psykiska, sociala och 
andliga/existentiella behov. Att stödja patienten vad gäller att acceptera och tala om 
döden samt att leva så aktivt som möjligt och försöka bevara hoppet är centralt i den 
palliativa vården.  
 

Palliativ vård brukar delas in i två faser (SOU 2001:6), en tidig fas som kan pågå under 
många år och en sen fas som innefattar den allra sista tiden. I den tidiga fasen 
(Glimenius, 2005) är det vanligt med olika typer av livsförlängande behandling såsom 
strålning och cytostatika. I denna fas sker en balansgång mellan behandling och 
livskvalitet. Glimenius (2005) betonar betydelsen av att behandlingen inte ska medföra 
så stora biverkningar att patientens livskvalitet blir kraftigt försämrad. I den sena fasen 
(SOU 2001:6) inriktas vården på lindring och att patienten ska ha en så god livskvalitet 
som möjligt. Strålning kan ges även i denna fas (Glimenius, 2005) men med lindring av 
symtom såsom smärta och känselnedsättningar som utgångspunkt. Ternestedt (1998) 
menar att vård i livets slutskede eller sen palliativ vård innebär att patientens livskvalitet 
sätts i främsta rummet. Alla insatser som görs ska ha som mål att så långt det är möjligt 
upprätthålla en god livskvalitet för patienten och dennes närstående så att den sista tiden 
tillsammans blir så bra som möjligt. 
 

Sjuksköterskans roll 
 
Det övergripande ansvaret för omvårdnaden ligger på sjuksköterskan (SOSFS 1993:17) 
och i det ingår i sjuksköterskans uppgifter att planera, organisera och genomföra 
omvårdnaden. Sjuksköterskan har en samordnande roll vilket innebär att denne ska 
samarbeta med andra yrkeskategorier för att kunna planera och ge en god omvårdnad. 
Planeringen för omvårdnaden (Rasmussen, 1999; SOSFS 1993:17) ska ske i samråd 
med patienten och dennes närstående. I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för 
sjuksköterskor (2005b) står det beskrivet att sjuksköterskan ska arbeta utifrån en 
helhetssyn på patienten och ha ett etiskt förhållningssätt där patientens fysiska, 
psykiska, sociala och andliga/existentiella behov ska tillgodoses. Genom att arbeta 
utefter dessa principer (SoS, 2005b), att respektera, se till patientens värdighet och ta 
tillvara dennes önskemål i den mån det går blir omvårdnaden till den bästa för både 
patienten och dennes närstående. Sjuksköterskans roll i den palliativa vården är enligt 
Friedrichsen (2005) bland annat att stötta patienten och närstående genom att ta tillvara 
deras intressen, att skapa en god relation till patienten på ett professionellt sätt, ha en 
god kunskap om samtal och kommunikation, både verbalt och icke-verbalt samt ha 
respekt för patientens värderingar och önskemål. Sjuksköterskan bör även ha en bred 
kompetens (Friedrichsen, 2005) och inneha goda kunskaper inom flera områden såsom 
avancerad symtomlindring, medicinsk teknik och olika livsfrågor. International Council 
of Nurses (ICN) etiska koder för sjuksköterskor fastslår att en av sjuksköterskans 
främsta uppgifter är att lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2007). 
Eriksson (1994) menar att lidande är en del av livet och att hjälpa patienten till lindrat 
lidande innefattar också att hjälpa patienten att acceptera och leva utifrån sina egna 
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förutsättningar. Lidandet påverkar patientens hela livssituation och då sjuksköterskan 
ser och bekräftar lidandet ger det lindring i sig. Att se lidandet istället för sjukdomen 
och diagnosen (Eriksson, 1994) ger en helhetssyn på patienten och innebär att 
sjuksköterskan bättre kan se och bekräfta den enskilde individen och dennes unika 
situation. Enligt Erikson (1994) är grunden till lindrat lidande att inte kränka patienten 
utan att se och upprätthålla dennes värdighet. Detta kan göras på olika sätt bland annat 
genom att ta sig tid att sitta ner hos patienten och lyssna på dennes berättelse. Arnman 
& Rehnsfeldt (2006) beskriver att sjuksköterskan, för att kunna lindra patientens lidande 
måste vara klar över sin egen inställning i de existentiella frågor hon ställs inför för att 
kunna ge ett gott stöd. Genom att visa respekt, vara lyhörd och se patienten utifrån 
dennes unika livssituation kan sjuksköterskan lindra patientens lidande och därmed öka 
upplevelsen av god livskvalitet. 
 

Syfte 
 
Syftet med litteraturstudien var att belysa patienters med cancer upplevelse av 
livskvalitet i palliativ vård. 

Metod 
 
Studien genomfördes som en litteraturstudie. 
 

Datainsamling 
 
Sökorden togs fram genom problemformulering med hjälp av Flemmings struktur 
(Flemming, 1998; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006), se tabell 1. 
 
 
Tabell 1. Struktur för problemformulering. 
Population Vuxna > 18 år, patienter med cancer i 

palliativ vård 

Intervention 
Metod/ Åtgärd 

Alla förekommande 

Outcome 
Resultat 

Upplevelse 
Livskvalitet 
Välbefinnande 

 
 
Artiklarna söktes i databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo. Utifrån 
problemformuleringen användes sökorden vilka ändrades vid sökning i databaserna till 
respektive databas’ Headings, MeSH och Thesaurus, se tabell 2. 
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Tabell 2. Sökord omvandlade till MeSH, Headings och Thesaurus termer. 
Sökord Översättning PubMed 

MeSH 
Cinahl 
Headings 

PsycInfo 
Thesaurus 

Fritext 
sökord 

Palliativ vård Palliative 
Care 

Palliative 
Care  
Terminal 
Care 
Hospice 
Care 

Palliative 
care  
Hospice 
and 
Palliative 
Nursing 
Hospice 
Care 
Terminal 
Care 

Palliative  
Care 
Hospice 

 

Cancer Cancer Neoplasms  Neoplasms  Neoplasms   
Livskvalitet Quality of 

life 
Quality of 
life 
 

Quality of 
life 

Quality of 
life 
 

 

Upplevelse Experience Life 
change 
events 
 

Life 
experiences 

Life 
experiences 

Patient 
experience 

Välbefinnande Well-being Personal 
satisfaction 

Wellness Wellbeing  

Omvårdnad Nursing 
 

 Nursing 
 

Nursing Nursing 
Nurs* 

 
 
 
Begränsningar som gjordes när sökningen påbörjades var att artiklarna skulle vara 
skrivna på engelska, vara publicerade år 2002-2008, att abstract skulle vara tillgängligt, 
samt att studierna skulle vara gjorda på vuxna (>18 år). Vid sökning i PubMed och 
PsycInfo gjordes begränsningen journal article, i Cinahl gjordes begränsningen till 
research article. 
 
Inklusionskriterier var att artiklarna skulle innehålla: 
 

• Patienters med cancer upplevelse av livskvalitet 
• Patienter med cancer i palliativ vård 
• Studier gjorda i västvärlden 
• Publicerade mellan 2002 och 2008 
 

Exklusionskriterier som användes för att välja bort artiklar var: 
 

• Enbart anhörigas upplevelser 
• Enbart vårdpersonals upplevelser 
• Rewiev-artiklar 

 
Sökvägar till artiklarna i resultatet redovisas i bilaga I. 
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Ett flertal sökningar med sökorden care, caring, nursing care och oncological nursing 
gav inga nya artiklar och redovisas därför inte i sökhistoriken. Vid olika kombinationer 
med sökordet wellness i Cinahl gavs inget resultat och detta redovisas inte heller i 
sökhistoriken. Artiklar med titel som överensstämde med syftet valdes ut och abstract 
lästes av båda författarna. Vissa abstract visade sig inte stämma överens med syftet och 
dessa artiklar valdes då bort. I det första urvalet kom 42 stycken artiklar med. Artiklarna 
skrevs ut i fulltext där det var möjligt, övriga artiklar beställdes via Campusbiblioteket i 
Varberg samt sjukhusbiblioteket i Varberg. Författarna delade upp artiklarna mellan sig 
och diskuterade dem sedan genom att delge varandra en sammanfattning av artiklarna, 
vilka som skulle inkluderas eller exkluderas. Flertalet artiklar valdes bort då det vid 
läsning av artikelns resultat framgick att det inte överensstämde med syftet för denna 
litteraturstudie. Bland annat träffades ett flertal artiklar som handlade om barn trots att 
en begränsning gjordes att artiklarna enbart skulle innehålla studier gjorda på vuxna 
över 18 år. Flera artiklar utgick från närståendes eller vårdpersonals upplevelser. 
Ytterligare ett par artiklar innehöll både patient och närstående perspektiv men det var 
svårt att avgöra vem som uttryckt vad varför dessa exkluderades. Tio artiklar valdes 
slutligen ut till resultatet varav 6 var kvalitativa och 4 var kvantitativa. 
 

Databearbetning 
 
Den vetenskapliga kvaliteten granskades av båda författarna med hjälp av kvalitetsmall 
enligt Carlsson & Eiman (2003) med viss modifiering till syftet för denna 
litteraturstudie. Artiklarna som valdes ut till resultatet lästes igenom av båda författarna 
ett flertal gånger för att kunna se helheten. De olika artiklarnas resultat jämfördes för att 
kunna urskilja skillnader och finna gemensamma faktorer. Därefter diskuterades och 
jämfördes vad som framkommit i artiklarna. Under arbetets gång framkom 5 kategorier 
som var betydelsefulla för upplevelsen av livskvalitet för patienterna:  
 

1. Lindring av lidande 
2. Möjligheten att leva ett normalt och meningsfullt liv 
3. Samhörighet med närstående 
4. Acceptera och förbereda sig inför döden  
5. Förtroende för vård och vårdpersonal 

 
 

Resultat 
 

Lindring av lidande 
 
Lindring av lidande, fysiskt såväl som psykiskt, visade sig vara en utav grundstenarna 
för upplevelsen av välmående och livskvalitet (Broberger, Tishelman, von Essen, 
Doukkali & Spranglers, 2007; Lindqvist, Widmark & Rasmussen, 2006; Melin 
Johansson, Axelsson & Danielsson, 2006; Öhlen, Bengtsson, Skott & Segesten, 2002). 
Välmående innebar inte att vara helt symtomfri utan betydde att patienten upplevde 
kontroll över sina symtom. Detta ledde till att situationen blev mer uthärdlig (Lindqvist 
et al. 2006; Melin Johansson et al. 2006; Osse, Vernooij-Dassen, Scadé, de Vree, van 
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den Muijsenbergh & Grol, 2002; Öhlen et al. 2002) och att livskvaliteten ökade genom 
att patienterna kunde delta i livet, till exempel genom att kunna ta en promenad, sköta 
hushållet och orka träffa vänner. 
 
Fysiskt lidande såsom smärta, cancerrelaterad trötthet (fatique) och illamående 
påvisades i ett flertal studier (Carter, MacLeod, Brander& McPherson, 2004; Lindqvist 
et al. 2006; Melin Johansson et al. 2006; Osse et al. 2002; Öhlen et al. 2002). Specifika 
symtom (Broberger et al. 2007; Henoch, Bergman, Gustafsson, Gaston-Johansson & 
Danielson, 2007; Osse et al. 2002) beroende på cancerdiagnos, till exempel andnöd vid 
lungcancer och olika behandlingsrelaterade symtom såsom sväljningssvårigheter och 
matsmältningsbesvär framkom också. Enligt Osse et al. (2002) hade rädslan för att få 
ont minst lika stor betydelse för upplevelsen av livskvalitet som smärtan i sig hade. 
Lindqvist et al. (2006) beskrev att när ett nytt symtom uppstod som man inte kände igen 
eller om ett tidigare känt symtom, till exempel smärta, förvärrades eller förändrades 
blev det till en oro för patienten vilket innebar en känsla av minskad kontroll.  
 
Vad gäller psykiskt lidande (Cohen & Leis, 2002; Melin Johansson et al. 2006; Peters & 
Sellick, 2006; Osse et al. 2002) var oro, ångest och depression det mest förekommande 
hos palliativa cancerpatienter. Melin Johansson et al. (2006) påvisade att dessa symtom 
var minst lika viktiga att lindra som de fysiska för att patienterna skulle uppleva en god 
livskvalitet. Upplevelsen av ett minskat psykiskt lidande med hjälp av 
läkemedelsbehandling mot ångest och depression beskrevs i studien (Melin Johansson 
et al. 2006) som positivt då livsviljan återkom och med den även känslan av att 
fortfarande vara vid liv. 
 
Olika sätt att få hjälp att lindra lidandet beskrevs av patienterna. Läkemedel var en stor 
del av lindringen (Broberger et al. 2007; Carter et al. 2004; Cohen & Leis, 2002; 
Lindqvist et al. 2006; Melin Johansson et al. 2006; Osse et al. 2002; Peters & Sellick, 
2006; Öhlen et al. 2002) men även stöd och hjälp från närstående och vårdpersonal 
ansågs betydelsefullt för välbefinnandet. Ett sätt att (Öhlen et al. 2002) få en stunds 
avkoppling och lindring av lidandet kunde vara att få hjälp till ett varmt bad. Studier 
påvisade också (Melin Johansson et al. 2006; Öhlen et al. 2002) att patienterna hade 
egna strategier för att lindra lidandet, bland annat att tänka på annat, göra roliga saker 
och träffa vänner, vilket gjorde att man kopplade bort tankarna från lidandet för ett litet 
tag. 
 

  I can come home and get on with lots of different housework and the time 

passes so quickly and I don’t think about having a sore back. I really don´t 

(Melin Johansson et al. 2006, s. 395). 

 

Öhlen et al. (2002) påvisade i sin studie att lidande inte enbart är av kroppslig karaktär 
utan även innefattar den sociala och den existentiella dimensionen av människan. Att 
lindra lidande innebar enligt Öhlen et al. (2002) också att dessa områden måste 
uppmärksammas.  
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Möjligheten att leva ett normalt och meningsfullt liv 
 
I flera studier framkom (Lindqvist et al. 2006; Melin Johansson et al. 2006; Öhlen et al. 
2002) betydelsen av att klara av att göra det man brukade göra innan man blev sjuk, att 
kunna leva ett normalt liv och att få vara den person man alltid varit vilket skapade en 
känsla av mening. Lindqvist et al. (2006) och Melin Johansson et al. (2006) beskrev att 
patienterna upplevde ett ökat välbefinnande när de kunde genomföra vardagliga 
göromål, till exempel att snickra, göra inköp, hushållsarbete eller ta en biltur och detta 
var lättare att åstadkomma om man var ordentligt smärtlindrad eller kunnat sova 
tillräckligt om natten.  Cohen & Leis (2002) och Öhlen et al. (2002) påvisade också att 
patienterna upplevde sig mer självständiga och oberoende om de fick göra saker i sin 
egen takt och fick tid för sig själva. Broberger et al. (2007) och Osse et al. (2002) 
påvisade i sina studier att det var viktigt att kunna fortsätta med utbildning och arbete 
samt att upprätthålla fritidsintressen så länge som möjligt för känna en mening med 
tillvaron. Enligt Melin Johansson et al. (2006) gav läsning och att hålla sig ajour med 
vad som hände i världen till en ökad meningsfullhet. Känslan av att vara behövd (Cohen 
& Leis, 2002; Melin Johansson et al. 2006; Öhlen et al. 2002) och ha möjligheten till att 
hjälpa andra fick patienterna att känna sig betydelsefulla och att de upplevde en mening 
med tillvaron. Enligt Öhlen et al. (2002) betydde det för en del patienter möjligheten till 
att kunna vara kvar i sitt hem, trots att man var svårt sjuk, vilket innebar en upplevelse 
av oberoende vilket hade en positiv inverkan på livskvaliteten 
 
Enligt Cohen & Leis (2002) upplevde patienterna en rädsla för att förlora sin identitet 
under sjukdomsförloppet genom att bli personlighetsförändrade och mista sin 
intellektuella förmåga på grund av sjukdom eller behandling. 
 

I was really afraid that with the tumour of the brain…that was the first thing I 

asked, whether I would be (crying)…affects someone like with Alzheimer´s. I 

was really scared, especially when, you know, where you´re alone and there´s 

no one really to help….So I´ve been articulate and that´s very important to me, 

to be well aware of what´s going on… (Cohen & Leis, 2002, s. 53). 

 

Melin Johansson et al. (2006) påvisade att referensramarna för vad som upplevdes som 
ett normalt liv förändrades under sjukdomsförloppet. Patienterna omstrukturerade sina 
liv så att det passade de nya förutsättningarna, vilket gav dem en känsla av kontroll över 
den nya situationen. Även Carter et al. (2004); Cohen & Leis (2002) och Lindqvist et al. 
(2006) fann att patienterna förändrade sin inställning allt efter som sjukdomen 
förvärrades. En del patienter upplevde en bättre livskvalitet efter insjuknandet än 
tidigare (Melin Johansson et al. 2006) och de värderade livet annorlunda än före 
sjukdomen. Materiella saker blev mindre viktiga och det upplevdes som mer 
betydelsefullt för livskvaliteten att värna om sina relationer och de vardagliga sakerna i 
livet. 
 
Cohen & Leis (2002) påvisade i sin studie att patienternas livsåskådning påverkade hur 
de upplevde sin situation och hur de fann mening i sin tillvaro. En positiv inställning till 
livet och situationen (Cohen & Leis, 2002; Hampton, Hollis, Lloyd, Taylor & 
McMillan, 2007), att kunna glädjas i vardagen, humor och att kunna skratta förstärkte 
patientens upplevelse av livskvalitet. 
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Samhörighet med närstående  
 
Öhlen et al. (2002) visade i sin studie att upplevelsen av samhörighet med närstående 
gav en känsla av tillhörighet vilket i sin tur ökade patientens känsla av trygghet. Att 
uppleva samhörighet (Cohen & Leis, 2002; Henoch et al. 2007; Melin Johansson et al. 
2006; Osse et al. 2002) innebar bland annat att kunna tala om sina problem med familj 
och vänner och att ha möjlighet att träffa dem ofta. Melin Johansson et al. (2006) 
förklarade i sin studie att känslan av att fortfarande räknas och att kunna ge råd och stöd 
åt andra och inte enbart bli sedd som en cancersjuk person upplevdes som viktig. Melin 
Johansson et al. (2006) beskrev vidare i sin studie att patienterna fann stödet från 
närstående och vänner som viktigt och att god kontakt med tidigare arbetskamrater 
upplevdes som positivt för välbefinnandet. Enligt Henoch et al. (2007) upplevdes djupet 
i relationen viktigare än antalet relationer. Carter et al. (2004) påvisade att allt eftersom 
sjukdomen förvärrades minskade också behovet och engagemanget att träffa personer 
som inte upplevdes som direkt närstående, till exempel arbetskamrater. Hampton et al. 
(2007) visade på att patienterna upplevde det som mest betydelsefullt för välbefinnandet 
att vara tillsammans med familjen. Familjens stöd ansågs som väsentligt (Osse et al. 
2002; Carter et al. 2004) då det var inom familjen man brukade tala om känslor. I en del 
förhållanden (Osse et al. 2002) undvek man att prata om sjukdomen och dess 
konsekvenser på grund av att man ville skona den andra parten från jobbiga känslor. I 
sin studie tog Osse et al. (2002) även upp att det ibland var svårt att finna någon 
närstående att tala med. 
 

So few people can really listen…. When I meet someone, they ask, How are you? 

… but as I reply they are already returning to thoughts about their own lives 

(Osse et al, 2002, s. 199).  

 
Relationen till närstående blev ibland ansträngd (Cohen & Leis, 2002; Broberger et al. 
2007; Melin Johansson et al. 2006) då patienterna på grund av sjukdomen blev mer 
beroende av dem både fysiskt och psykiskt vilket kunde leda till att rollerna inom 
familjen förändrades. Trots att patienterna värdesatte all hjälp de fick (Cohen & Leis, 
2002) kunde de ibland känna sig som en belastning för närstående och skuldkänslor 
över att inte orka hjälpa till framkom i studien. Det beskrevs även (Cohen & Leis, 2002) 
att krisen ibland gjorde att man kom närmare varandra i familjen. 
 

Acceptera och förbereda sig inför livets slut 
 
Att acceptera sin situation (Carter et al. 2004; Lindqvist et al. 2006; Osse et al. 2002) 
innebar bland annat att omprioritera saker i livet, att inse de begränsningar sjukdomen 
innebar. Det framkom även (Carter et al. 2004) att patienterna accepterade situationen i 
olika grad. Melin Johansson et al. (2006) visade i sin studie att genom acceptans av 
situationen ökade möjligheterna att leva ett rikt liv. Förnekelse var en av de strategier 
patienterna använde för att klara av sin situation (Osse et al. 2002). 
 

  I am still alive, and on the days while I am still alive I want to live and I wish 

to ignore my cancer (Osse et al. 2002, s. 199). 
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Det var betydelsefullt att kunna reflektera över sitt liv (Melin Johansson et al. 2006; 
Öhlen et al. 2002) och hur det varit som en del i att acceptera sin situation. Öhlen et al. 
(2002) visade att upplevelsen av att försona sig med sitt liv som det blivit, att kunna 
acceptera det faktum att man var i behov av hjälp var viktigt för att skapa en inre frid. 
Melin Johansson et al. (2006) påtalade även styrkan i att ha positiva minnen från tiden 
före sjukdomen att tänka tillbaka på och glädjas åt.  
 
Patienterna upplevde (Osse et al. 2002) att hoppet inför framtiden var viktigt att bevara. 
Religiösa frågor upplevdes som väldigt betydelsefulla för några av patienterna, medan 
andra inte satte någon större tilltro till religionen. Däremot förknippades andliga frågor 
(Osse et al. 2002) ofta med döden och döendet och några patienter använde sig i stället 
av alternativa terapimetoder, till exempel healing för att klara av sjukdomen. 
 
Att få förbereda sig själv inför den stundande döden innebar bland annat att patienterna 
hann med att förbereda inför det liv som skulle fortsätta utan dem. Detta innebar (Carter 
et al. 2004; Cohen & Leis, 2002) till exempel att se till att familjen hade en fungerande 
hemsituation, att makan/maken kunde få avlastning och hjälp med barnen samt att de 
klarade sig ekonomiskt när man själv inte längre fanns. Att få förbereda sin begravning 
tillsammans med närstående var viktigt (Carter et al. 2004; Cohen & Leis, 2002; Melin 
Johansson et al. 2006; Peters & Sellick, 2006) då detta ledde till naturliga samtal kring 
döden och hur livet skulle gestalta sig för de närstående efter dödsfallet. Patienterna 
upplevde att dessa samtal skapade ett inre lugn. 
 

Förtroende för vård och vårdpersonal 
 
Flera av studierna (Carter et al. 2004; Melin Johansson et al. 2006; Osse et al. 2002; 
Öhlen et al. 2002) påvisade att det var viktigt att det skapades en god relation mellan 
patienten och vårdpersonalen. En god relation (Carter et al. 2004; Melin Johansson et al. 
2006; Osse et al. 2002; Öhlen et al. 2002) innefattade bland annat att patienten kände 
förtroende för vårdpersonalens kompetens, att vårdpersonalen hade tid att sitta ner och 
lyssna samt att patienten sågs som en individ. Att vårdpersonalen upplevdes som 
kompetent (Carter et al. 2004; Cohen & Leis, 2002; Melin-Johansson et al. 2006; Osse 
et al. 2002) gav patienterna en känsla av att vara trygga och i goda händer vilket ökade 
livskvaliteten. Det upplevdes också som viktigt att få vara delaktig i beslut rörande 
vården (Osse et al. 2002 & Öhlen et al. 2002), till exempel när dropp eller mediciner 
skulle ges. Carter et al. (2004) påvisade att patienterna hade ett behov av att uppleva att 
de hade kontroll över sin situation och genom att få vara delaktig ökade känslan av 
kontroll och därmed ökade även upplevelsen av livskvalitet. Att vårdpersonalen 
lyssnade på patienterna (Osse et al. 2002; Lindqvist et al. 2006; Öhlen et al. 2002) när 
de berättade om sina liv gav en känsla av bekräftelse, att bli sedda, vilket ökade 
patienternas livskvalitet. 
 
Carter et al. (2004) påtalade även betydelsen av lyhördheten hos vårdpersonalen, att de 
såg vad som behövdes utan att patienterna behövde be om det. 
 

She does all sorts of things for me…it´s not just a job to her…she looks after 

things for me when it´s far beyond her call of duty…I´ve just got to accept that 

people clean up the mess behind me (Carter et al. 2004, s. 615) 
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Vårdpersonalen upplevdes (Melin Johansson et al. 2006) som positiva personer vilka 
var engagerade och hade kontroll över situationen. Att de hade gott humör och humor 
upplevdes som positivt av patienterna (Osse et al. 2002). Kontinuiteten, att endast ett 
fåtal personer var involverade i vården var betydelsefullt (Cohen & Leis, 2002; Osse et 
al. 2002). Att få träffa samma vårdpersonal (Cohen & Leis, 2002; Osse et al. 2002) 
innebar att patienterna inte behövde ”dra sin livshistoria” varje dag utan kände sig 
trygga med att de som jobbade visste vilka de var och vad de behövde hjälp och 
stöttning med. För de patienter (Osse et al. 2002) som behövde hjälp med intimhygien 
var kontinuiteten extra viktig då de upplevde sig förödmjukade och utlämnande när det 
var flera olika personer som hjälpte dem med deras behov.  
 
Tillgängligheten till vård och vårdpersonal (Carter et al. 2004; Cohen & Leis, 2002; 
Henoch et al. 2007; Melin Johansson et al. 2006) upplevdes som mycket viktig, att 
kunna lita på att snabbt få råd och hjälp när det behövdes gav en känsla av trygghet och 
kontroll. Att kunna nå vård och vårdpersonal (Carter et al. 2004; Osse et al. 2002; Melin 
Johansson et al. 2006) upplevdes ibland som problematiskt vilket ledde till en känsla av 
osäkerhet. Enligt Osse et al. (2002) ledde osäkerheten och rädslan över att inte få 
tillgång till en sängplats på sjukhuset vid akut försämring ibland till onödiga besök på 
sjukhuset. I en annan studie (Broberger et al. 2007) upplevde patienterna att det var 
långa väntetider till bland annat läkarbesök och till att få starta upp planerad behandling 
vilket påverkade patienternas livskvalitet negativt. Osse et al. (2002) kom fram till att 
patienterna upplevde det problematiskt att få tid till samtal och information om 
sjukdomen och dess förlopp. Muntlig information (Osse et al. 2002) glömdes till vissa 
delar bort och patienterna saknade skriftlig information vilket innebar att de ofta hade 
behov av ytterligare informationssamtal. 
 
Det framkom att patienterna (Cohen & Leis, 2002; Öhlen et al. 2002) upplevde miljön, 
både ute och inne, som viktig för upplevelsen av god livskvalitet. Cohen & Leis (2002) 
påvisade att patienterna hade behov av att komma ut och njuta av blommor, djurliv och 
frisk luft. Var man vårdades hade också betydelse. Enligt Peters & Sellick (2006) 
upplevde patienterna som vårdades i hemmet en större kontroll över situationen vilket 
ledde till ökad livskvalitet. Cohen & Leis (2002) påvisade att en del patienter upplevde 
sig tryggare på vårdinrättning än i hemmet. 
 

She [wife] cannot give me the care that you get in a hospital like this, so there is 
a marked, marked difference between the care I received at home and the care I 

am receiving here (Cohen & Leis, 2002, s. 54) 

 
Enligt Osse et al. (2002) upplevde de patienter som vårdades på vårdinrättning att 
privatlivet försämrades, att det var svårt att få tid för sig själv. Ytterligare en studie 
(Cohen & Leis, 2002) visade på svårigheten att få vara ifred då vårdpersonal hela tiden 
kommer och går. Livskvaliteten ökade (Cohen & Leis, 2002; Öhlen et al. 2002) om 
patienten fick vårdas i en lugn, avstressande, hemlik miljö och där möjligheten att få 
vara för sig själv fanns. Enligt Öhlen et al. (2002) skapade patienterna ett eget 
”livsrum”, ett personligt utrymme, som gav lugn, trygghet och andrum i lidandet oavsett 
var man vårdades, i hemmet eller på vårdinrättning.  
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Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 
Syftet med litteraturstudien var att belysa cancerpatienters upplevelser av livskvalitet i 
palliativ vård. Litteraturstudie som metod visade sig vara bra då syftet var att beskriva 
cancerpatienters upplevelser av livskvalitet i palliativ vård. Att utgå ifrån Flemmings 
struktur (Flemming, 1998) underlättade arbetet med att identifiera lämpliga sökord. 
Användandet av Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall upplevdes som ett bra 
hjälpmedel för att bedöma den vetenskapliga kvaliteten på artiklarna. En styrka i studien 
var att båda författarna läste och kvalitetsgranskade alla artiklar i resultatet och 
oberoende av varandra kom fram till samma vetenskapliga kvalitetsgrad. Det upplevdes 
svårt att hitta artiklar som tog upp patientens upplevelse av livskvalitet, många artiklar 
inriktade sig på anhörigas och vårdpersonals upplevelser. Detta kan förklaras genom att 
endast 1 sökning gjordes med specifikt sökord för patient vilket kan ses som en svaghet 
i studien. En annan förklaring kan vara att det kanske inte finns så många studier gjorda 
på palliativa cancerpatienter då det kan upplevas som ett etiskt dilemma att studera 
denna grupp som lever med döden i sin närhet. En styrka i studien kan vara att med de 
olika sökorden uppnåddes en bredd och endast ett fåtal artiklar träffades mer än en 
gång. Det kan dock vara en svaghet i studien att endast ett fåtal fritext sökord användes 
då det kan ha exkluderat artiklar relevanta för studiens syfte. Författarna valde att ta 
med artiklar skrivna tidigast 2002 för att resultatet skulle bli så aktuellt som möjligt. 
Ytterligare begränsning i tidsintervall medförde att antalet artiklar blev för få. Tio 
artiklar blev utvalda till resultatet varav 6 var av kvalitativ och 4 var av kvantitativ 
karaktär. De kvalitativa artiklarna upplevdes tillföra mest då upplevelser är något 
subjektivt och det framkommer bäst i studier med kvalitativ ansats där patienterna med 
egna ord beskriver sin situation. De kvantitativa artiklarna gjordes på en större 
population vilket gör att resultaten i dessa är generaliserbara. Fem av artiklarna som 
valdes ut kom från Sverige och 5 från övriga västvärlden. Endast artiklar från 
västvärlden inkluderades då deras samhälle och livsstil är mest lika de svenska och kan 
lättare överföras till de svenska förhållandena och den svenska sjukvården. Patienterna i 
de olika studierna beskrev likartade upplevelser oberoende om artikeln kom från 
Sverige eller ifrån något av de övriga länderna i västvärlden vilket kan ses som en 
styrka. 
 

Resultatdiskussion 
 
Resultatartiklarnas kvalitet bedömdes enligt Carlsson och Eimans (2003) 
granskningsmallar för kvalitativa och kvantitativa studier med gradering I till III.  Den 
vetenskapliga kvaliteten på artiklarna var antingen grad I eller grad II, se bilaga II. Alla 
artiklarna bedömdes ha ett bra och välavgränsat syfte, ett par artiklar var delstudier i ett 
större projekt men enskilt syfte till delstudien presenterades. En studie hade endast 5 
deltagare men då den var av kvalitativ ansats och informanterna beskrev liknande 
upplevelser bedömdes den vara av god vetenskaplig kvalitet. Fem artiklar innehöll ett 
etiskt resonemang medan 5 endast påtalade att de erhållit godkännande hos etisk nämnd. 
Metodval och möjligheten till repeterbarhet av studien bedömdes som god eller medel i 
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alla 10 resultatartiklarna. Alla artiklar i resultatet var gjorda på cancerpatienter i 
palliativ vård vilket medförde att de bedömdes ha en god representativitet. Sex artiklar 
nämner inget bortfall vilket försämrar den vetenskapliga kvaliteten något. Bortfallet 
diskuteras i några artiklar och bedöms inte ha påverkat resultatet i dessa utom i 2 fall. I 
den ena studien avled ungefär hälften av patienterna under studiens gång, i den andra 
studien drog sig 23 % ur av en eller annan anledning vilket kan ha påverkat resultatet 
och gör att den vetenskapliga kvaliteten minskar något. I en av resultatartiklarna där 
många avled under studiens gång presenteras endast de resultat som framkommit av de 
informanter som fullföljde hela studien vilket gör att den vetenskapliga kvaliteten 
bedöms som god. Två artiklar saknade slutsats så denna fick tolkas utifrån resultatet. 
 
En av sjuksköterskans främsta uppgifter är att lindra lidande (SSF, 2007). Resultatet 
visar (Broberger et al. 2007; Lindqvist et al. 2006; Melin Johansson et al. 2006; Öhlen 
et al. 2002) att livskvaliteten påverkas av flertalet faktorer, bland annat av det fysiska 
och psykiska lidandet. Sjuksköterskan arbetar nära patienten och är oftast den patienten 
vänder sig till när det gäller olika symtom. Genom att aktivt lyssna till patienten 
(Boström, Hinic, Lundberg & Fridlund, 2003) och göra en smärtbedömning utifrån 
patientens berättelse kan sjuksköterskan på olika sätt hjälpa patienten till lindring. 
Sjuksköterskan har en central roll vad gäller bedömning, skattning och utvärdering av 
patientens smärta. Genom att informera patienten om hur, när och varför man ska ta sina 
smärtstillande läkemedel ges patienten en känsla av kontroll och trygghet vilket ökar 
livskvaliteten. Genom erfarenhet (Friedrichsen, 2005) lär sig också sjuksköterskan att 
tyda patientens kroppsspråk i de fall där patienten inte kan uttrycka sitt lidande i ord. I 
resultatet framkommer också (Carter et al. 2004; Lindqvist et al. 2006; Melin Johansson 
et al. 2006; Osse et al. 2002; Öhlen et al. 2002) att cancerrelaterad trötthet (fatique) är 
ett symtom som upplevs mycket besvärande för flertalet patienter. Många upplever 
(Osse et al. 2002) det negativt att detta symtom inte alltid tas på allvar av 
vårdpersonalen medan andra patienter i studien accepterade tröttheten. Genom att ge råd 
och stöd till patienten (Schjølberg, 2003) och även informera om orsaken till tröttheten, 
kan sjuksköterskan hjälpa patienten att lättare hantera ett symtom som är svårbemästrat. 
Resultatet visar även (Cohen & Leis, 2002; Melin Johansson et al. 2006; Osse et al. 
2002; Peters & Sellick, 2006) att oro, ångest och depression var viktiga symtom att 
lindra. Patienterna upplever (Melin Johansson et al. 2006) att det är minst lika viktigt att 
få hjälp med ett psykiskt symtom såsom depression, som att få hjälp med de fysiska 
symtomen. Nedstämdhet och oro går hand i hand med en cancerdiagnos (Faulkner & 
Maguire, 1999) och det är nödvändigt att sjuksköterskan uppmärksammar detta och kan 
skilja på en normal sorgeprocess och en patologisk reaktion som kan leda till depression 
och kräver behandling. Sjuksköterskans roll som samordnare innebär att bedöma och 
sedan vid behov vidarebefordra sin bedömning till rätt vårdgivare, till exempel kurator 
för stödsamtal eller läkare för eventuell medicinsk behandling (SoS, 2005b; Faulkner & 
Maguire, 1999).  
 
Livskvalitet är en subjektiv, individuell upplevelse (Lampic, 2007; Mandzuk & 
McMillan, 2005; Ternestedt, 1998) som delvis påverkas av objektiva faktorer. 
Betydelsen av att kunna fungera i vardagen och att ha ett socialt liv framkommer i 
resultatet. Resultatet visar (Lindqvist et al. 2006; Melin Johansson et al. 2006; Öhlen et 
al. 2002) att det är viktigt för välbefinnandet att bevara sin identitet och att bli sedd som 
den person man är, både av närstående och av vårdpersonal, vilket leder till att 
patientens självkänsla stärks. En del av detta är att i möjligaste mån kunna leva livet så 
likt det liv man levde innan man blev sjuk. Det innebär (Hampton et al. 2007; Lindqvist 
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et al. 2006; Melin Johansson et al. 2006) att patienterna uppskattar möjligheten att 
kunna och orka utföra vardagliga sysslor såsom städa, diska och passa barnbarn. Att 
kunna fortsätta arbeta eller studera (Broberger et al. 2007; Osse et al. 2002) om än i 
mindre utsträckning, är betydelsefullt för att kunna leva ett så ”normalt” liv som 
möjligt. Detta gäller (Osse et al. 2002) så länge patienten är tillräckligt stark, men när 
sjukdomsförloppet framåtskrider orkar patienten inte engagera sig i livet utanför vilket 
kan upplevas som en saknad. I vissa studier (Carter et al. 2004; Cohen & Leis, 2002; 
Lindqvist et al. 2006; Melin Johansson et al. 2006) påvisas även att patienterna ändrar 
uppfattning om vad som är ett ”normalt” liv under tiden sjukdomen förvärras vilket 
bland annat innebär att man uppskattar de små vardagliga tingen som man tidigare inte 
lagt märke till. Genom att se till det friska tas patientens resurser tillvara och patienten 
kan uppleva en mening med tillvaron och det minskar upplevelsen av lidande. Det är 
viktigt att sjuksköterskan stöttar patienten (SoS, 2005b) och fokuserar på vad denna kan 
göra istället för på de begränsningar sjukdomen medför.  
 
En av grundstenarna (Henoch, 2002) i den palliativa vården är att närstående inkluderas 
i vården. Resultatet visar (Cohen & Leis, 2002; Henoch et al. 2007; Melin Johansson et 
al. 2006; Osse et al. 2002; Öhlen, et al. 2002) betydelsen av de närståendes stöd och 
medverkan, att känna samhörighet och vara behövd av sina närstående förstärker 
upplevelsen av god livskvalitet. I några studier (Broberger et al. 2007; Cohen & Leis, 
2002; Melin Johansson et al. 2006) tas även upp att patienterna upplever det som svårt 
att behöva så mycket hjälp och stöd. Det beskrivs som negativt för livskvaliteten att ha 
blivit beroende av andra samt att rollerna inom familjen förändrats till stor del på grund 
av sjukdomen. Stöd till närstående och deras specifika situation (Forskning som speglar 
vården i livets slutskede, Socialstyrelsen [SoS], 2007) är betydelsefullt för att patienten 
och dennes familj ska kunna leva ett så rikt liv som möjligt. Vissa studier påvisar 
(Cohen & Leis, 2002; Henoch et al. 2007; Melin Johansson et al. 2006; Osse et al. 
2002) samtalets betydelse för att kunna stödja och hjälpa varandra i en svår situation, 
vilket dels innebär att närstående lyssnar till patienten och dennes problem och dels att 
de i sin tur låter patienten ta del av deras bekymmer. Det framkommer också (Osse et al. 
2002) att dessa frågor kring livet är mycket svåra att diskutera kring. Som sjuksköterska 
är det viktigt (Sahlberg Blom, 2001) att bekräfta och visa förståelse för den unika 
relationen som finns mellan patient och närstående och vad de betyder för varandra. Att 
finnas till hands och vid behov medla och underlätta för dem att tala ut om sina känslor 
och upplevelser kring situationen är en viktig del av sjuksköterskans uppgifter. Som 
ansvarig för omvårdnaden ska sjuksköterskan även erbjuda och vid behov förmedla 
kontakt med kurator. En god och öppen relation mellan patient och dennes närstående är 
nyckeln för att kunna lindra det sociala lidandet. 
 
Palliativ vård innebär (Henoch, 2002) att bot inte längre är möjligt. Resultatet visar 
(Melin Johansson et al. 2006; Öhlen et al. 2002) att det är betydelsefullt att få reflektera 
över sitt liv för att kunna acceptera att döden närmar sig. I Melin Johansson et als. 
(2006) studie framkommer också att minnen och att få berätta om sitt liv för andra gör 
accepterandet av situationen lättare. Att stötta (Sahlberg Blom, 2001) en patient i en 
svår stund är en av sjuksköterskans arbetsuppgifter. Det är betydelsefullt att 
sjuksköterskan inte ser sorg som något sjukligt, patienten behöver få sörja det liv som 
inte längre blir. Sjuksköterskan måste vara lyhörd (Cohen & Leis, 2002; Osse et al. 
2002) och ha en öppen dialog med patienten så att denna kan få det utrymme och 
avskildhet den behöver för att sörja. I omvårdnaden är det av stor vikt (Holst, Sparrman 
& Berglund) att sjuksköterskan vågar vara nära patienten och klara av att möta de svåra 
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frågor som uppkommer när livet är på väg att ta slut. Genom att vara trygg och själv ha 
reflekterat över livet som helhet kan sjuksköterskan stötta på ett adekvat sätt. Att möta 
svårt sjuka patienter upplevs ofta som svårt för sjuksköterskan, känslan av att vara 
otillräcklig och osäker kan få sjuksköterskan att undvika mötet med patienten. Det 
upplevs även som viktigt (Reitan, 2003) att sjuksköterskan kan sätta sig in i patientens 
situation och lyssna även om svar inte alltid kan ges på frågorna. Erfarenhet, både vad 
gäller livet i stort och yrkeserfarenhet är betydelsefullt för att kunna möta 
cancerpatienter i ett palliativt skede. Tid för handledning och reflektion är också 
betydelsefullt för att sjuksköterskan ska kunna ge en god omvårdnad och kunna lindra 
det existentiella lidandet. 
 
Stommen i den palliativa vården ligger i en god relation mellan patienten och 
vårdpersonalen. Genom att vara lyhörd och visa förståelse (Mok & Chi Chui, 2004) för 
patienten och dennes behov skapas ett förtroende mellan patient och sjuksköterska och 
en god relation kan uppstå. Resultatet visar (Carter et al. 2004; Melin Johansson et al. 
2006; Osse et al. 2002; Öhlen et al. 2002) att om patienten upplever sig väl 
omhändertagen, sedd, respekterad och att vårdpersonalen är kompetent ökar tryggheten 
och möjligheten till upplevelsen av god livskvalitet. Delaktighet upplevs som mycket 
viktigt då det ger en känsla av kontroll över situationen. Brist på delaktighet (Öhlen et 
al. 2002) leder till en otrygghetskänsla vilket leder till att patienten upplever lidande. 
Kontinuiteten (Osse et al. 2002) och upplevelsen av att känna de som vårdar är en av 
grunderna till att känna trygghet och delaktighet. Att få möjlighet att samtala med 
sjuksköterskan både kring sin situation men också mer vardagliga ämnen skapar en 
trygghetskänsla och ökar förtroendet för sjuksköterskan. Det är viktigt att 
sjuksköterskan (Eriksson, 1994) visar att denne har tid för patienten genom att sätta sig 
ned i avskildhet för samtal. 
 
Information är en viktig del för att kunna känna sig delaktig och där har sjuksköterskan 
en uttalad roll. Ett av sjuksköterskans ansvarsområden (SoS, 2005b) är att informera 
samt att se till att patienten och den närstående förstår den givna informationen. Att få 
samma besked (Osse et al. 2002) av alla i vårdpersonalen är mycket viktigt då patienten 
i annat fall kan uppleva att vårdpersonalen inte vet vad de pratar om och det skapar en 
känsla av osäkerhet och minskad kontroll. Sjuksköterskan är oftast den som är 
tillgänglig för patienten efter att denne fått svåra besked. För att förbättra för patienten 
är det önskvärt att sjuksköterskan är med på läkarens informationssamtal så att denne 
bättre ska kunna möta de frågor som uppstår. Patienterna har ofta ett behov av upprepad 
information (Osse et al. 2002) då många ofta glömmer eller förtränger vissa delar av 
informationen och då är det av stor vikt att sjuksköterskan är väl insatt i vad läkaren 
sagt så att denne kan stötta på bästa sätt. Delaktigheten innefattar också att ha en öppen 
dialog med patienten vad gäller omvårdnaden, det kan vara allt ifrån när man vill få 
hjälp att komma upp till önskan att få gå ut på en promenad. Vårdpersonalens invanda 
rutiner kan påverka delaktigheten på ett negativt sätt. Att som patient inte ha möjlighet 
att påverka (Osse et al. 2002; Öhlen et al. 2002) när till exempel dropp ska ges upplevs 
som brist på kontroll vilket i sin tur leder till försämrad livskvalitet. Att visa respekt 
(Eriksson, 1994) för patienten och dennes privatliv är mycket viktig för att undvika 
kränkning och ett ökat lidande. Sjuksköterskan kan genom att vara lyhörd (Osse et al. 
2002) inför patientens önskemål samt genom att passa uppgjorda tider visa patienten 
omtanke och respekt. Patienterna har oftast förståelse (Kiessling & Kjellberg, 2004) för 
att sjuksköterskan även har andra uppgifter som kan leda till att de får vänta innan deras 
behov kan tillgodoses. Det är dock viktigt att få information om att det kan dröja innan 
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sjuksköterskan kan vara behjälplig annars kan patienten uppleva sig bortglömd och 
kränkt. 
 
Platsen för palliativ vård kan variera (Beck-Friis & Österberg, 2005; Rasmussen, 1999), 
patienterna kan vårdas i hemmet, på hospice eller på någon form av vårdinrättning. I 
resultatet framkom att platsen för vården har betydelse för upplevelsen av livskvalitet. 
En del patienter (Peters & Sellick, 2006) upplever en bättre livskvalitet när de vårdas i 
hemmet medan andra (Cohen & Leis, 2002) upplever en större trygghet när de vårdas 
på sjukhus eller hospice. Öhlen et al. (2002) visar på att om patienten får hjälp att lindra 
sitt lidande skapas ett eget livsrum där de finner trygghet och lugn och ro vilket leder till 
att platsen för omvårdnaden minskar i betydelse. De olikheter som framkommer i 
resultatet kan bero på att de som vårdas i hemmet har bättre sociala förutsättningar med 
närstående som kan stötta upp. En annan orsak kan vara att de som vårdas hemma är i 
ett tidigare palliativt skede och inte har lika många besvärande symtom. Det kan även 
vara så att en del patienter (Werkander Harstäde & Andershed, 2004) upplever trygghet 
med sjukhusvården då hjälpen till lindring av olika symtom är nära då man behöver den 
och att de inte vill lägga allt ansvar för sin vård på närstående. Bristen på palliativa 
vårdplatser eller hospice kan vara ytterligare en av orsakerna till att fler vårdas i 
hemmet. Utbyggnad av palliativa vårdenheter (SoS, 2006) sker runt om i landet så att 
även de som inte har närstående som kan stötta upp ska uppleva trygghet när de vårdas i 
hemmet. För sjuksköterskan är det viktigt att se till patientens förutsättningar och 
situation samt att planera omvårdnaden och platsen för densamma i samråd med 
patienten och närstående för att bästa möjliga omvårdnad för den enskilde patienten ska 
kunna ges. 
 

Konklusion 
 
Upplevelsen av livskvalitet är något subjektivt och individuellt. Innebörden i 
livskvaliteten är också något som förändras efter varje individs förutsättningar. 
Livskvalitet för cancerpatienter i palliativ vård bygger på att identifiera vad den enskilde 
upplever som betydelsefullt i livet. Att få lindring av fysiska och psykiska symtom och 
att kunna leva ett meningsfullt liv med stöd och närhet av närstående är av stor vikt för 
livskvaliteten. Genom att se tillbaka på sitt liv kan patienten acceptera och försonas med 
det liv man levt och kunna förbereda sig och närstående på att livet är på väg att ta slut. 
Patientens upplevelse av att bli bekräftad, av såväl närstående som vårdpersonal är 
betydelsefullt för livskvaliteten. Förtroende för vård och vårdpersonal innebär en god 
relation som inkluderar en öppen kommunikation, tillgänglighet, kontinuitet och 
delaktighet. Att ha en helhetssyn och en förståelse för patientens livssituation är 
grundläggande för att kunna lindra lidanden och skapa möjligheter för patienten att 
uppleva en god livskvalitet. Den palliativa vården kan förbättras genom att 
sjuksköterskan som ansvarig för omvårdnaden är lyhörd och förstår den enskilde 
patienten och dennes unika situation och planerar omvårdnaden utefter det. 
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Implikation 
 
Helhetssyn samt individperspektiv är grundläggande för att kunna främja god 
livskvalitet hos patienter med cancer i palliativ vård.  Skapandet av en lugn och 
avstressande miljö för patienten samt att verka för en kontinuitet hos vårdpersonalen är 
områden i den palliativa vården som behöver prioriteras för att kunna förbättra 
livskvaliteten hos denna patientgrupp.  Kontinuerlig handledning för vårdpersonal som 
vårdar svårt sjuka och döende patienter är mycket viktigt då dessa möten väcker 
frågeställningar och känslor som måste bearbetas för att vårdpersonalen ska kunna ge en 
fortsatt bra vård. Möjligheten för vårdpersonal till fortbildning på arbetsplatsen inom 
olika områden kring vård av palliativa patienter med cancer är också önskvärt för att 
den palliativa vården ska kunna utvecklas och bli bättre. Fortsatt forskning med fokus 
på patientens egna upplevelser av livskvalitet behövs, kvalitativa studier är att föredra 
då dessa ger möjlighet för patienten att med egna ord beskriva vad som är betydelsefullt 
för dem.
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* Siffror inom parentes betyder att artikeln träffats i tidigare sökning



 

 

Tabell 4 Artikelöversikt                    Bilaga II:1 
 

Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2007 
Sverige 

Broberger, E., 
Tishelman, C., 
Von Essen, L., 
Doukkali, E 
& Spranglers, 
M.A.G. 

Spontaneous 
reports of most 
distressing 
concerns in 
patients with 
inoperable 
lung cancer: at 
present, in 
retrospect and 
in comparison 
with EORTC-
QLQ-
C30+LC13 

Syftet var att ta reda 
på vilka problem 
inoperabla 
lungcancerpatienter 
spontant rapporterade 
som mest orsak till 
sina besvär både strax 
före diagnos samt 6 
månader efter. 

Kvantitativ  
Frågeformulär 
med riktade 
frågor samt ett 
formulär med 
frisvar. 
N: 46  

Flertalet besvär framkom, bland annat olika 
former av kroppsliga besvär, begränsningar i 
aktivitet på grund av sjukdomen och 
vårdrelaterade problem såsom väntetider och 
biverkning av behandling.  Det kom fram fler 
besvär vid användandet av frisvar än vad som 
fanns representerade i de färdiga frågeformulär 
som också användes. En kombination av färdiga 
frågeformulär och individuella frisvar ger en 
bättre överblick på hur patienterna upplever sin 
livskvalitet. 

Grad: I 

2004 
Nya Zeeland 

Carter, H 
MacLeod, R 
Brander, P & 
McPherson, K 
 

Living with a 
terminal 
illness: 
patients´ 
priorities 

Syftet var att belysa 
vad obotligt 
cancersjuka patienter 
prioriterar i sina liv. 

Kvalitativ 
Intervjuer. 
Grounded 
Theory. 
N:10 

Att uppleva kontroll över situationen som helhet 
framkom som det viktigaste. Detta uppfylldes 
bäst genom delaktighet. Om vårdpersonal låter 
patienter involveras i frågor såsom 
symtomlindring påverkar det existentiell oro i 
positiv riktning. Att förstå patientens perspektiv 
hjälper vårdpersonal att utveckla lämpliga 
strategier för att på bästa sätt kunna möta 
patientens behov. 

Grad: I 

2002 
Canada 

Cohen, SR & 
Leis, A. 

What 
Determines the 
Quality of Life 
of Terminally 
Ill Cancer 
Patients from 
Their Own 
Perspective? 

Syftet var att ta reda 
på de grundläggande 
faktorerna för 
livskvalitet hos 
cancerpatienter i 
palliativ vård 

Kvalitativ 
Intervjuer med 
semistrukturer
ade frågor. 
Innehålls- 
analys. 
N: 60 

Att uppleva god livskvalitet visade sig vara 
beroende av ett flertal faktorer bland annat 
allmän hälsostatus, relationer, omgivande miljö 
och vårdkvaliteten. De livskvalitets-instrument 
som finns täcker många av områdena men inget 
enstaka instrument täcker allt. 

Grad: I 

 



 

 

                       Bilaga II:2 
Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2007 
USA 

Hampton, D.M 
Hollis, D.E 
Lloyd, D.A 
Taylor, J & 
McMillan, S.C 

Spiritual 
Needs of 
Persons With 
Advanced 
Cancer 

Syftet var att ta reda 
på vilka 
existentiella/andliga 
behov som var 
vanligast hos 
cancerpatienter samt 
vilka behov som 
oftast inte blev 
tillgodosedda. 

Kvantitativ 
Frågeformulär 
N:90 

En patient med obotlig cancer genomgår en 
existentiell kris och upplever varierande 
existentiella behov, inte bara av religiös 
karaktär, utan även behov av vänner, familj, 
positivt tänkande.  

Grad: I 

2007 
Sverige 

Henoch, I., 
Bergman, B., 
Gustafsson, M., 
Gaston-
Johansson, F & 
Danielson, E. 

The Impact of 
Symptoms, 
Coping 
Capacity, and 
Social Support 
on Quality of 
Life 
Experience 
Over Time in 
Patients with 
Lung Cancer 

Syftet var att belysa 
lungcancerpatienters 
upplevelser av 
livskvalitet under viss 
tid i palliativ vård 
samt att ta reda på 
hur livskvaliteten 
påverkades av 
symtom, coping 
förmåga och socialt 
stöd.  

Kvantitativ 
Frågeformulär 
N:105 

Symtom och upplevelsen av livskvalitet 
förändrades negativt under sjukdomens förlopp. 
Livskvaliteten påverkades av ett flertal faktorer 
som fysiska och psykiska besvär, socialt stöd 
och vårdrelaterade problem.  Symtom hade stor 
negativ påverkan på livskvalitet medan 
copingstrategier visade sig påverka positivt. Det 
sociala stödet kunde inte påvisas ha inverkan 
vare sig positivt eller negativt. Viktigt att 
vårdgivare är uppmärksam på patientens besvär 
av till exempel andnöd för att kunna hjälpa och 
stötta. 

Grad: II 

2006 
Sverige 

Lindqvist, O., 
Widmark, A & 
Rasmussen, BH. 

Reclaiming 
Wellness- 
Living With 
Bodily 
Problems, As 
Narrated by 
Men With 
Advanced 
Prostate 
Cancer 

Syftet var att ta reda 
på betydelsen av att 
leva med kroppsliga 
besvär hos män med 
metastaserande 
prostatacancer. 

Kvalitativ. 
Intervjuer. 
Fenomeno- 
logisk-
hermeneutisk 
ansats. 
N: 18 

Att leva med kroppsliga symtom såsom smärta 
och cancerrelaterad trötthet beskrivs som att det 
går i vågor mellan att uppleva välbefinnande och 
att känna sig sjuk. Upplevelsen av kontroll över 
symtom och därmed över sin kropp har en 
avgörande betydelse för välbefinnandet. Viktigt 
att vårdpersonal inte enbart fokuserar på symtom 
och sjukdom hos patienten då det kan hindra 
möjligheten för patienten att uppleva ett 
välbefinnande. 

Grad: I 

 



 

 

 Bilaga II:3 
Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2006 
Sverige 

Melin-
Johansson, C., 
Axelsson, B & 
Danielson, E. 

Living With 
Incurable 
Cancer at the 
End of Life- 
Patients 
Perceptions on 
Quality of Life 

Syftet var att beskriva 
cancerpatienters 
uppfattning av 
livskvalitet i livets 
slutskede. 

Kvalitativ. 
Focusgrupp. 
Innehålls-
analys. 
N: 5 

Livskvalitet är viktigt för patienter med obotlig 
cancer. Patienterna i studien lyfte fram vad de 
kunde glädjas åt i det dagliga livet och inte 
enbart sina begränsningar. Livskvaliteten 
förstärktes genom att patienten deltog i det 
vardagliga livet, hade en god relation och 
kommunikation med närstående och 
vårdpersonal, hade minnen från förr, hade egna 
strategier för att lindra smärta samt ett kreativt 
tänkande. 
 

Grad: I 

2002 
Holland 

Osse, B.H.P 
Vernooij-
Dassen, M.J.F.J., 
Scadé, E., 
De Vree, B., 
Van den 
Muijsenbergh, 
M.E.T. C & 
Grol, R.P.T.M 

Problems to 
discuss with 
cancer patients 
in palliative 
care: a 
comprehensive 
approach 

Syftet var att få en 
överblick av de 
problem cancersjuka 
patienter upplever i 
palliativ vård 
 
 

Kvalitativ 
Två-
stegsmetod 
Djupintervju 
N: 9 pat, 7 
närstående. 
Checklista 
N: 31 pat, 15 
närstående. 
 
Första steget 
gjordes för att 
kartlägga 
problemen, 
steg två 
gjordes för att 
bekräfta det 
som framkom i 
steg ett. 

Patienten upplever problem inom olika områden 
såsom fysiska besvär (cancerrelaterad trötthet, 
smärta), psyksiska besvär (oro, ångest, 
depression) känslor av meningslöshet, 
relationsproblem och beroendet av andra för att 
klara vardagen. Vårdrelaterade problem 
påvisades också såsom brister i information, 
kommunikation, kontinuitet, delaktighet och 
upplevelsen av att privatlivet försämrades.  
För vårdpersonal är det viktigt att se individen 
då samma problem påverkar individen i olika 
grad och det som upplevs som problematiskt för 
en patient upplevs inte som ett problem för en 
annan. 
En checklista för alla patienter i palliativ vård är 
inte att rekommendera utan en modifiering 
utifrån individen och dennes situation är 
nödvändig för att få en helhetsbild av patienten 
och dennes förutsättningar. 

Grad: I 

 
 
 



 

 

                       Bilaga II:4 
Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2006 
Australien 

Peters, L & 
Sellick, K 

Quality of life 
of cancer 
patients 
receiving 
inpatient and 
home-based 
palliative care 

Syftet var att jämföra 
erfarenhet av 
symtom, fysisk och 
psykisk hälsa, 
upplevd kontroll över 
sjukdomen och 
livskvalitet hos 
obotligt sjuka 
cancerpatienter som 
erhöll sjukhusvård 
eller hemsjukvård 
samt att ta reda på de 
faktorer som 
förutspår livskvalitet. 

Kvantitativ 
Frågeformulär 
N:58 

Flera olika faktorer påverkade livskvaliteten 
såsom olika symtom, både fysiska och psykiska. 
Patienterna som vårdades hemma upplevde 
delaktighet och en större kontroll över 
situationen vilket ledde till en högre livskvalitet.   
Upplevelsen av bättre allmän fysisk hälsa, 
delaktighet och kontroll visade kunna förutspå 
livskvaliteten. 
Vidare forskning behövs för att identifiera andra 
faktorer som påverkar livskvaliteten och se hur 
vården av både inneliggande patienter och de 
som vårdas i hemmet möter behoven hos både 
patient och närstående. 

Grad: II 

2002 
Sverige 

Öhlen, J., 
Bengtsson, J., 
Skott, C & 
Segesten, K 

Being in a 
Lived Retreat- 
Embodied 
Meaning of 
Alleviated 
Suffering 

Syftet var att belysa 
betydelsen av lindrat 
lidande hos obotligt 
cancersjuka. 

Kvalitativ 
Samtal/ 
berättelser 
N: 16 

Lidandet är centralt hos obotligt cancersjuka 
patienter. Sex betydelsefulla kategorier 
framkom: Att ha en uthärdlig kropp, att vara 
oberoende och känna sig hemma, att uppleva 
samhörighet, att se tillbaka på sitt lidande, att bli 
upplyft från sitt lidande, att uppleva ett inre 
lugn. Att skapa möjlighet för patienten att ha en 
egen plats är viktig i den palliativa vården, Det 
kan vara en inre eller en yttre plats där man 
känner sig hemma och upplever lugn och ro. Att 
man klarar av den förändrade kroppen och 
upplever värdighet innebär ett lindrat lidande 
och därmed också ökad livskvalitet. Att se 
lidande istället för olika besvärande symtom 
leder till en förståelse för patientens unika 
livssituation och gör det möjligt att lindra 
patientens livslidande generellt istället för att 
lindra ett symtom i taget.  

Grad: II 

 


