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Sammanfattning 

I vården möter sjuksköterskor palliativa patienter med cancer i stor utsträckning. 

Cancer är en utav världens vanligaste sjukdomar vilken medför stort lidande och 

dödlighet. Syftet med studien var att beskriva hur palliativ omvårdnad kan främja 

välbefinnandet hos patienter med cancer. Metoden som användes var en 

litteraturstudie där 11 artiklar valdes ut och granskades. I resultatet framkom fem 

teman; Vikten av kunskap inom palliativ omvårdnad, Omvårdnadsåtgärder för ökat 

fysiskt välbefinnande, Omvårdnadsåtgärder för ökat psykiskt välbefinnande, 

Vårdrelationen mellan patient och sjuksköterska samt Vikten av sociala relationer för 

ökat välbefinnande. I studien av dessa teman framkom viktiga faktorer som syftar till 

att främja patientens fysiska, psykiska, existentiella, spirituella och sociala 

välbefinnande. Dessa faktorer är: symtomlindring, goda relationer mellan 

sjuksköterskor-patienter, sjuksköterskor-närstående samt patienter-närstående, 

hantering av existentiella och spirituella problem, sjuksköterskors kunskap om cancer 

och palliativ omvårdnad, sjuksköterskors stöd till patienter och närstående samt att 

sjuksköterskor har ett holistiskt förhållningssätt. 

 



 

 

Title Palliative care can promote well-being for patients with 

cancer 

Author Therése Höglund and Emelia Walter 

Department School of Health and Welfare 

Supervisor Elin Nilsson, RN, MScN 

Examiner Kärstin Bolse, Senior Lekturer, PhD 

Period Spring 2015 

Pages 19 

Key words Cancer, holistic nursing, palliative care, quality of life, well-

being 

 

Abstract 

Cancer is one of the world’s most common diseases and brings much suffering and 

mortality. Consequently, nurses frequently meet patients with cancer in a palliative 

care setting. The purpose of the study was to explore how palliative care can promote 

well-being for patients with cancer. The research method used for this essay consists 

of a literature review of eleven articles. The review resulted in the following five 

themes, which form the structure of the results section: The importance of knowledge 

about palliative care, Nursing for increased physical well-being, Nursing for 

increased psychological well-being, Nursing relationship between patient and nurse 

and The importance of social relationships for increased well-being. After studying 

these themes, it became evident that the following factors help to further patients’ 

physical, psychological, existential, spiritual and social well-being: symptom control; 

good nurse-patient, nurse-relative and patient-relative relationships; dealing with 

existential and spiritual problems; nurses’ knowledge of cancer and palliative care; 

nurses giving adequate to patients and their relatives and, finally, nurses adopting a 

holistic approach. 

 

 



 

 

Innehållsförteckning 

Inledning ...................................................................................... 1 

Bakgrund ..................................................................................... 1 

Palliativ omvårdnad ................................................................................... 1 

Cancer ......................................................................................................... 3 

Behandling ................................................................................................ 4 

Holistiskt välbefinnande ............................................................................ 4 

Problemformulering .................................................................... 5 

Syfte ............................................................................................. 5 

Metod ........................................................................................... 5 

Datainsamling ............................................................................................. 5 

Databearbetning ......................................................................................... 7 

Forskningsetiska överväganden ............................................................... 7 

Resultat ........................................................................................ 8 

Vikten av sjuksköterskors kunskap inom palliativ omvårdnad .............. 8 

Palliativa omvårdnadsåtgärder för ökat fysiskt välbefinnande .............. 8 

Palliativa omvårdnadsåtgärder för ökat psykiskt välbefinnande ......... 10 

Vikten av vårdrelationen mellan patienter och sjuksköterskor för 

välbefinnandet .......................................................................................... 11 

Vikten av sociala relationer för ökat välbefinnande .............................. 12 

Diskussion ................................................................................. 13 

Metoddiskussion ...................................................................................... 13 

Resultatdiskussion .................................................................................. 15 

Konklusion och implikation ...................................................... 18 

 

 

Referenser 

Bilagor 

Bilaga A: Sökordsöversikt 

Bilaga B: Sökhistorik 

Bilaga C: Artikelöversikt 

 

 



 

 1 

Inledning 

I vården möter sjuksköterskor palliativa patienter med cancer i stor utsträckning. 

Cancer är en utav världens vanligaste sjukdomar som medför sjuklighet och dödlighet 

enligt Världshälsoorganisationen (WHO, 2013). I Sverige 2011 rapporterades 58 000 

cancerdiagnoser och uppskattningsvis kommer var tredje person få en cancerdiagnos 

under sin livstid (Socialstyrelsen, 2013). Bland män är de vanligaste organen som 

drabbas av cancer lungor, prostatan, colon, rektum, mage samt lever och bland 

kvinnor är det brösten, colon, rektum, lungor samt livmoderhalsen vanligaste organen 

(WHO, 2013). Palliativ vård innebär vård i livets slutskede eller om patienter har en 

obotlig sjukdom. Alla patienter oberoende ålder eller obotlig sjukdom kan få palliativ 

vård. Palliativ vård anpassas efter patienten själv och patienten behöver uppleva 

delaktighet för att kunna uppnå en god sista tid i livet (Socialstyrelsen, 2013). 

Patienter med cancer som får palliativ vård har i stor utsträckning problem med 

symtomen smärta, trötthet, illamående, depression och ångest (Ku & Koo, 2011). 

Mycket forskning finns kring symtomet smärta men andra symtom som illamående, 

trötthet, klåda och andningssvårigheter är inte lika belysta. Mycket utländska studier 

finns, men det behövs mer forskning i Sverige kring patienters psykiska, sociala och 

existentiella behov samt om olika symtom. Men mycket forskning är på gång och 

mycket avhandlingar kommer nu ut efter flera års forskning (Strang, 2012).  

Bemöta patienter med cancer på rätt sätt är viktigt för att uppnå vård med hög 

kvalitet. Alla sjuksköterskor behöver kunskap om ett gott bemötande. Om 

sjuksköterskan har kunskap kommer patienten känna förtroende för sjuksköterskan, 

vilket skapar en god relation, vilket i sin tur är viktigt för att patienten ska känna 

välbefinnande (Kvåle & Bondevik, 2010). Ett gott bemötande uppnås genom att se 

hela patients livsvärld och tillgodose patientens behov (Moradian; Aledavood & 

Tabatabaee, 2012). Patienter som får en obotlig cancerdiagnos kan trots att döden är 

oundviklig känna välbefinnande och mening med livet, och sjuksköterskor kan hjälpa 

patienterna med det (Cramer, 2009).  

Bakgrund  

Palliativ omvårdnad 

Enligt Pastrana, Jünger, Ostgathe, Elsner & Radbruch (2008) härstammar ordet 

”palliativ” från latinets ”pallium” som betyder ”kappa”. Avsikten är att lindra, mildra 

och dämpa smärta eller sjukdom, att ge tillfällig lindring och att ha ett omfattande och 

holistiskt synsätt på patienten. Vidare härstammar ordet ”vård” eller ”care” från Old 

English ”caru, cearu” som betyder att ge tillsyn i syfte att skydda, bevara eller att ge 

vägledning. Tillsammans handlar ”palliativ vård” om att skydda patienten (Pastrana et 

al., 2008). Saunders var en läkare som först arbetade som sjuksköterska och satte 

grunden för den moderna hospiceverksamheten som tidigare bedrevs i religiös anda. 

Saunders grundade 1967 St. Christopher's Hospice i England. Ur hospice 

verksamheten föddes den palliativa vården och dess värderingar. Saunders 
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introducerade idén om ”total pain” där hennes arbete handlade om att lindra smärta, 

såväl fysisk smärta som psykisk, social och emotionell smärta i en holistisk anda 

(Clark, 1999). 

Enligt Socialstyrelsen (2013) och WHO (2002) är de fyra hörnstenarna inom palliativ 

vård att sträva efter symtomlindring, mångprofessionellt samarbete, kommunikation 

och relation samt stöd till närstående. Vid symtomlindring är det fokus på att lindra 

symtom, i första hand smärta, och samtidigt beakta patientens integritet och autonomi 

(Socialstyrelsen, 2013). Symtomlindring omfattar fysiskt, psykiskt, socialt och 

existentiellt lidande, där fokus är att förbygga och lindra lidandet (Socialstyrelsen, 

2013; WHO, 2002; Strang, 2012). WHO (2002) skriver att fokus inte ligger längre på 

att bota utan de åtgärder som sätts in har för avsikt att förbättra livskvaliteten. 

Sjuksköterskor behöver ha ett holistiskt förhållningssätt där analys av bakomliggande 

faktorer till lidandet behövs och för att se alla dimensioner av vad orsaken kan vara, 

helheten behöver analyseras där alla dimensioner påverkar varandra (WHO, 2002; 

Strang, 2012). Mångprofessionellt samarbete handlar om att flera professioner 

samarbetar i ett arbetslag för att patienten ska få den hjälp och stöd som behövs 

(Socialstyrelsen, 2013). Vårdteamet behöver stöttning från varandra för att kunna 

tillgodose patientens alla behov (WHO, 2002; Strang, 2012). Kommunikationen och 

relationen inom och mellan arbetslaget skall vara god i förhållandet till patient och 

närstående (Socialstyrelsen, 2013).  

Stöd till närstående handlar om att erbjuda närstående att delta i vården och att ge stöd 

under patientens sjukdomstid och efter dödsfallet (Socialstyrelsen, 2013). Patient och 

närstående behöver stöd i att hantera döendet, ventilera existentiella frågor, för att 

lindra existentiell ångest. Många patienter inom palliativ vård känner en rädsla för att 

vara en börda för andra, anhöriga, närstående (Eriksson, Andershed, 2008; Hirai, 

Miyashita, Morita, Sanjo, Uchitomi, 2006; Lau, Mok, Lai, Chung, 2013). Stöd 

behöver ges för att patienten ska kunna leva ett aktivt liv fram till döden. Om 

närstående får stöd att hantera den traumatiska upplevelsen det är att ha en sjuk 

närstående, kommer förmågan att stötta patienten i sin situation öka (WHO, 2002; 

Strang, 2012). Detta kan även ses i människovärdesprincipen, att vårda med 

värdighet. Att patienter är födda fria, med lika värde och rättigheter (SOU 1995:5).  

I Eckerdals informationsskrift ”Det finns inga hopplösa fall” beskrivs det för att 

uppnå ett gott resultat inom palliativ vård behövs kunskap om fysiologi och 

patofysiologi. Analysera patientens lidande, sätta in nödvändig behandling och 

utvärdera åtgärder som gjorts (Eckerdal, 2014). 

Eriksson (1988) hävdar att i omvårdnaden innefattas ansa, leka och lära. Ansning 

innebär att omvårdnaden värnar om människans välbefinnande till kropp, själ och 

ande. Detta ger en helhetssyn på människan där alla aspekter tas i beaktning 

(Eriksson, 1988), vilket går hand i hand med det palliativa förhållningssättet (Clark, 
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1999; Socialstyrelsen, 2013; WHO 2002; Strang 2012). Eriksson (1988) fortsätter 

med att människor har gemensamma drag men alla är unika och har egna särdrag, 

därför innebär individuell vård att vården utgår från människans egna unika särdrag. 

Helhetssynen innefattar livet där varje levande människa har livsvilja, hopp, 

önskningar, fantasier, tankar, känslor, tro och drömmar. Omvårdnaden innebär olika 

handlingar med fokus på tro, hopp och kärlek. Eriksson (Eriksson 1986; Eriksson 

1988) belyser tre olika livsrum. Biologiska livsrummet med de fysiska 

livsfunktionerna. Sociala livsrummet med samspelet mellan självet och andra. 

Andliga livsrummet med människans innersta plats, livsvärld, tro och livets mening. 

Livskvaliteten avgörs av samspelet mellan dessa livsrum. Eriksson (1988) betonar att 

relationen mellan människor har en central påverkan på hälsan och avgörs i 

omvårdnaden. Kärlek förmedlas i omvårdnaden och vårdrelationen och är en 

ömsesidig handling där båda parter ger och tar. Patienten behöver utrymme för att 

uttrycka begär, behov och problem (Eriksson, 1988). 

Antonovsky (1991) fokuserade på vad som skapade god hälsa. Det fanns ett stort 

intresse för varför vissa människor kunde upprätthålla god hälsa trots att de varit 

utsatta för något som egentligen borde lett till ohälsa. Antonovsky är grundaren till 

begreppet KASAM, känsla av sammanhang. Detta begrepp är av stor vikt vid 

upprätthållande av god hälsa. KASAM kan identifieras utifrån tre centrala 

komponenter; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. KASAM innebär att 

människan uppfattar livet som meningsfullt, begripligt och hanterbart. Begriplighet är 

förståelsen för en viss situation, acceptansen. Hanterbarheten innebär resurser 

människan har för att kunna hantera situationen den ställs inför. Meningsfullhet 

innebär att människan måste se en mening för att kunna fortsätta kämpa. 

Meningsfullheten beaktas som motivationskomponenten i begreppet KASAM. Har 

människan en hög grad av de tre komponenterna finns en hög grad av känsla av 

sammanhang samt god hälsa (Antonovsky, 1991). 

Cancer 

Enligt WHO (2013) innebär cancer att onormala celler skapas snabbt i någon del av 

kroppen och växer utanför vanliga gränser. I sin tur kan angränsande delar av kroppen 

angripas och spridas till andra organ, vilket kallas metastasering och är vanligaste 

orsaken till död. Upptäcks cancern tidigt och behandling startas ökar chansen för 

överlevnad. Upptäcks cancern försent med obotliga förutsättningar ges palliativ vård 

där fokus i behandlingen ligger på att lindra symtom och inte bota. Symtomlindring 

innefattar främst smärtlindring eftersom patienter med cancer ofta lider av smärta 

(WHO). Vid cancer är vanligaste symtomen smärta och fatigue. Många lider även av 

symtom som aptitlöshet, vilket kan leda till viktnedgång. Illamående, kräkningar, 

depression, ångest, oro och störd sömn är också vanliga symtom (Ku & Koo, 2011). 
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Behandling 

Cytostatika, även kallat cellgifter, används som en behandling vid cancer. Cytostatika 

är ett ämne som tillförs oftast intravenöst men kan även tas oralt. Cytostatika dödar 

tumörcellerna och tar bor tumörerna fullständigt eller minskar tumörerna. Cytostatika 

kan användas för att bota patienter med cancer, för att minska symtomen eller för att 

förlänga liv (SBU, 2001). En annan behandling som kan göras är radioterapi, även 

kallat strålbehandling. Strålbehandling innebär att tumörcellerna strålas och även de 

omgränsande friska vävnaderna. Det görs för att förstöra tumörcellerna, även 

angränsat område strålas, för att vara säker på att tumörcellerna förstörs (Ringborg, 

Bergqvist, Brorsson, Cavallin-Ståhl, Ceberg et al., 2003). Även en kirurgisk 

behandling kan göras då tumören operativt tas bort, vilket görs enbart om diagnosen 

inte är avancerad. En kombination av behandlingar kan även användas för att bota 

cancern eller lindra symtom (Ericsson & Ericsson, 2013).  

 

Holistiskt välbefinnande 

Enligt Petersson och Strang (2012) är målet med palliativ vård att förbättra 

välbefinnandet och livskvaliteten genom att lindra patientens alla dimensioner av 

lidande. Lindra smärta och fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt lidande i en 

holistisk anda. Välbefinnandet och livskvaliteten utgår från patientens egen 

upplevelse där patienten trots sjukdom och lidande kan uppleva ett viktigt och 

meningsfullt liv (Petersson & Strang, 2012). Lo, Woo, Zhoc, Li, Yeo, Johnson, Mak 

et al. (2002) framhäver att existentiellt lidande visar sig oavsett vilken kulturell 

bakgrund patienten har. När en patient får palliativ vård och står inför döden behöver 

patienten en mening med livet och allt lidande, för att patienten ska kunna få ett grepp 

om sin situation (Lo et al., 2002). Även spirituellt lidande behöver hanteras och är 

kopplat till fysiskt och psykiskt lidande (Kandasamy, Chaturvedi & Desai, 2011). En 

god interaktion mellan sjuksköterska och patient har visats ha ett samband med 

fysiskt välbefinnande (Haugan; Hanssen & Moksnes, 2013). Lo et al. (2002) hävdar 

att palliativa patienter med cancer som befinner sig under sina två sista veckor i livet 

rapporterade att smärta är ett fysiskt symtom som är det mest dominerande. 

Smärtlindring uttrycker patienterna är den viktigaste omvårdnadsåtgärden för att 

kunna uppleva livskvalitet. Trötthet (fatigue) och andnöd (dyspné) är andra 

rapporterade vanliga fysiska symtom som patienter lider av (Lo et al., 2002). 

Sjukvårdens bild av livskvalitet innebär att patienten är fri från fysiska och psykiska 

besvär samt har en god fysisk, psykisk och social funktion (Petersson & Strang, 

2012).  

Björklund & Fridlund (1999)  belyste att sjuksköterskor som visade uppmärksamhet 

och omtanke ökade patientens välbefinnande. Sjuksköterskor utförde 

omvårdnadsåtgärder, agerade och var konsekventa, informerade och instruerade, 

främjade deltagande och autonomi. Patienterna uppskattade sjuksköterskor som var 

uppmuntrande, visade empati, gav fysisk närhet, var respektfulla, gav stöd och aldrig 

var besvärade (Björklund & Fridlund, 1999). 
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Problemformulering 

Det är av vikt att belysa den palliativa omvårdnaden av patienter med cancer från ett 

holistiskt perspektiv, att se hela människan. Utforma en helhetsbild av vad 

sjuksköterskor kan göra för att främja patienters välbefinnande utifrån patienters och 

sjuksköterskors erfarenheter.  

Syfte 

Syftet var att beskriva hur palliativ omvårdnad kan främja välbefinnandet hos 

patienter med cancer. 

Metod 

Litteraturstudien skapades utifrån Fribergs (2012) modell samt i överstämmelse med 

Högskolan i Halmstads riktlinjer för examensarbeten och skriftliga uppgifter inom 

omvårdnad (2014). Ändamålet var att genom granskning av vetenskapliga artiklar få 

en djupare förståelse inom omvårdnad för palliativ vård och dess påverkan på 

välbefinnandet hos patienter med cancer.  

Datainsamling 

Först genomfördes en ostrukturerad litteratursökning för att få ett helikopterperspektiv 

på problemområdet (Friberg, 2012). Mycket forskning finns inom området och 

därifrån formulerades en problemformulering. En systematisk litteratursökning 

påbörjades där tre lämpliga databaser valdes ut; PubMed, PsycInfo samt Cinahl. 

Huvudsökorden som använts i samtliga databassökningar var Palliative care samt 

Cancer där Mesh-termer i Pubmed, Cinahl Headings i Cinahl samt Thesaurus i 

PsycInfo användes för att få fram den övergripande kategorin inom sökordet. Ordet 

cancer fanns inte som en kategori, utan ordet Neoplasms var motsvarigheten till 

cancer. Well-being eller Quality of life var sökord som var viktiga för att få fram 

forskning som motsvaras till syftet, samt att sökorden Holistic, Hospice och Nurs* 

användes. Många sökord användes men det ansågs att det var nödvändigt på grund av 

att det valda området är stort. De sökord som använts i de olika databaserna för 

litteratursökningen kan ses i tabell 1, litteratursökningarna kan ses i tabell 2. 

Avgränsningar som använts i databaserna var English language, Peer reviewed, 

Research article och Published Date from: 2005-2015.  

Inklusionskriterier var patienter med en obotlig cancerdiagnos, fick palliativ vård, var 

18 år eller äldre, får vård på vårdavdelning eller hospice. Exklusionskriterier var 

patienter som fick botande behandling för cancer, vård i hemmet och var under 18 år. 

Samtliga sökningar har boolesk söklogik och använts enligt Friberg (2012). 

Operatorerna som har använts i sökningarna är AND, OR och NOT. Detta har gjorts 

för att avgränsa till en mer specifik sökning som svarar mot studiens syfte.  
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Sökningarna har gjorts likadana på samtliga databaser. I första sökningen användes 

sökorden Palliative care, Neoplasms och Well-being. I Cinahl användes Cinahl 

Headings, i PsycInfo användes Thesaurus och i PubMed användes MeSH-termer. 

Palliativ vård och cancer fanns att finna medan välbefinnande söktes i fritext. För att 

avgränsa artiklar som inte matchade med inklusions- och exklusionskriterierna valdes 

sökningen NOT Home i fritext för att utesluta alla artiklar som har med palliativ vård 

i hemmet att göra. Avgränsningar som användes i samtliga databaser var att artiklarna 

skulle vara publicerade de senaste 10 åren för att begränsa till aktuell forskning. Alla 

artiklarna skulle vara på engelska. Avgränsningar som Peer reviewed användes i både 

Cinahl och PsycInfo, fanns dock inte tillgängligt i PubMed. Detta gjordes för att få 

bra vetenskapliga artiklar som blivit granskade av andra oberoende forskare. Enbart i 

Cinahl användes avgränsningen Research article för att få fram enbart 

forskningsartiklar. Denna avgränsning fanns enbart tillgänglig i Cinahl. Sökningen 

gav 8048 träffar i PubMed, på grund av att PubMed är en stor databas. Samtidigt 

fanns det många bra artiklar på denna sökning i Cinahl och PsycInfo vilket gjorde att 

sökningen fick vara kvar. Därför valdes det att göra en likadan sökning men med 

ytterligare avgränsningar, som att artikeln skulle vara publicerad de fem senaste åren 

och att Well-being skulle finnas tillgängligt i titeln eller i abstraktet. Detta gjordes 

eftersom det ansågs att om Well-being hittades i titeln eller abstraktet fokuserades 

resultatartiklarna mer specifikt på detta begrepp. Den sökningen gav 89 träffar på 

PubMed vilket ansågs tillräckligt begränsat. Eftersom systematisk sökning användes 

gjordes likadana sökningar i PsycInfo och Cinahl, vilket gav 23 respektive 18 träffar. 

I den andra sökningen valdes att fortsätta söka på Palliative care och Neoplasms 

eftersom det är uppsatsens huvudsakliga inriktning. Istället för Well-being valdes 

sökordet Quality of life för det ansågs att livskvalitet är ett större begrepp med mycket 

information vilket förloras vid endast sökning av välbefinnande. Dessa tre sökord 

söktes i samtliga databaser med MeSH-termer, Thesaurus och Cinahl Headings, samt 

att i samma sökning användes sökorden Nurs* och Hospice i fritext. Samtliga 

avgränsningar som använts i första sökningen användes här också. I samtliga 

databaser användes nu avgränsningen att artiklarna skall vara publicerade de 10 

senaste åren istället för fem eftersom det var ett val i inklusionskriterierna, att 

forskningen ska vara aktuell. Detta gjordes inte i den första sökningen för att det gav 

för många träffar i PubMed. Denna sökning gav rimliga träffar i samtliga databaser, 

se tabell 2. 

I tredje sökningen söktes Palliative care och Neoplasms återigen. Quality of life 

valdes och söktes i MeSH-termer, Thesaurus och Cinahl Headings. Eftersom 

artiklarna ska innefatta sjuksköterskor eller omvårdnad valdes sökordet Nurs* i fritext 

då möjligheten fanns för träffar på Nurse eller Nursing eller olika tempusformer. 

Denna gång valdes begreppet Holistic i fritext för att få fram artiklar som syftade till 

helhetsbilden inom palliativ vård, eftersom det svarar mot syftet. Avgränsningar som 
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används i tidigare sökningar användes även här, se tabell 2. Denna sökning gav 27 

träffar i PubMed, fyra i PsycInfo och inga träffar i Cinahl. 

Vid alla sökningar lästes titlarna på alla artiklar, de titlar som markant inte svarade 

mot syftet valdes bort. På resterande artiklar lästes sammanfattningen tillsammans och 

artiklar sparades ner som svarade mot syftet, vilket motsvarade 36 artiklar. Artiklarna 

lästes noggrant igenom i sin helhet och de artiklar som inte svarade mot syftet valdes 

bort. Efter det återstod det 20 artiklar som lästes igenom återigen samt diskuterades 

och granskades. Artiklar som svarade mot litteraturstudiens syfte och bidrog med 

värdefull information valdes då att användas till resultatet, vilket då tillslut återstod 11 

artiklar som ansågs svara mot syftet och höll god vetenskaplig kvalitet. Av dessa 11 

artiklar var sex artiklar kvalitativ metod och fem artiklar kvantitativ metod. Samtliga 

artiklar sammanfattas i artikelöversikter som kan ses i tabellerna 3, där artiklarnas 

syfte, metod, urval, bortfall, slutsats samt vetenskaplig kvalitet redovisas. 

Databearbetning 

Samtliga resultatartiklar kvalitetsgranskades enligt Wallengren och Henricsons 

(2012). De artiklar som valts att användas till resultatet lästes noggrant igenom ett 

flertal gånger både enskilt och gemensamt för att se om relevanta teman kunde 

identifieras som svarade till syftet. Därefter diskuterades och sammanfattades 

artiklarna tills konsensus uppnåddes. Därefter kunde ett mönster urskiljas i de 

vetenskapliga artiklarnas resultat. Där kunde teman identifieras samt likheter och 

skillnader. Det resulterade i fem teman. För att underlätta och få en tydlig överblick 

tilldelades varje tema en färgkod. De teman som kunde urskiljas blev; Vikten av 

sjuksköterskors kunskap inom palliativ omvårdnad, Palliativa omvårdnadsåtgärder 

för ökat fysiskt välbefinnande, Palliativa omvårdnadsåtgärder för ökat psykiskt 

välbefinnande, Vikten av vårdrelationen mellan patienter och sjuksköterskor för 

välbefinnandet och Vikten av sociala relationer för ökat välbefinnande. För att stärka 

litteraturstudiens resultat och de olika kategorierna användes citat. 

Forskningsetiska överväganden 

Lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor innebär att all 

forskning som skall innefatta människor ska prövas etiskt. Syftet med denna lag är att 

skydda den enskilda människan och respektera människovärdet vid forskningen. 

Samtliga studier som ingår i litteraturstudiens resultat har blivit etiskt granskade. 

Personuppgiftslagen (1998: 204) skyddar deltagarnas personliga integritet genom 

bevarandet och skydd av deltagarnas personuppgifter. I samtliga artiklar som använts 

var deltagarnas personuppgifter skyddade. Personuppgiftslagen handlar även om att 

inte kränka deltagarnas privata sfär eller att för känsliga frågor ställs. Alla deltagare i 

studierna har kunnat hoppa av studien när som helst vid önskemål och gett ett 

informerat samtycke innan datainsamlingen påbörjats. Författarna har även försökt ge 

stöd när svåra frågor och ämnen tagits upp, samt även erbjuda stöd efter intervjuerna 

för att deltagarna inte ska må sämre efteråt. Ingen deltagare har farit illa och alla 
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deltagare har gett sitt samtycke till deltagandet i studierna. En etisk brist i 

litteraturstudien var begränsningen i språköversättningen där feltolkning av materialet 

kan ha uppstått. 

Resultat  

Vikten av sjuksköterskors kunskap inom palliativ omvårdnad 

Sjuksköterskor med mer klinisk erfarenhet var mer säkra i arbetet och kunde bättre 

förstå patienters livskvalitet och lättare uppmärksamma förändringar hos patienterna. 

Sjuksköterskor behövde vara utbildade om vad konceptet livskvalitet är (Bahrami & 

Arbon, 2011), kunskap inom området gav en trygghet och ökat psykiskt 

välbefinnande hos patienterna (Rowlands & Noble, 2008). I palliativ omvårdnad var 

det fokus på att patienternas behov blev tillfredställda i första hand före den uppgift 

sjuksköterskorna hade tänkt utföra. Sjuksköterskorna fick omprioritera för att 

patienternas önskemål och behov kom först när den ursprungliga uppgiften var av 

annan sort (Bahrami & Arbon, 2011). Sjuksköterskorna tog lärdom av sina patienter, 

kände medmänsklighet samt var inte fördomsfulla. Patienterna skulle själva kunna 

vara med att planera sin egen vårdplan för att patienterna fortarande hade en autonomi 

och en värdighet som skulle respekteras (Mok, Lau, Lam, Chan, NG & Chan, 2010). 

Tro kunde skapa ett bättre välbefinnande för många och att sjuksköterskor hade 

kunskap om olika trosuppfattningar skapade en bättre holistisk syn på palliativa 

vården (Asgeirsdottir, Sigurbjörnsson, Traustadottir, Sigurdardottir, Gunnarsdottir & 

Kelly, 2013). I palliativ vård var det en fördel att olika professioner kunde mötas och 

samla olika resurser, att göra en mer omfattande analys och förbättra strategier för att 

kunna stötta patientens livskvalitet (Bahrami & Arbon, 2011). 

Palliativa omvårdnadsåtgärder för ökat fysiskt välbefinnande 

Vid bedömning av patienters livskvalitet var sjuksköterskors största fokus på 

patientens fysiska aspekter (Bahrami & Arbon, 2011). I fem studier benämns de 

vanligaste förekommande symtomen vid cancersjukdom, vilka var smärta, fatigue, 

illamående, andningssvårigheter, aptitlöshet samt brist av välbefinnande (Kao, Hu, 

Chiu & Chen, 2013; Modonesi, Scarpi, Maltoni, Derni, Fabbri, Martini, Sansoni et al., 

2005; Liu, Zhang, Na, Ma, Huo, Han, Yu et al., 2013; Hayduk, Ohlson, Quan, Cree & 

Cui, 2010; Kutner, Smith, Corbin, Hemphill, Benton, Mellis, Baety et al., 2008). Ett 

mätinstrument som visats användbar för att mäta symtomens intensitet och olikheter 

var Edmonton Symptom Assesment Scale (ESAS) (Modonesi et al., 2005; Liu et al., 

2013; Hayduk et al., 2010). Modonesi et al (2005) skriver i sin studie att ESAS kunde 

användas för att sjuksköterskor skulle få en bra överblick på vilka symtom patienten 

hade och i vilken grad samt det kunde vara till hjälp för att behandla symtomen och 

hålla symtomen kontrollerade. Förbättringar kunde ses på samtliga symtom, 

framförallt på smärta, fatigue, aptitlöshet och andningssvårigheter (Modonesi et al., 

2005). Symtom som inte behandlades som smärta, illamående, depressioner, ångest, 

trötthet och aptitlöshet gav ett minskat fysiskt välbefinnande och var en stor börda 
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(Liu et al., 2013). Hos patienter som inte kunde kommunicera om sina fysiska 

symtom använde sjuksköterskor sig av observerade tecken, där ansiktsuttryck och 

patientens allmänna avslappning i kroppen observerades (Bahrami & Arbon, 2011).  

Palliativ omvårdnad handlade i första hand om att lindra de fysiska besvären, därför 

att de andra behoven var svåra att hantera om de fysiska inte var lindrade. Det 

handlade om ett mer holistiskt synsätt där psykiska, spirituella, fysiska och 

emotionella aspekter togs i beaktning (Johnson, Girgis, Paul, Currow, Adams & 

Aranda, 2010). God palliativ omvårdnad innebar att sjuksköterskor visade respekt 

gentemot sina patienter (Mok et al., 2010). Sjuksköterskor hjälpte patienter att uppnå 

bättre livskvalitet och se hela livet, kontrollerade symtomen och hjälpte patienterna att 

leva ett så bra liv som möjligt in i det sista (Johnson et al., 2010). 

We’re here to make you as comfortable as you can be and to make sure 

that your symptoms don’t get out of control… and to help you live a really 

good life, hopefully until the moment that you’re dying. I’m here to help 

you live the best you can live (Johnson et al., 2010, s. 346). 

Sjuksköterskor i det palliativa teamet uppmuntrade sina patienter till fysisk aktivitet 

för att minska trötthet (Kao, Hu, Chiu & Chen, 2013). Enligt Gulde, Oldervoll & 

Martin (2011) gav fysisk aktivitet patienterna en känsla av att vara till nytta och klara 

av en planerad aktivitet. Det gav styrka och energi att klara av att göra vardagsysslor. 

Vissa patienter upplevde en förbättrad aptit. Fysisk aktivitet gav hopp för framtiden 

där förbättrad fysisk funktion var ett mål trots att kroppen blir sämre. Fysisk aktivitet 

gav patienterna bättre känsla av kontroll, självständighet, självförtroende samt 

livskvalitet den resterande tiden i livet (Gulde, Oldervoll & Martin, 2011). Fysisk 

aktivitet, kompressionsplagg samt lymfmassage kunde förbättra ödem i kroppen (Kao, 

Hu, Chiu & Chen, 2013). I Kutner et al. (2008) studie beskrivs att istället för 

användning av många olika smärtbehandlingar eller liknande har massage visat på 

god effekt vid lindring av symtom, framförallt smärta och illamående. Redan efter en 

behandling sågs positiva resultat. Även enkel beröring visade på god effekt som 

sjuksköterskan kan utföra som en omvårdnadsåtgärd (Kutner et al., 2008).  

Kao, Hu, Chiu & Chen (2013) redovisar i sin studie att omvårdnadsåtgärder vid 

muntorrhet rekommenderades läppbalsam och vaselin för läpparna samt munvård. 

Vid bukspänningar undersöktes magen och om patienterna hade förstoppning 

behandlades detta med laxerande medel. Om patienterna upplevde aptitlöshet 

rekommenderades mindre portioner vid fler tillfällen under dagen. Vid yrsel 

undersöktes behandlingen med blodtranfusioner ytterligare. Genom att se över 

patientens nutrition och vätsketillförsel kunde ödem, andnöd och undernäring 

förbättras. Genom dessa strategier kunde det palliativa teamet minska på patientens 

symtombild och därmed öka deras välbefinnande och livskvalitet (Kao, Hu, Chiu & 

Chen 2013). 
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Palliativa omvårdnadsåtgärder för ökat psykiskt välbefinnande 

Mätinstrumentet Edmonton Symptom Assessment Scale (ESAS) som tidigare nämnts 

har visats vara användbar för att begränsa och behandla fysiska symtom, men har 

även visats sig vara användbar när det gäller psykiska symtom som depression och 

ångest (Liu et al., 2013; Modonesi et al., 2005; Hayduk et al., 2010). Massage och 

enkel beröring har Kutner et al. (2008) visat på positiv effekt för symtomen smärta, 

illamående och fatigue men det har även visats ha positiv effekt på det psykiska 

välbefinnandet. Massage minskade ångest, förbättrade sinnesstämningen, gav ökat 

välbefinnande och livskvalitet hos patienterna. Patienterna berättade att efter 

behandling kände de sig avslappnade och kände sig bekväma. Massage var även en 

tid för reflektion (Kutner et al., 2008). 

Palliativ vård har visat på förbättring av det spirituella välbefinnandet där meningen 

med livet beaktades. Patienterna började ifrågasätta meningen med livet och vad som 

skulle hända efter döden (Mok et al., 2010). Patienterna sökte efter något som var 

bortom självet, högre makter för att få hjälp i skörheten. Det gav styrka och hjälp 

genom sjukdomen och hjälp till att förstå meningen med livet. Tro hjälpte patienterna 

att få styrka och mod att kunna möta döden utan rädsla (Asgeirsdottir et al., 2013). 

När patienterna kände att de accepterat döden och inte var rädda längre kunde de 

fokusera på det som var omkring, som relation till familj och närstående, och vara 

lyckliga över det liv de levt (Mok et al., 2010). Religiös hjälp som pastor eller diakon 

kunde komma och stötta på ett spirituellt sätt (Bahrami & Arbon, 2011). Patienterna 

såg över sin relation med ”Gud” och utforskade sin tro om ”livet efter detta”.  Vilket 

blev en vändpunkt och patienterna började hantera sina spirituella behov och 

därigenom uppnådde ett högre spirituellt välbefinnande (Kao, Hu, Chiu & Chen, 

2013). 

There is just something that is greater than you. You are not under its 

control or anything like that. There is some power that is higher than you. 

Which I want to call a good one; a force that helps you in your daily 

difficulties and duties (Asgeirsdottir et al., 2013, s. 1449). 

Asgeirsdottirs et al. (2013) betonar att patienter som bad för att kunna känna 

välbefinnande, för att få styrka och välbehag fick skingrat tankarna på annat än 

sjukdomen. Många patienter kände att de hoppades på att det hade åstadkommit något 

i livet som betydde något för någon annan. Patienterna hoppades även att de varit bra 

medmänniskor och visat respekt gentemot andra (Asgeirsdottir et al., 2013). I Moks et 

al. (2010) studie berättas om sjuksköterskor som kunde hjälpa patienter med att ändra 

inställning till livet. Sjuksköterskor kunde få patienter att se sin potential genom 

beröm och uppmuntran. Detta kunde hjälpa patienter att känna att de var bra 

medmänniskor samt levt ett stabilt liv. Sjuksköterskor uppmuntrade patienter att göra 

något de har tyckt om att göra i livet. Att skapa något fick patienterna att känna 

självförtroende, att de faktiskt kunde och hade åstadkommit något, samtidigt som det 
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fick patienterna på andra tankar bort från sjukdom och bedrövelse. När patienterna 

kände sig tillfreds med sig själva kunde de känna värdighet och de kunde känna sig 

tillfreds med andra och uppleva glädje och harmoni i livet (Mok et al., 2010). Även 

miljön visades ha en positiv inverkan på det psykiska välbefinnandet där många 

patienter kände att miljön skulle vara ljus och med stora fönster för att få möjlighet att 

se ut eller att det skulle finnas mycket naturbilder för att kunna drömma sig bort 

(Rowlands & Noble, 2008).  

Mok et al. (2010) uppmärksammar att många patienter började känna ånger för något 

i livet de gick miste om och inte gjorde. När patienterna tänkte på framtiden var inte 

funderingarna enbart hur det kommer sluta utan även hur deras närståendes framtid 

såg ut när de inte fanns vid liv längre. Många patienter kände att de inte ville känna 

sig som en börda för deras närstående, att det var lika bra att de dog än att fortsätta 

leva (Mok et al., 2010). Enligt Kao, Hu, Chiu & Chen (2013) studie att patienterna 

fick höra sanningen om sitt tillstånd kunde leda till förbättringar. Genom att 

patienterna fick veta hela sanningen kunde patienterna gå vidare och hantera sina 

livssituationer genom att de ändrade sitt fokus till ”att vara” istället för ”att göra”. På 

så sätt blev anhöriga befriade från pressen, och kunde istället ha en öppen och bättre 

kommunikation med patienterna. Patienterna kände sig mindre ensamma i sin 

situation och kunde uppnå en fridfullare sista tid i livet. Men fortfarande kunde 

sanningen bidra till emotionellt lidande (Kao, Hu, Chiu & Chen, 2013). 

Vikten av vårdrelationen mellan patienter och sjuksköterskor för 

välbefinnandet 

I fyra studier belystes vikten av relationen mellan sjuksköterskor och patienter (Mok 

et al., 2010; Rowlands & Noble, 2008; Bahrami & Arbon, 2011; Johnson et al., 2010). 

En god och meningsfull relation skapade tillit vilket kunde hjälpa sjuksköterskorna att 

upptäcka bristande välbefinnande hos patienterna som behövde förbättras (Mok et al., 

2010). Patienter såg att det var viktigt att ha en bra relation med sjukvårdspersonalen, 

vilket gav en större trygghet och ett lugn. Som i sin följd gjorde att patienterna 

upplevde mindre depressioner och ett ökat psykiskt välbefinnande (Rowlands & 

Noble, 2008). Sjuksköterskor behövde ett genuint intresse för att kunna skapa en 

bättre relation med patienter. Ju fler patienter sjuksköterskor mötte, desto bättre 

förståelse fick sjuksköterskor för hur olika livskvaliteten var hos varje patient 

(Bahrami & Arbon, 2011).  

It’s important to get to know a patient, walking with him, talking to him… 

Then I get to know his management style, how he lived, and how he is 

coping now. When he gets worse, it seems that I have gathered a lot of 

information and am better able to understand his situation (Mok et al., 

2010, s. 1515). 
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Sjuksköterskor behövde lära känna patienterna som unika individer med olika 

personligheter, livshistorier och syn på livet. Vilket lät patienterna känna sig unika 

och utvalda och även att sjuksköterskorna kunde förstå patienterna för att uppnå den 

bästa möjliga vården (Mok et al., 2010). Förtroendefulla relationer med patienter och 

familjer öppnade upp för djupare emotionella och psykiska dimensioner. 

Sjuksköterskor behövde involvera familjen och patienten i vården för att en genuin 

holistisk omvårdnad kunde uppnås hos individen och anhöriga (Johnson et al., 2010). 

Sjuksköterskor behövde vara öppna, entusiastiska, se samband och kommunicera för 

att kunna förstå patientens livskvalitet (Bahrami & Arbon, 2011). Mok et al. (2010) 

belyser att när sjuksköterskor skapade en relation med patienterna som byggde på 

tillit kunde patienterna öppna upp sig mer känslomässigt och berätta mer hur de 

mådde. Samtidigt behövde sjuksköterskorna hitta rätt tillfälle för att ställa djupare 

frågor, känna av öppenheten och ge möjlighet för patienten att dela med sig av sitt 

inre (Mok et al., 2010). Genom att sjuksköterskor samlade information om alla 

aspekter av patientens liv som fysiska, psykiska och spirituella frågor kunde ge en 

bättre uppfattning av patientens livskvalitet (Bahrami & Arbon, 2011). 

Vikten av sociala relationer för ökat välbefinnande 

Asgeirsdottir et al. (2013) och Mok et al. (2010) påpekar i sina studier om vikten av 

att sjuksköterskor fanns som stöd och hjälp för patienter och närstående. Att 

sjuksköterskor hade en god kontakt med närstående var en trygghet för patienterna. 

Även att patienterna visste att det fanns stöttning för närstående och inte enbart för 

patienterna samt stöttning för närstående även efter patienten avlidit var en trygghet 

(Asgeirsdottir et al., 2013). I Moks et al. (2010) studie framhålls att sjuksköterskor 

kunde vara ett stöd för patienter och närstående samt finnas till vid kommunikationen 

efter önskemål från patienterna. Patienter som låg inför döden upplevde ofta ånger 

och detta kunde relateras till relationer med andra människor. Det handlade om att 

patienterna inte ville lämna världen med ånger, kände att de inte var klara i sin roll, 

till exempel sin roll som förälder eller en trasig relation som inte ordnats (Mok et al., 

2010).  

Rowlands och Noble (2008) betonar att många patienter uppgav att de vill ha en 

möjlighet att välja om de skulle ligga i ett singelrum eller om de skulle ligga i 

flerbäddsrum. När patienter kände sig dåliga önskades singelrum för att andra inte 

skulle se skörheten. Singelrum gav mer lugn och ro när patienterna behövde fokus på 

sig själva och sjukdomstillståndet, även när patienten och närstående behövde en lugn 

stund tillsammans (Rowlands & Noble, 2008). I Asgeirsdottirs et al. (2013) studie 

hävdas att för patienterna var det viktigt med en god familjerelation och att den 

fortsätter vara god även efter patienternas bortgång. En trygghet för patienterna var att 

närstående som lämnades kvar fanns där och stöttade varandra i sorg och glädje. Det 

gav en trygghet att närstående fanns med under hela sjukdomsförloppet och att veta 

att relationen var god när patienterna var på väg mot livets slut. Patienterna kände att 

de inte stod ensamma (Asgeirsdottir et al., 2013).  
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We have always been very close and I have a unique family which stands 

tight by me… I have hardly been alone since I got sick… There is always 

someone in the family with me, which of course is just extremely 

invaluable… It gives me a sense of security… Then I know that I always 

have a safety net when I fall (Asgeirsdottir et al., 2013, s. 1448).  

Enligt Rowlands och Noble (2008) kände många patienter att om de inte var så pass 

sjuka för att behöva avskildhet ville de gärna ligga i ett flerbäddsrum för att kunna ha 

ett socialt liv. Där det hände saker runtomkring och tanken kunde skingras från 

sjukdomen en stund. Många kände samtidigt att det var lugnande att lyssna till andra 

patienters resor och erfarenheter av cancern, vilket gav ett större perspektiv och 

förståelse för den egna sjukdomen (Rowlands & Noble, 2008). ”When you’re with 

other people who are in the same boat as you, you get on top of things” (Rowlands & 

Noble, 2008, s. 771). Detta kunde sjuksköterskor hjälpa till med genom att försöka gå 

efter de önskemål patienterna hade efter tillgången på avdelningen av flerbäddsrum 

(Rowlands & Noble, 2008). 

Johnson et al. (2010) framhäver att tidig kontakt med specialiserad palliativ vård gav 

mer stöd genom perioderna med nedgång. Patienter med högt behov av socialt stöd, 

som de med småbarn, äldre som bor ensamma eller där det finns bristande socialt och 

psykiskt stöd i familjen eller samhället skulle behöva få tidig tillgång till palliativ vård 

(Johnson et al., 2010). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Valet av databaser, PubMed, PsycInfo och Cinahl ansågs relevanta för syftet. 

PubMed, PsycInfo och Cinahl är databaser som innehåller omvårdnadsrelaterade 

vetenskapliga studier samt att PsycInfo fokuserar på psykologisk forskning inom 

omvårdnad. Användandet av flera databaser vid litteratursökningen ansågs som en 

styrka då det gav en större grund för ett bredare perspektiv på hur välbefinnande kan 

uppnås hos patienter med cancer inom palliativ omvårdnad. 

Pålitligheten i litteraturstudien stärktes genom användning av systematisk sökning, 

vilket innebar att det gjordes likadana sökningar i samtliga databaser. Sökord som 

valdes att användas till sökningarna ansågs vara relevanta i relation till 

litteraturstudiens syfte. Många sökord användes och kombinerades eftersom valet av 

ämne är brett och det ansågs vara nödvändigt för att inte gå miste om någon 

information, vilket sågs som en styrka. Varje sökning inleddes med ämnesorden 

Palliative care och Neoplasms, vilket ansågs relevant för varje sökning eftersom detta 

är litteraturstudiens huvudämne. Dessa ämnesord kombinerades med olika sökord. 

Well-being söktes i fritext eftersom det svarar mot litteraturstudiens syfte. Quality of 

life söktes som ämnesord, för att få ett mer precist träffresultat, vilket sågs som 
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positivt. Quality of life valdes för att det är ett större begrepp än Well-being och för att 

inte undgå några fakta gjordes en sökning med detta, vilket ansågs som en styrka. För 

att få en helhets bild av ämnet valdes även sökord som Holistic, Hospice och Nurs*, 

vilket ansågs som en styrka, för vid palliativ vård behövs en helhetsbild av patienten. 

NOT Home valdes att sökas för att undvika träffar som handlade om palliativ vård i 

hemmet. Detta sågs som en svaghet. Dock ansågs det inte relevant för syftet eftersom 

i hemmet beror välbefinnandet mycket på tryggheten som patienter upplever av att 

vara hemma i sin egen miljö (Peters & Sellick, 2005). Samtliga sökord, ämnesord 

som fritext, kombinerades med booleska operatorer som AND, OR och NOT för att 

angränsa, utöka eller utesluta något som inte var relevant till syftet. Vid samtliga 

sökningar kunde dubbletter hittas och det redovisas inom en parantes i sökhistoriken, 

se i tabell 2. Detta ansågs som en styrka eftersom det bekräftar att problemområdet 

var genomsökt. 

Sökningen av Palliative Care, Neoplasms, Well-being och NOT Home gav 8048 

träffar på PubMed, vilket var för mycket. Samtidigt fanns det användbara artiklar på 

Cinahl och PsycInfo som gjorde att sökningen fick vara kvar, vilket kan ses som en 

svaghet. För att inte gå miste om denna sökning i PubMed gjordes en likadan sökning 

fast Well-being skulle finnas tillgängligt i titel eller abstraktet. Vilket ansågs som en 

svaghet för att studier kunde falla bort som kan vara relevanta för syftet. Men det 

ansågs att om Well-being fanns tillgängliga i titel eller abstraktet var begreppet 

välbefinnande i fokus i studierna och det ansågs som en styrka för att det svarar mot 

litteraturstudiens syfte.  

En avgränsning som valdes var att studierna skulle vara publicerade de senaste 10 

åren eftersom forskningen som skulle komma att ingå i litteraturstudiens resultat 

skulle grundas på aktuell forskning. Vilket ses som en styrka och kan relateras till 

hälso- och sjukvården i dagens läge. Dock kortades åren ner till 5 år vid en sökning 

för att 10 år gav irrelevant många träffar (8048 träffar i PubMed), detta kan ses som 

en svaghet. Detta ansågs inte som ett problem eftersom de 5 senaste åren gav aktuell 

forskning. Att artiklarna skulle vara på engelska var en avgränsning som användes vid 

samtliga sökningar. Detta sågs som en styrka då engelska är ett vetenskapligt språk 

över hela världen. Utav de 11 resultatartiklar som valdes ut från samtliga sökningar 

som gjordes är två artiklar från Australien, resterande kommer från olika länder som 

Island, Sverige, Italien, USA, Kanada, Taiwan, Hong Kong, Kina och Storbritannien. 

Artiklarna är från flera olika platser runt om i världen och från många olika kulturer 

vilket sågs som en svaghet eftersom att överförbarheten till Sverige kan minska. 

Sverige är idag ett mångkulturellt land, därför ansågs detta istället som en styrka. Att 

få se hur arbetet för ökat välbefinnande fungerar i olika kulturer är något som sågs 

som en lärdom. 

De resultatartiklar som svarade mot litteraturstudiens syfte valdes ut och 

kvalitetsgranskades. De artiklar vars kvalitet inte höll sållades bort. Vilket resulterade 
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i tillslut 11 resultatartiklar, varav sex kvalitativa och fem kvantitativa. Att ha en jämn 

balans mellan kvalitativa och kvantitativa artiklar sågs som en styrka. Dels att få 

upplevelser från de kvalitativa artiklarna och generaliserbarheten från de kvantitativa 

artiklarna, vilket fungerar för att få en maximal utdelning i relation till syftet. I 

resultatet har även citat använts för att stärka trovärdigheten. Samtliga 11 

resultatartiklar var etiskt granskade vilket ses som en styrka att forskare låtit studierna 

granskats av utomstående då patienterna i studierna är i livets slutskede och är utsatta 

i deltagandet av en vetenskaplig studie. Bortfallet i de kvalitativa studierna var inte 

redovisat i fem utav de sex studierna, i en studie berodde bortfallet på stor försämring 

och att deltagare hade avlidit. I de fem kvantitativa fanns en studie vars bortfall var en 

tredjedel av de som deltog vilket kan ses som en svaghet. I de övriga fyra studierna är 

bortfallet inte särskilt stort, vilket kan göra att generaliserbarheten blir större, vilket 

ses som en styrka.  

Bearbetning som har gjorts av materialet är att artiklarna lästes igenom ett flertal 

gånger både enskilt och gemensamt för att kunna hitta artiklar som svarade gentemot 

syftet. Artiklar som ansågs svara mot litteraturstudiens syfte lästes återigen igenom 

och diskuterades för att se om uppfattningen av artiklarna var överensstämmande, 

samt för att hitta infallsvinklar och att hitta kategorier och teman som var 

återkommande i artiklarna. Vilket ansågs som en styrka då det har minskat risken för 

att missa relevant innehåll i studierna. Artikelöversikter gjordes på de utvalda 

artiklarna och de som inte hade god vetenskaplig kvalitet uteslöts. Detta ökar 

litteraturstudiens trovärdighet och pålitlighet att enbart vetenskapliga artiklar med god 

kvalitet fick ingå.  

Resultatdiskussion 

En utav de fyra hörnstenarna är symtomlindring (Socialstyrelsen, 2013; Strang, 2012) 

och en stor del av palliativ omvårdnad handlar om lindra symtom (Pastrana et al., 

2008). Inom palliativ omvårdnad ses hela människan och lindring av fysisk, psykisk, 

social och emotionell smärta sker i ett holistiskt perspektiv (Clark, 1999; 

Socialstyrelsen, 2013; Strang, 2012; Johnson et al., 2010). Detta kan kopplas till 

Erikssons omvårdnadsteori ansa, leka och lära. Där ansa är i fokus och innefattar 

människans välbefinnande till kropp, själ och ande, vilket ger en helhetssyn på 

människan. Många utav de vanliga fysiska symtomen vid cancersjukdom i livets 

slutskede är ofta smärta, fatigue, aptitlöshet och ångest (Ku & Koo, 2011; Kao, Hu, 

Chiu & Chen, 2013; Modonesi et al., 2005; Liu et al., 2013; Hayduk et al., 2010; 

Kutner et al., 2008). Fokus ligger på att lindra dessa fysiska symtom för att patienten 

ska kunna uppnå välbefinnande vid de andra aspekterna som psykiskt, socialt och 

existentiellt välbefinnande (Johnson et al., 2010). I flera studier visas att Edmonton 

Symptom Assesment Scale (ESAS) kan vara användbart vid fysiska och psykiska 

symtom (Modonesi et al., 2005; Liu et al., 2013; Hayduk et al., 2010; Kutner et al., 

2008) för att få en överblick, att behandla och hålla symtomen kontrollerade 

(Modonesi et al., 2005). Ökat välbefinnande kunde uppnås genom enkla 
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omvårdnadsåtgärder som munvård, läppbalsam för läpparna vid muntorrhet samt 

mindre portioner vid aptitlöshet (Kao, Hu, Chiu & Chen, 2013). Omvårdnadsåtgärder 

utförs av sjuksköterskor på ett konsekvent och informativt sätt där patienten 

instrueras, deltagandet främjas samt respekt visas för autonomin (Björklund & 

Fridlund, 1999). Massage visade sig även ha positiv inverkan på de fysiska och 

psykiska symtomen och patienterna kände en ökat välbefinnande (Kutner et al., 

2008). Vilket även kan styrkas i fler studier (Louis & Kowalski, 2002; Dyer, Thomas, 

Sandsund & Shaw, 2013; Billhults och Dahlbergs, 2001). Lymfmassage fungerade 

även bra för att förbättra ödem i kroppen (Kao, Hu, Chiu & Chen, 2013). Studien av 

Gulde, Oldervoll & Martin (2011) berättar även om fördelen av fysisk aktivitet. 

Patienterna upplevde känsla av kontroll, självständighet och självförtroende vilket i 

sin följd upplevdes som ökad livskvalitet (Gulde, Oldervoll & Martin, 2011). 

Patienter upplevde att miljön hade stor inverkan på välbefinnandet i helhet. Genom att 

få vistas i ljus miljö, med stora fönster och med naturbilder på väggarna kunde 

patienterna finna ett lugn, uppleva omvärlden och slippa känna instängdhet 

(Rowlands & Noble, 2008).  

I sex studier betonas vikten av att sjuksköterskan har en god relation med patienten 

(Haugan, Hanssen & Moksnes, 2013; Björklund & Fridlund, 1999; Mok et al, 2010; 

Rowlands & Noble, 2008; Bahrami & Arbon, 2011; Johnson et al., 2010). 

Kommunikation och relation samt stöd till närstående är en utav hörnstenarna enligt 

Socialstyrelsen (2013) och WHO. En god relation skapar tillit och förståelse (Mok 

et.al., 2010; Bahrami & Arbon, 2011), vilket leder till ökat fysiskt välbefinnande 

(Haugan, Hanssen & Moksnes, 2013) och det psykiska och spirituella välbefinnandet 

samt att få en bättre bild av hur patienten ser på sin egna livskvalitet (Bahrami & 

Arbon, 2011). Patienter tyckte att det var viktigt att relationen var god vilket skapade 

trygghet (Rowlands & Noble, 2011) och att patienter öppnade upp sig mer (Mok et 

al., 2013). Det gav ett större perspektiv att sjuksköterskan lärde känna sina patienter 

som unika individer, hör historier och lära känna patienters säregna sätt att hantera 

situationen (Mok et al., 2010). Om sjuksköterskor har en god relation med patienter 

ger det förståelse och förmåga att kunna uppfatta tecken hos patienter som inte kunde 

kommunicera själva (Bahrami & Arbon, 2011). Koppling kan göras till Erikssons 

begrepp kärlek, där en omvårdnadsrelation är ömsesidig (Eriksson, 1988). Relationer 

mellan patienterna och närstående (Asgeirsdottir et al., 2013; Mok et al., 2010) och 

relationen mellan patienter var betydande för det psykiska välbefinnandet (Rowlands 

& Noble, 2008). Patienter som kände stöd från närstående kände en trygghet 

(Asgeirsdottir et al., 2013). Samtidigt fanns en rädsla att vara en börda för andra 

(Eriksson & Andershed, 2008; Hirai, Miyashita, Morita, Sanjo & Uchitomi, 2006; 

Lau, Mok, Lai & Chung, 2013; Mok et al., 2010). Dock gav det ett lugn för 

patienterna att veta att stöttning till närstående från sjuksköterskor fanns efter döden 

(Asgeirsdottir et al., 2013). Att patienterna fick dela sina erfarenheter kring sin 

sjukdomsresa med andra patienter skapade en förståelse för sin egen sjukdom 

(Rowlands & Noble, 2008). Vilket kan kopplas till Antonovskys begrepp KASAM 
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där begriplighet är att förstå sin egen situation och därigenom kunna uppnå god hälsa 

(Antonovsky, 1991). 

Eriksson beskriver i sin omvårdnadteori om vikten av människans 

välbefinnande till kropp, själ och ande där existentiella och spirituella 

välbefinnandet kan inkluderas. Omvårdnad innebär att tro, hopp och kärlek är i 

centrum (Eriksson, 1986: 1988). Många patienter som står inför döden börjar 

reflektera över meningen med livet (Mok et.al., 2010). För att patienter ska få 

grepp om sina situationer behövs svar på meningen med livet och meningen 

med lidandet för att kunna hantera situationen (Lo et al., 2002). Detta kan ses i 

Antonovskys komponenter begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Patienterna behöver förstålse för att kunna hantera sina situationer och att finna 

meningsfullhet i något som är bortom självet, att få en känsla av sammanhang 

(Antonovsky, 1991) och uppnå ett högre spirituellt välbefinnande (Kao, Hu, 

Chiu & Chen, 2013; Mok et al., 2010). Det gav styrka och mod att förstå 

meningen med livet och att kunna möta döden utan rädsla (Asgeirsdottir et al., 

2013). Sjuksköterskor som har kunskap om olika trosuppfattningar och har en 

bredare förstålse och kunde stötta patienter att skapa en trygghet (Asgeirsdottir 

et al., 2013) samt att det gav en större förståelse för patientens livskalitet i sin 

helhet (Bahrami & Arbon, 2011). 

Sjuksköterskor med kunskap skapade en trygghet hos patienter (Rowlands & 

Noble, 2008). Att sjuksköterskor har kunskap om begreppet livskvalitet samt 

har en klinisk erfarenhet bidrog till att sjuksköterskor uppmärksammade 

patienten bättre (Bahrami & Arbon, 2011). Kunskap om sjukdomen och dess 

patofysiologi ger en ökad kunskap om vilka åtgärder som behöver göras 

(Eckerdal, 2014). Sjuksköterskor behöver kunna se vilka omvårdnadsåtgärder 

som behövs göras för att uppnå bästa välbefinnande för patienten (Kao, Hu, 

Chiu & Chen, 2013). Sjuksköterskors tidigare erfarenheter har stor betydelse då 

mötet med många olika patienter ökar förståelsen för varje patients unika sätt att 

se på livskvalitet (Bahrami & Arbon, 2011). Detta kan ses hos Erikssons teori 

där hon beskriver vikten av att se människan som unik och att omvårdnaden 

skall vara individanpassad (Eriksson, 1986). Där krävs kunskap av 

sjuksköterskor att känna av patientens öppenhet, att få ta del av djupare 

information för att på ett bättre sätt förstå helheten (Mok et.al., 2010). 

För patienter ska kunna uppnå välbefinnande och ökad livskvalitet krävs stöd 

från sjuksköterskor och att sjuksköterskor samarbetar med andra professioner 

(Socialstyrelsen, 2013; Bahrami & Arbon, 2011). Sjuksköterskor finns till som 

stöd för patienter och närstående (Asgirsdottir et al., 2013; Mok et al., 2010) 

och hjälper dem att hantera döendet och de frågor som finns omkring samt 

hantera traumatiska upplevelser (WHO, 2013; SOU 1995:5). Sjuksköterskor 

stöttar patienter till att få ett bra liv in i det sista (Johnson et al., 2010). Patienter 
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uppskattade sjuksköterskor som var uppmuntrande, visade empati, gav beröring, 

var respekt fulla och gav stöd utan att visa sig besvärade (Björklund & Fridlund, 

1999). Enligt Eriksson är det viktigt att låta patienten få utrymme och uttrycka 

sina begär, behov och problem (Eriksson, 1988). 

Palliativ vård för patienter med cancer handlar om att se hela patientens livsvärld, 

tillgodose det fysiska, psykiska, sociala och spirituella eller andliga välbefinnandet 

(Johnson et al., 2010). Detta kan även ses i Erikssons omvårdnadsteori (1986; 1988) 

där det skrivs att omvårdnaden ska ha en helhetssyn och se till kropp, själ och ande. 

WHO och Socialstyrelsen menar också att palliativ vård handlar om symtomlindring 

där fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt lidande lindras (Socialstyrelsen, 2013; 

Strang, 2012). Saunders talade om att i patientens slutskede i livet ska patientens 

totala smärta lindras, där det innefattas fysisk, psykisk, social och emotionell smärta 

(Clark, 1999). Strang (2012) talar om att palliativ vård inte längre har fokus på att 

bota utan fokuserar istället på att höja patientens upplevda livskvalitet. För att 

förbättra livskvaliteten behöver alla dimensioner av patientens upplevda behov mötas. 

Smärtan och lidandet inom alla dimensioner behöver lindras eftersom de påverkar 

varandra (Strang 2012). Även Eriksson belyser att vården ska ha en helhetssyn där 

alla patientens aspekter ska tas i beaktning (Eriksson, 1988). Det bidrar till att en mer 

holistisk bild av patientens livskvalitet kan utformas (Bahrami & Arbon, 2011). Alltså 

om en patient upplever ångest kan detta bero på smärta eller rädsla för smärta, eller 

rädsla för döden (Strang, 2012) eller det kan bero på familjerelationerna (Ageirsdottir 

et al., 2013; Strang 2012). Johnson et al. (2010) skriver att i första hand är det fokus 

på att lindra fysisk smärta, efter det kan annan smärta hanteras. Genom att 

sjuksköterskor skapar en förtroendefull relation med patienten kan djupare 

dimensioner nås (Johnson et al., 2010). Sjuksköterskor behöver analysera helheten i 

patienters lidande och bakomliggande faktorer (Strang, 2012; Petersson & Strang, 

2012) och sätta in den behandling som passar för patientens unika situation (Eckerdal, 

2014). Genom att sjuksköterskor hanterar och lindrar patientens symtom kan den 

upplevda livskvaliteten förbättras och patienten får ett så bra liv som möjligt in i det 

sista (Johnson et al., 2010), och trots sjukdom och lidande känna att livet är 

meningsfullt (Petersson & Strang, 2012). 

Konklusion och implikation 

Sjuksköterskor behöver skapa en god och förtroendefull relation med patienter för att 

patienten ska känna trygghet. Patienter kan öppna upp sig och sjuksköterskorna kan 

stötta och kommunicera med patienterna och hjälpa patienterna att uppnå bättre 

välbefinnande. För att bästa möjliga vård ska kunna uppnås behöver sjuksköterskor ha 

en god relation med patienter och närstående samt ge stöttning. Goda relationer bidrar 

till att både patient och närstående kan hantera döendet bättre. Att sjuksköterskor har 

kunskap och erfarenhet om palliativ omvårdnad var viktigt för att sjuksköterskor ska 

kunna genomföra ett gott holistiskt arbete. Sjuksköterskor kan ta hjälp av fler 

professioner för att klara av att hantera alla patientens behov och problem. Först och 
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främst behövs symtomlindring för att uppnå fysiskt välbefinnande, därefter kan 

psykiskt, existentiellt, spirituellt och socialt välbefinnande främjas. Sjuksköterskan 

behöver ha ett holistiskt synsätt och se hela patientens unika livsvärld. Existentiella 

och spirituella problem behöver hanteras för att patienten ska kunna känna mening 

med livet och få en fridfull död. För att patienten ska uppnå ett holistiskt 

välbefinnande behövs alla aspekter av välbefinnandet vara tillfredställda. 

Inom palliativ vård finns mycket forskning kring cancer och palliativ vård och därför 

finns inte mycket kunskapsluckor. Dock finns det mycket kvalitativ forskning kring 

psykiskt, existentiellt, spirituellt och socialt välbefinnande men brist av fysiskt 

välbefinnande. Det behövs mer kvalitativ forskning om patienters och sjuksköterskors 

upplevelser av symtomlindring och omvårdnadsåtgärder för att få en bättre förståelse 

för patienters fysiska välbefinnande. Patienters och sjuksköterskors upplevelser och 

erfarenheter av patienters fysiska välbefinnande och lidande behöver utforskas i 

framtiden. Mycket utländska studier finns men det behöver göras mer forskning om 

cancer och palliativ vård i Sverige.   
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*= Resultatartiklar



BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord 
PubMed 

MeSH-term 

Cinahl 

Cinahl heading 

PsycINFO 

Thesaurus 

Palliativ omvårdnad 
Palliative care OR 

Terminal care 
Palliative care Palliative care 

Cancer Neoplasms Neoplasms Neoplasms 

Välbefinnande 
Well-being OR Wellbeing 

(fritext) 

Well-being OR Wellbeing 

(fritext) 

Well-being OR Wellbeing 

(fritext) 

Livskvalitet Quality of Life Quality of Life Quality of Life 

Sjuksköterska/omvårdnad Nurs* (fritext) Nurs* (fritext) Nurs* (fritext) 

Holistisk Holistic (fritext) Holistic (fritext) Holistic (fritext) 

Hospice Hospice (fritext) Hospice (fritext) Hospice (fritext) 



BILAGA B  

 

Tabell 2: Sökhistorik 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2015-03-17 PubMed 

Sökord: "Palliative Care"[Mesh] 

AND "Neoplasms"[Mesh] AND 

Well-being OR Wellbeing OR 

NOT Home (fritext) 

Limiters: English language; 

Published Date from: 2005-2015 8048 0 0 0 

2015-03-17 PsycINFO 

Sökord:  SU.EXACT "Palliative 

Care" AND SU.EXACT 

"Neoplasms" AND Well-being OR 

Wellbeing NOT Home (Fritext) 

Limiters: English language; Peer 

reviewed; Published Date from: 

2005-2015 43 21 9(2) 1 

2015-03-17 PubMed 

Sökord: "Palliative Care"[Mesh] 

AND "Neoplasms"[Mesh] AND 

Well-being OR 

Wellbeing[Title/Abstract] OR 

NOT Home (fritext) 

Limiters: English language; 

Published Date from: 2010-2015 89 47 15(3) 5 

2015-03-17 PsycINFO 

Sökord:  SU.EXACT "Palliative 

Care" AND SU.EXACT 

"Neoplasms" AND Well-being OR 

Wellbeing[Abstract] NOT Home 

(Fritext) 

Limiters: English language; Peer 

reviewed; Published Date from: 

2010-2015 23 9 6(2) 1 

2015-03-17 Cinahl 

Sökord: MH "Palliative Care" 

AND MH "Neoplasms" AND 

Well-being OR Wellbeing NOT 

Home (Fritext) 

Limiters: English language; Peer 

Reviewed; Research Article; 

Published Date from: 2005-2015 35 20 9(2) 0 

2015-03-18 Cinahl 

Sökord: MH "Palliative Care" 

AND MH "Neoplasms" AND 

Well-being OR Wellbeing 

[Abstract] NOT Home (Fritext) 

Limiters: English language; Peer 

Reviewed; Research Article; 

Published Date from: 2010-2015 18 10 4(3) 1 

2015-03-19 PubMed 

Sökord: "Palliative Care"[Mesh] 

AND "Neoplasms"[Mesh] AND 

"Quality of Life"[Mesh] AND 

Nurs* AND Holistic (Fritext) 

Limiters: English language; 

Published Date from: 2005-2015 13 8 3 2 
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2015-03-19 

 

 

 

 

 

PubMed 

Sökord: "Palliative Care"[Mesh] 

AND "Neoplasms"[Mesh] AND 

"Quality of Life"[Mesh] AND 

Nurs* AND Hospice (Fritext) 

Limiters: English language; 

Published Date from: 2005-2015 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

3(1) 
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2015-03-19 PsycINFO 

Sökord: SU.EXACT "Palliative 

Care" AND SU.EXACT 

"Neoplasms" AND SU.EXACT 

"Quality of Life" AND Nurs* 

AND Hospice (fritext) 

Limiters: English Language; Peer 

reviewed; Published Date from; 

2005-2015 18 9 5 0 

2015-03-19 Cinahl 

Sökord: MH "Palliative Care" 

AND MH "Neoplasms" AND MH 

"Quality of Life" AND Nurs* 

AND Hospice (fritext) 

Limiters: English Language; 

Research Article; Peer reviewed; 

Published Date from: 2005-2015 4 4 0 0 

2015-03-19 (Cinahl) 

Sökord: MH "Palliative Care" 

AND MH "Neoplasms" AND MH 

"Quality of Life" AND Nurs* 

(Fritext) 

Limiters: English Language; 

Research Article; Peer reviewed; 

Published Date from: 2005-2015 17 10 0 0 

2015-03-27 Cinahl 

Sökord: MH "Palliative Care" 

AND MH "Neoplasms" AND MH 

"Quality of Life" AND Nurs* 

AND Holistic (Fritext) 

Limiters: English language; 

Research Article; Peer reviewed; 

Published Date from: 2005-2015 0 0 0 0 

2015-03-27 PsycINFO 

Sökord: SU.EXACT "Palliative 

Care" AND SU.EXACT 

"Neoplasms" AND SU.EXACT 

"Quality of Life" AND Nurs* 

AND Holistic (fritext) 

Limiters: English Language; Peer 

reviewed; Published Date from; 

2005-2015 2 2 0(1) 0 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

Referens  Asgeirsdottir, G. H., Sigurbjörnsson, E., Traustadottir, R., Sigurdardottir, V., Gunnarsdottir, S. & 

Kelly, E. (2013). “To cherish each day as it comes”: A qualitative study of spirituality among 

persons receiving palliative care. Supportive Care in Cancer, 21(5), 1445-1451. 

doi:10.1007/s00520-012-1690-6 

Land  

Databas 

Island 

PubMed 

Syfte Syftet var att utforska patientens spirituella perspektiv på den palliativa vården, utforska hur 

patienter upplevde det spirituella området och dess inflytande på livet och välbefinnandet. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Hermeneutisk fenomenologisk design 

Urval Alla deltagare (n=10) rekryterades från Palliative Care Services (PCS) at Landspitali—The 

National University Hospital of Iceland. Inklusionskriterier var att alla patienter fick palliativ vård, 

var över 18 år, kunde tala isländska och var fysiskt kapabla till att delta i en intervju. Alla skulle 

uppleva samma fenomen. Alla deltagare hade en cancerdiagnos. 

Datainsamling Datainsamlingen ägde rum 2007-2008. Enskilda intervjuer bandinspelades och varade 60-100 min 

med en öppen fråga som utgångspunkt: Hur upplevs spiritualiteten i den palliativa vården och vad 

behövs för att uppnå ett spirituellt liv? Palliativa sjuksköterskor och första författaren gav 

deltagarna information om studien. 10 patienter blev inbjudna till studien och deltagarna gav 

informerat samtycke. 

Dataanalys Hermeneutisk fenomenologisk dataanalys enligt van Manen’s analys genomfördes. Matrialet 

bandinspelades och transkriberades ordgrant. Transkriberad data lästes igenom flera gånger tills 

fraser, meningar och kontext kunde utformas. Teman utformades, organiserades och grupperades. 

De teman som utformats utforskades i kontexten av det insamlade materialet och skrevs och 

omskrevs tills konsensus uppnåddes. 

Bortfall Inget bortfall. Alla deltagare som inbjöds deltog. 

Slutsats Den spirituella dimensionen visades vara viktig för deltagarna som förstod fenomenet som ett 

livsviktigt element och var förknippat med att söka mening, mål och upphöjelse i livet. Religiösa 

och icke-religiösa spirituella aspekter uttrycktes. Dessa var starkt förknippat med familje-

relationer, meningen med Gud/en högre makt och spirituella handlingar vilket var nyckeln till att 

ge styrka, aktivera inre resurser och motivera till hopp. 9 deltagare uttryckte spiritualitet som tro.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svarar mot syftet och stärks av citat. Metoden är noggrant beskriven. 

Analysprocessen är noggrant beskriven med medbedömare. Deltagarkontroll och triangulering 

saknas. Förförståelse är beskriven. 

Pålitlighet: Intervjuerna genomfördes av första författaren under tillsyn av medförfattarna. Delvis 

beskriven förförståelse. Analysen genomfördes av första författaren och granskades av 

medförfattarna. God kvalitet på forskargruppens metodkunskaper. 

Bekräftelsebarhet: Första författaren genomförde datainsamlingen och dataanalysen, ingen 

medbedömare uppgavs, dock granskades studien av medförfattarna. Noggrant beskrivet urval, 

datainsamling och analysprocess vilket stärker tranparensen och repeterbarheten. 

Överförbarhet: God trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet vilket gör att resultatet skulle 

kunna vara överförbart till andra grupper, situationer och kontext. 
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Artikel 2 

 

 

Referens  Hayduk, L., Olson, K., Quan, H., Cree, M., & Cui, Y. (2010). Temporal changes in the causal 

foundations of palliative care symptoms. Quality of Life Research, 19(3), 299-306. 

doi:10.1007/s11136-010-9603-y 

Land  

Databas 

Canada 

PubMed 

Syfte Syftet är att identifiera förändringar i orsakssamband mellan symtom som upplevs i sista veckor i 

livet. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Longitudinell studiedesign 

Urval Icke slumpmässigt urval: 82 palliativa palliativa patienter med cancer. Deltagarna testades för att 

klargöra att de var mentalt förmögna att kunna svara själva. Inga av patienterna fick någon kurativ 

cancerbehandling. 

Datainsamling I tidigare studie gjord av Olson et al. (2008) användes Edmonton Symptom Assessment System 

(ESAS) under åren 1995-2000 där patienterna fick rapportera sina symtom. För varje patient 

samlades data in fem veckor och en vecka innan döden. 

Dataanalys Sekundäranalys. En strukturell ekvationsmodell utformades utifrån insamlad data från den tidigare 

studien. Chi-två-tester användes för sambandsanalys. 

Bortfall Inget bortfall redovisat från tidigare studie. 

Slutsats Trötthet, depression, och välbefinnande var tillräckligt labila att observationerna vid sista veckan i 

livet inte var signifikant beroende av observationerna vid sista månaden. Patienternas bedömning 

av smärta, ångest, illamående, andningssvårigheter, dåsighet och aptitlöshet var måttligt stabila 

över tidsperioden.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Intern validitet: Resultatet motsvarar det som var avsett att mätas och svarar mot syftet. 

Bristande beskrivning av metoden efter som det var en sekundäranalys. Analysmetoderna är 

relevanta. Studien behövde inget nytt etiskt godkännande eftersom tidigare studie var godkänd och 

inga nya patienter blev exponerade.   

Extern validitet: Studien är generaliserbar. 

Reliabilitet: Mätningen är tillförlitlig eftersom en ny analys gjordes på samma material och 

resultatet var samstämmigt med den tidigare studien. 

Validitet och reliabilitet hos mätinstrumentet: ESAS är ett väl testat mätinstrument som har 

god validitet och reliabilitet. 
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Artikel 3 

 

 

Referens  Rowlands, J., & Noble, S. (2008). How does the environment impact on the quality of life of 

advanced cancer patients? A qualitative study with implications for ward design. Palliative 

Medicine, 22(6), 768-774. doi:10.1177/0269216308093839 

Land  

Databas 

Storbritannien 

PsycINFO 

Syfte Syftet var att se avdelningens miljö från perspektivet av patienter med långt framskriden cancer 

och dess effekt på det holistiska välbefinnandet. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Fenomenologisk design 

Urval Strategiskt urval. 12 patienter med långt framskriden cancer. Inklusionskriterier: Män och kvinnor 

över 18 år, malign cancerdiagnos, förmåga att ge informerat samtycke, vart inneliggande på 

avdelningen i minst tre dagar och har förmåga att delta i 30 min lång intervju. Exklusionskriterier: 

Patienter som befinner sig i sina sista dagar av livet, förvirrade och kan inte ge informerat 

samtycke. 

Datainsamling Bandinspelade semistrukturerade intervjuer genomfördes antingen bedside eller i ett privat rum. 

Huvudfrågan i intervjun fokuserade på patienternas upplevelse av avdelningen, hur miljön 

påverkade deras sinnesstämning och livskvalitet under deras sjukhusvistelse. 

Dataanalys Intervjuerna bandinspelades och transkriberades ordagrant. Datan lästes igenom flera gånger tills 

forskaren fått en överblick över materialet och kan börja tolka innehållet samt väsentliga 

egenskaper identifierades i varje intervju. Egenskaperna analyserades och relevanta koncept och 

likheter identifierades. Kluster av liknande egenskaper formades med stöd från beskrivningar i text 

och identifierade teman. 

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats Fyra huvudteman utformades; personalens beteende, den direkta miljön, singel- vs flerbäddsrum 

och kontakt med utomhusmiljön. Personalens attityd, kompetens och hjälpsamhet påverkar 

atmosfären på avdelningen oavsett inredning. Majoriteten av patienterna i studien förespråkade 

flerbäddsrum när de var tillräckligt bra för att integrera med andra patienter och singelrum när de 

var mycket sjuka eller döende, vilket motsäger den nuvarande strävan efter att bygga fler sjukhus 

med bara singelrum.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svarar mot syftet och stärks av citat. Metoden är väl beskriven. 

Analysprocessen är noggrant beskriven med medbedömare. Deltagarkontroll och triangulering 

saknas. Förförståelse är beskriven. 

Pålitlighet: Vem som genomförde intervjuerna framkommer ej. Författarna genomförde 

analysprocessen på varsitt håll och jämförde och diskuterade datan tills konsensus uppnåddes.  

Delvis beskriven förförståelse. God kvalitet på forskargruppens metodkunskaper. 

Bekräftelsebarhet: Medbedömare vid analysprocessen. Noggrant beskrivet urval, datainsamling 

och analysprocess vilket stärker tranparensen och repeterbarheten. 

Överförbarhet: God trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet vilket gör att resultatet skulle 

kunna vara överförbart till andra grupper, situationer och kontext. 
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Artikel 4 

 

 

Referens  Modonesi, C., Scarpi, E., Maltoni, M., Derni, S., Fabbri, L., Martini, F., Sansoni, E., Amadori, D. 

(2005). Impact of palliative care unit admission on symptom control evaluated by the edmonton 

symptom assessment system. Journal of Pain and Symptom Management, 30(4), 367-373. 

doi:10.1016/j.jpainsymman.2005.04.007 

Land  

Databas 

Italien 

Cinahl 

Syfte Syftet är att utforska den palliativa vårdens påverkan på patienters symtom genom att mäta 

intensiteten på symtomen vid intaget till avdelningen och variationer under de första 7 dagarna 

under vistelsen. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Okontrollerad experimentell studie 

Urval Palliativa patienter med cancersjukdom (n=162) från en onkologiavdelning på en palliativ enhet.   

Datainsamling Patienterna fyllde i Edmonton Symptom Assessment System (ESAS) antingen själva eller med 

hjälp av sjuksköterskor dagligen de första 7 dagarna och sedan fortsättningsvis en gång i veckan. 

Numerical Rating Scale (NRS) användes för att validera intensiteten (0-10) av smärta, trötthet, 

illamående, depression, ångest, dåsighet, aptitlöshet, välbefinnande och dyspné. Symptom Distress 

Score (SDS) (0-90) användes för att separera NRS-värdena för varje dag. Medelvärden och 

standarsavvikelser blev kalkylerat för varje symtom för att få en totalsumma. 

Insamlingen pågick oktober 2002 till oktober 2003. 

Dataanalys Analytisk statistik användes med hjälp av SAS Statistical software för att urskilja om det fanns 

någon signifikans i skillnaderna mellan medelvärdena i ESAS över tid, där P-värdet <0,05 ansågs 

som statistiskt signifikant. Överlevnadstiden mättes från intagningsmättiden till dödstillfället. 

Bortfall 314 patienter blev antagna till studien. Internt bortfall: Ofärdiga enkäter pga. bortgångna eller 

döende patienter (n=28) eller kognitivt nedsatta patienter (n=104). Externt bortfall: Patienter som 

vägrar delta (n=8) och som hoppar av utan att uppge orsak (n=12). 

Slutsats Resultatet visar att patienter som har mest fördel av palliativ vård är de som har mest problem med 

symtom. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Intern validitet: Resultatet motsvarar det som var avsett att mätas. Urval, datainsamling, 

dataanalys och bortfall är tydligt beskrivna. Resultatet svarar mot syftet. Analysmetoderna är 

relevanta. Studien är granskad av en etisk kommitté.   

Extern validitet: Studien är generaliserbar. 

Reliabilitet: Mätningen är tillförlitlig eftersom samma test gjordes under längre tid. 

Individfaktorer kan inte påverka resultatet eftersom det är det fenomenet som är avsett att mätas. 

Validitet och reliabilitet hos mätinstrumentet: ESAS är ett väl testat mätinstrument som har 

god validitet och reliabilitet. 
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Artikel 5 

 

 

Referens Mok, E., Lau, K-P., Lam, W-M., Chan, L-I., NG, J.S.C., & Chan, K-S. (2010). Healthcare 

professionals’ perceptions of existential distress in patients with advanced cancer. Journal of 

Advanced Nursing. 66(7). 1510-1522. Doi: 10/1111/j.1365-2648.2010.05330.x 

Land  

Databas 

Hong Kong 

PubMed 

Syfte Syftet med studien var att upptäcka fenomenet om extentiell ångest hos patienter med långt 

gången cancer från sjukvårdspersonalens perspektiv. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Grounded Theory design. 

Urval 30 personal från en palliativ avdelning tillfrågades, 16 från en mix av professioner (dock med 

många års erfarenhet av palliativ vård) och en grupp sjuksköterskor med relativt lite erfarenhet. 

Totalt deltog 23 i studien. 13 Sjuksköterskor, två läkare, en sjukgymnast, två arbetsterapeuter, tre  

socialarbetare och två präster. 

Datainsamling Intervjuerna utfördes i fem olika fokusgrupper på kantonesiska. Intervjuerna spelades in och 

skedde någon gång mellan november 2008 och februari 2009. Frågorna var generella och var inte 

av dessa att framkalla några förutfattade eller teoretiska föreställningar från deltagarnas faktiska 

erfarenheter. 

Dataanalys Alla intervjuer var transkriberade och översatter till kinesiska. Intervjuerna kodades och skapade 

kategorier. Varje intervju analyserades och tog fram ett nyckelområde. Intervjuerna översattes från 

kinesiska till engelska av två oberoende översättare och sedan jämfördes dess. Sedan översattes 

intervjuerna tillbaka till kinesiska av en annan oberoende översättare till man uppnått en bra 

översättning. 

Bortfall Inget bortfall redovisas. 

Slutsats Tre vanligt förekommande upplevelser som framkom och som kan vara en orsak till existentiell 

ångest; väntan på en negativ framtid, dåligt engagemang i meningsfulla aktiviteter och relationer 

och att ha ånger. Strategier för att hjälpa patienten berodde på patientens effektivitet och hur 

öppen och dess beredskap fungerade. Vanligaste strategierna; vårdpersonal självmedvetenhet, 

hoppfulhet, intresse av att känna patienterna och en förtroendefull relation mellan patienter och 

vårdpersonal. En känsla av frid hos patienten ansågs vara en följd av framgångsrika åtgärder. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svarar mot syftet och stärks av citat. Metoden är väl beskriven. Väl 

utförd datainsamling men generella frågor. Väl beskriven analysprocess med flera medbedömare. 

Förförståelsen är beskriven. Deltagarkontroll saknas. 

Pålitlighet: Alla intervjuer blev bandinspelade och transkriberade. Översatt till kinesiska och till 

engelska till en rättvis översättning uppnådes. Översättarna var oberoende av studien. 

Bekräftelsebarhet: Ej framkommit vem som transkriberat datan. Kodningarna har jämförts och 

kategoriserats väl av författarna. Översättningen har skett oberoende och har jämförts. Forskarna 

var neutrala och lät inte deras förförståelse färga studien. 

Överförbarhet: Trovärdigheten, pålitligheten och bekräftelsebarheten är säkrade. 

Analysprocessen beskrivs väl och hur de kom fram till resultatet. 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens Kao, C-Y., Hu, W-Y., Chiu, T-Y., Chen, C-Y. (2013). Effects of the hospital-based palliative care 

team on the for cancer patients: An evaluation study. International Journal of Nursing Studies. 51. 

226-235. 

Land  

Databas 

Taiwan 

PubMed 

Syfte Syftet med studien var att utvärdera effekterna av sjukhusbaserad palliativt vård team på cancer 

patienter. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod. 

Fall-kontrollstudie  

Urval Inklusionskriterier i studien var att patienterna skulle ha en cancer diagnos och som fick palliativ 

vård. 

Exklusionskriterer var att patienter där det fanns möjlighet att det kunde dö inom en väldigt snar 

framtid kunde inte delta. 

Datainsamling Deltagarna delades in i två grupper en kontroll grupp och en fall grupp. Där kontroll gruppen fick 

vanlig vård och fall gruppen fick från ett palliativt vård team. Deltagarna fick svara på fyra olika 

frågeformulär för att mäta olika symtom. De patienter som inte kunde skriva fick hjälp. 

Dataanalys Analytisk statistik utfördes med hjälp av SPSS. Kolmogorov-Smirmor test användes för att utse 

den totala siffran av de symtom från frågeformulären. Chi 2-test och t-test användes för att 

kontrollera enhetlighet. Deltagarna fick svara på frågeformulären the Symtom Distress Scale, 

Hospital Anxiety and Depression Scale, Spiritual Well-being Scale och Social Support Scale. 

Bortfall Totalt i studien var det 64 deltagande varav 60 fullföljde hela studien. Fyra patienter dog innan de 

kunde fullfölja sista delen på studien. 

Slutsats Vid många av symtomen märktes en förbättring i fallgruppen som fått vård av ett palliativt vård 

team jämfört med kontrollgruppen. Symtom som framförallt förbättrades var muntorrhet, trötthet, 

ödem och andligt välbefinnande. Symtom som smärta, dyspné förbättrades i båda grupperna. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Intern validitet: Syftet har besvarats men hjälp av metoden. Urvalet, datainsamlingen, 

dataanalysen och mätinstrumenten är väl beskrivna. Analytisk statistik är relevant analys metod. 

Studien var etiskt granskad av National Taiwan University Hospital. 

Extern validitet: Eftersom ett palliativt vård team valde ut deltagarna blev det ett litet bortfall. 

Reliabiliteten: Mätningarna är tillförlitliga, patienterna som har haft svårt att skriva har fått hjälp 

med att fylla i frågeformulären. 

Frågeformulärets validitet och reliabilitet: Mätinstrumenten som har använts the Symtom 

Distress Scale, Hospital Anxiety and Depression Scale, Spiritual Well-Being Scale och Social 

Support Scale visar på god validitet och reliabilitet. 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

Referens  Johnson, C., Girgis, A., Paul, C., Currow, D. C., Adams, J., & Aranda, S. (2011; 2010). Australian 

palliative care providers’ perceptions and experiences of the barriers and facilitators to palliative 

care provision. Supportive Care in Cancer, 19(3), 343-351. doi:10.1007/s00520-010-0822-0 

Land  

Databas 

Australien 

PubMed 

Syfte Syftet är att utifrån sjukvårdspersonalens perspektiv få en förståelse för vilka faktorer som 

påverkar tillgängligheten till specialiserad palliativ vård.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Induktiv innehållsannalys 

Urval 46 sjukvårdspersonal deltog i studien (35 sjuksköterskor, tre läkare, sju med annan profession 

inom sjukvård och en med annan akademisk utbildning inom palliativ vård). 

Datainsamling Fem fokusgrupper formades och delades in utifrån vart man befann sig geografiskt. Intervjuerna 

utfördes av en expertpanel (två psykologer, en palliativ läkare). Ställde relevanta frågor som 

anpassades till syftet. Standard frågor från relevant litteratur. Information om deltagarnas tidigare 

erfarenheter om att jobba med patienter med cancer diagnos samlades också in. 

Dataanalys Intervjuerna från alla fokusgrupper spelades in och transkriberades ordagrant samt att 

anteckningar om detaljer under intervjuerna dokumenterades. De transkriberade intervjuerna 

studerades noggrant och man kunde urskilja kategorier och teman. Detta gjordes av en utav 

författarna där sedan resterande författarna fick granska och godkänna. Sex huvudkategorier 

formades; ”Holistisk vård”, ”tidpunkt för tillträde”, ”gemenskap och kulturella frågor”, ”social 

kompetens och kommunikation” och ”hälsovårdtjänster och vårdpersonal”. 

Bortfall Inget bortfall redovisas. 

Slutsats Palliativ vård visar på att man ger en helhetssyn på vården för patienter med cancer diagnos samt 

att det ger god symtom behandling. Medan deltagarna själva uppfattade specialiserad palliativ 

vård syftar till att maximera livskvalitet för patienten och familjen i alla domäner av vård.  

Uppfattningen av viss vårdpersonal och samhällsmedlemmar visade på att palliativ vård uppfattas 

i stort sett som symtomkontroll och terminalvård. Deltagarna tyckte inte att man ska få tillgång till 

specialiserad palliativ vård vid en viss tidpunkt i sjukdomen utan att det skulle vara tillgängligt när 

som helst och när patienterna var i behov av det. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svarar mot syftet och stärks av citat. Förförståelsen är väl beskriven. 

Datainsamling, urval, och analysprocessen är väl beskriven samt att flera av författarna 

medbedömer. Deltagarkontroll saknas. Artikeln är etiskt granskad och alla deltagare har fått ge sitt 

godkännande för att delta. 

Pålitlighet: intervjuerna utfördes av en expertpanel. Intervjuerna transkriberades ordagrant utav en 

av författarna och resterande författare läste igenom, granskade och godkände samt att 

anteckningar gjordes under intervjuerna. 

Bekräftelsebarheten: Förförståelsen färgar inte resultatet. Vid transkribering och kategorisering 

har de andra författarna fått granska och godkänna. 

Överförbarheten: Trovärdigheten, pålitligheten och bekräftelsebarheten är säkrade. Studien är 

överförbar på andra sjukvårdspersonal. 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

Referens Gulde, I., Oldervoll, L.M., Martin, C. (2011). Palliative Cancer Patients’ Experience of Physical 

Activity. Journal of Palliative Care, 27(4), 296-302. 

Land  

Databas 

Sweden 

PsycINFO 

Syfte Syftet var att undersöka hur palliativt behandlade patienter med cancerdiagnos upplevde fysisk 

aktivitet. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Induktiv kvalitativ innehållsanalys design 

Urval Palliativt behandlade patienter med cancerdiagnos (n=11) rekryterades från 4 olika avancerat 

palliativa sjukhem. Inklusionskriterier var godkänt prestationsstatus, över 18 år, vara engagerad i 

någon form av fysisk aktivitet i samråd med sjukgymnast. Exklusionskriterier var personer som 

hade en begränsad förmåga att tala och förstå svenska och patienter som inte var kapabla att delta i 

en intervju som pågick i 60 min.  

Datainsamling Bandinspelade semi-strukturerade intervjuer med öppna frågor. Frågorna täckte områden som vad 

patienterna hade för erfarenhet av fysisk aktivitet innan sin sjukdom, hur nuvarande fysisk 

aktivitet påverkade dem och hur det gav mening till vardagen. Frågor som uppmuntrade 

patienterna till att berätta mer tillades. Intervjuerna pågick 23-56 min. 

Dataanalys Kvalitativ innehållsanalys genomfördes där det bandinspelade innehållet transkriberades 

ordagrant. Texten kortades ner till meningsbärande enheter och vidare tolkat till koder. Koderna 

grupperades till kategorier och teman som sedan jämfördes för att fastställa likheter och skillnader 

i intervjuerna. Innehållet diskuterades tills konsensus uppnåddes. 

Bortfall 17 tillfrågades. Fyra avböjde varav två ogillade intervjuerna, en hade precis genomfört en studie 

och orkade inte en till och en avböjde efter att ha gått med på att delta. Två försämrades hastigt 

och kunde inte genomföra intervjun.  Deltagarna fick hoppa av studien när de ville utan att behöva 

ge orsak. Konfidentialitet och anonymitet försäkrades.  

Slutsats Fysisk aktivitet bidrog till rutiner i vardagen och gav patienterna något att göra och vara 

tillsammans med andra som upplever samma situation. Mindre trötthet med ökad styrka och 

energi. Professionell vägledning där vårdaren agerar som handledare och drivkraft. Fysisk 

aktivitet ger struktur till vardagen där och ger hopp för framtiden. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svarar mot syftet och förstärks av citat. Metoden är väl beskriven med 

urval och datainsamling. Intervjuerna är genomföra av första författaren. Dataanalysen är 

genomförd av första författaren med medbedömare. Förförståelse är bra beskriven. 

Deltagarkontroll och triangulering saknas. En etisk prövningsnämnd har godkänt studien. 

Pålitlighet: God kunskap på forskargruppens metodkunskaper. Förste författaren har genomfört 

intervjuerna och transkriberingen. 

Bekräftelsebarhet: God transperens och repeterbarhet då metoden är välbeskriven och 

medbedömare ökar objektiviteten. Intervjuerna varade 23-56 min. 

Överförbarhet: Trovärdigheten, pålitligheten och bekräftelsebarheten är säkrade vilket gör att 

studien borde vara överförbar. 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

 

Referens Bahrami, M., Arbon, P. (2012) How do nurses asses quality of life of cancer patients in onocology 

wards and palliative settings?. European Journal of Oncology Nursing. 16. 212-219. Doi: 

10/1016/j.ejon.2011.05.003 

Land  

Databas 

Australien 

PubMed 

Syfte Utforska grundligt sjuksköterskor bedömning av livskvalitet på onkologi avdelningar i den 

palliativa vården. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Grounded Theory 

Urval 10 Sjuksköterskor deltog i studien (en man, nio kvinnor) från två stora sjukhus. Sjuksköterskorna 

hade 1-30 års erfarenhet. 

Datainsamling Sjuksköterskorna deltog i ett flertal semi-strukturerade fördjupningsintervjuer. Sjuksköterskorna 

skulle diskutera kring hur de som sjuksköterskor vanligast bedömer patienters livskvalitet. 

Dataanalys Intervjuerna transkriberades och lästes igenom ett flertal gånger. Intervjuerna kodades där man 

hittade kategorierer som relaterades till syftet. Sex huvudkategorier kunde identifieras. 

Bortfall Inget bortfall. 

Slutsats Sjusköterskor observerar tecken hos patienterna vid kommunikationen för att bedöma 

livskvaliteten istället för att använda bedömningsinstrument. Sjuksköterskorna behöver ha en 

holistisk och djup relation med patienterna för att kunna bedöma livskvaliteten, att fokus ligger på 

hur sjuksköterskor skapar bättre relation och kommunikation med patienter. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svarar mot syftet och stärks av citat. Metoden är väl beskriven. 

Datainsamlingen är väl utförd där deltagara har fått diskutera kring ämnet. Analysprocessen är väl 

beskriven. Förförståelsen är väl beskriven. Deltagarkontroll finns. 

Pålitlighet: Alla intervjuer transkriberades noggrant och lästes igenom ett flertal gånger. 

Bekräftelsebarhet: Ej framkommit vem som transkriberade intervjuerna. Intervjuerna kodades av 

författarna och kategorier som relaterades till syftet hittades. Förförståelsen färgade inte resultatet. 

Överförbarheten: Trovärdigheten, pålitligheten och bekräftelsebarheten är säkrade. Väl 

beskrivning av analysprocessen och hur de kommit fram till resultatet. 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

Referens Kutner, J. S., Smith, M. C., Corbin, L., Hemphill, L., Benton, K., Mellis, B. K., Beaty, B., Felton, 

S., Yamashita, T.E., Bryant, L.L., Fairclough, D. L. (2008). Massage therapy versus simple touch 

to improve pain and mood in patients with advanced cancer. Annals of Internal Medicine, 149(6), 

369-W72 

Land  

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Syftet var att utvärdera hur en massage-grupp jämfört med en enkel-berörings-grupp som blir 

exponerade över tid påverkades av uppmärksamheten och beröringen. Hypotesen var att massage 

skulle lindra smärta och ha effekt på livskvaliteten, fysiska och psykiska symtomen och 

användandet av analgetika.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Experimentell prospektiv randomiserad kontrollerad cross-over studiedesign. 

Urval Två grupper lottades ut, en behandlingsgrupp och en kontrollgrupp, från 15 hospice i Colorado. 

Inklusionskriterier var patienter som talade engelska, vuxna med obotlig cancer, med smärta, 

förväntat tre veckor kvar i livet, förmåga att ge samtycke. Exklusionskriterier var patienter som 

fått professionell massage senaste månaden, antikoagulationsbehandling, låga trombocytvärden 

eller ostadig ryggrad.  

Datainsamling Datainsamling utfördes november 2003 till oktober 2006. Insamling genom personliga intervjuer 

där enkäter fylldes i av intervjuarna innan experimentet började, tre till fyra veckor efter och en 

vecka efter sista behandlingen. De instrument som använts är Karnofsky Performance Scale, 

Neuropathy Pain Scale, Memorial Pain Assessment Card (MPAC), Breif Pain Inventory (BPI), 

MPAC mood scale, McGill QoL Questionnaire, Memorial Symptom Assessment Scale (MSAS). 

Deltagarna fick 30 min behandling varje dag i två veckor. Behandlarna samlade in omedelbara 

effekter av behandlingarna före och efter behandlingen och 60-sek hjärt- och andningsfrekvens. 

Namn, dos och frekvens dokumenterades på farmakologisk symtombehandling som tagits de 

senaste 24 tim en gång/vecka, för analgetisk dokumentation.  

Dataanalys Beskrivande statistik för demografisk data, sjukdomar, upplevelsen av massagen, förväntningar 

och smärtbild. Analytisk statistik med t-test och Chi-två test. Omedelbar och långvarig effekt 

mättes med PROC MIXED med hjälp av SAS software 9.1. Hypotesen testades med MPAC pain, 

BPI worst pain samt BPI mean pain.   

Bortfall Internt bortfall: 38 deltagare från massage-gruppen föll bort, varav fem gick bort, 24 hoppade av 

studien och åtta av andra anledningar. 45 deltagare i enkel-berörings-gruppen föll bort, varav 12 

gick bort, 23 hoppade av studien och 10 av andra anledningar.  

Slutsats Båda grupperna visade på omedelbar förbättring av smärta och sinnesstämning. Dock var massage 

överlägsen för både smärta och sinnesstämning. Ingen skillnad visades mellan grupperna i 

medelvärdet vid långvarig smärta, livskvalitet, symtombild och användande av analgetiska. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Intern validitet: Resultatet motsvarar det som var avsett att mätas och svarar mot syftet. Urval, 

datainsamling, dataanalys och bortfall är tydligt beskrivna. Analysmetoderna är relevanta. Studien 

är etisk granskad och godkänd. 

Extern validitet: Studien är generaliserbar. 

Reliabilitet: Mätningen är tillförlitlig eftersom metoden är väl beskriven och mätningar skett ett 

flertal gånger under studien på många deltagare. Individfaktorer kan inte påverka resultatet 

eftersom det är det fenomenet som är avsett att mätas. 

Validitet och reliabilitet hos mätinstrumentet: Ej redovisat. 



BILAGA C  

 

Artikel 11 

 

 

Referens  Liu, Y., Zhang, P., Na, J., Ma, C., Huo, W., Han, L., Yu, Y., Xi, Q. (2013). Prevalence, intensity, 

and prognostic significance of common symptoms in terminally ill cancer patients. Journal of 

Palliative Medicine, 16(7), 752-757. doi:10.1089/jpm.2013.0028 

Land  

Databas 

Kina 

PubMed 

Syfte Utforska förekomsten av och intensiteten i vanliga symtom vid cancersjukdom vid livets slutskede 

samt utvärdera den prognostiska betydelsen hos kinesiska patienter med en cancerdiagnos. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Tvärsnittsstudie 

Urval Kinesiska patienter med cancer I livets slutskede (n=163) med en överlevnadstid beräknad 6 

månader eller mindre. Inklusionskriterier var personer över 18 år, har en tydlig patologisk 

sjukdomsbild för att stödja cancerdiagnosen samt förmåga att kommunicera. Exklusionskriterier 

var patienter med nedsatt kognitiv förmåga, ovilja att delta samt oförmåga att förstå studiens syfte. 

Datainsamling Demografisk och klinisk data insamlades från journalregistret och data från en egendesignad 

klinisk informationsenkät. Funktionsstatus mättes med Karnofsky Performance Status (KPS). 

Svårighetsgraden (0-10) på vanliga symtom mättes med Edmonton Symptom Assessment Scale 

(ESAS). Datainsamling pågick november 2008 till maj 2010. 

Dataanalys Cox regressionsmodell med Chi-två-test. Statistisk analys med hjälp av SPSS. Beskrivande 

statistik användes för demografisk data, klinisk data samt symtomförekomst och intensitet. 

Överlevnadstiden analyserades med Kaplan-Meier metoden. Prognostiska faktorer analyserades 

med cox regressionsmodell för att förutspå överlevnadstiden. P-värde <0.05 anses signifikant. 

Bortfall Studien utfördes på 160 patienter och tre patienter blev censurerade eller förlorade i 

uppföljningen. 

Slutsats Medelvärdet på överlevnadstiden är 51dagar. Smärta, aptitlöshet och dåligt välbefinnande var de 

mest frekventa symtomen. De värsta symtomen var trötthet, aptitlöshet, dåsighet och dåligt 

välbefinnande. trötthet, aptitlöshet, dåsighet, andningssvårigheter, dåligt välbefinnande, 

depression samt funktionsstatus påverkade generella överlevnadstiden. Trötthet, aptitlöshet, 

andningssvårigheter, ålder, funktionsstatus var oberoende riskfaktorer för den generella 

överlevnaden. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Intern validitet: Resultatet motsvarar det som var avsett att mätas och svarar mot syftet. Urval, 

datainsamling, dataanalys och bortfall är tydligt beskrivna. Analysmetoderna är relevanta. Studien 

är etisk granskad och godkänd. 

Extern validitet: Studien är generaliserbar. 

Reliabilitet: Mätningen är tillförlitlig eftersom metoden är väl beskriven. Individfaktorer kan inte 

påverka resultatet eftersom det är det fenomenet som är avsett att mätas. 

Validitet och reliabilitet hos mätinstrumentet: KPS och ESAS är två mätinstrument som har 

visat på god validitet och reliabilitet i många studier. 
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