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Sammanfattning 

Livskvalitet är en subjektiv upplevelse och det är av stor vikt att sjuksköterskor är 

medvetna om patienters individuella upplevelse av livskvalitet. En 

litteraturgenomgång visar att befintlig vetenskaplig litteratur inom humanvetenskapen 

och vårdvetenskapen är otillräcklig i upplevelsen av jaget i relation till livskvalitet i 

vårdandet. Syftet med studien är att utforska begreppet livskvalitet i vårdandet. 

Studien genomfördes som en litteraturstudie med åtta vetenskapliga artiklar, där alla 

vetenskapliga artiklar var kvalitativa och belyste livskvalitet i vårdandet. I resultatet 

framkom det ett övergripande teman frid och frihet, med två huvudkategorier 

livskvalitet – jagets mening samt livskvalitet – jagets livsmening.  Resultatet visar att 

livskvalitet i vårdandet är en omfattande del i att uppnå frid och frihet. Viktiga 

aspekter för att uppleva livskvalitet i vårdandet är mellanmänskliga relationer, roller, 

identitet, autonomi, tillfredsställelse och meningsfullhet. Utan någon eller flera av 

ovanstående aspekter har människan närmare till avsaknad av livskvalitet. Essensen i 

livskvalitet är att det är en subjektiv och individuell upplevelse som behöver belysas i 

samtal mellan sjuksköterskor och patienter för att gynna det goda vårdandet. För att 

sjuksköterskor skall kunna ordinera oberoende omvårdnadsåtgärder i relation till 

livskvalitet krävs evidensbaserad kunskap om patienters subjektiva upplevelse av 

livskvalitet
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Abstract 

Quality of life is a subjective experience and it is very important that nurses are aware 

of an individual patient's perceived quality of life. A literature review shows that 

existing scientific literature in human sciences and health sciences is insufficient in 

the experience of the ego in relation to the quality of life in caring. The purpose of the 

study is to explore the concept of quality of life in caring. The study was conducted as 

a literature study with eight scientific articles, which all scientific articles were 

qualitative and highlighted the quality of life in caring. The result showed that the 

overall themes of peace and freedom, with the two main categories quality of life - the 

purpose of the ego and quality of life – the egos purpose of life. The result shows that 

the quality of life in caring is a major part of achieving peace and freedom. Important 

aspects to experience quality of life in caring are interpersonal relationships, roles, 

identity, autonomy, satisfaction and meaningfulness. Without one or another of the 

aspects above, the human are closer to the absence of quality of life. 

The essence of quality of life is that it is a subjective and individual experience that 

needs to be addressed in conversations between nurses and patients to benefit the 

good caring. For nurses to be able to independently prescribe nursing actions in 

relation to the quality of life requires evidence-based knowledge on patients' 

subjective perception of quality of life.
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Inledning 

En undersökning hos befolkningen i europeiska unionen visar genom en 

sammanställning av mänsklig tillfredsställelse att endast 22 % är nöjda med livet. Av 

befolkningen i europeiska unionen uppger 21 % att de har en låg mänsklig 

tillfredsställelse med livet och således en låg mänsklig livskvalitet (Statistiska 

centralbyrån, 2015). 

Frost, Bonomi, Ferrans, Wong och Hays (2002) beskriver livskvalitet som ett 

mångdimensionellt begrepp som identifierar vad som får människan att uppleva lycka 

och tillfredsställelse. Livskvalitet som begrepp är existentiellt och själsligt betingat 

och bygger på varje människans subjektiva upplevelse. Vilka fenomen och situationer 

som får en människa att uppleva livskvalitet ses som individuellt och 

situationsbetingat genom att den upplevda livskvaliteten står i direkt relation till i 

vilket sammanhang en människa befinner sig. Med sammanhang kan till exempel 

menas den fysiska och den sociala miljön. Upplevelsen av livskvalitet kan ses som 

kopplat till människans hälsa och personliga relationer med andra människor (Peplau, 

1994, refererad i Molzahn & Plummer, 2009). Vad som får en människa att uppleva 

avsaknad av livskvalitet är på liknande sätt varierande då varje människa har ett unikt 

perspektiv på sitt eget liv och är unik i den form att varje människa har egna 

drivkrafter som skiljer sig från andra (King, 1995, refererad i Alligood, 2014). Vad 

som får en människa att uppleva livskvalitet eller avsaknad av livskvalitet går att 

utforska i omvårdad genom relationen mellan patienter och sjuksköterskor som är 

pågående i den vårdprocess (Eriksson, 2014) som omvårdad innebär (Peplau, 1952, 

refererad i Alligood, 2014). Idealet och strävan i den vårdande relationen existerar i 

patienters möjlighet att uppnå individuella mål och en högre livskvalitet. Livskvalitet 

kan betraktas som en rörelse beroende på omständigheterna snarare än ett uppnåeligt 

tillstånd (Peplau, 1994, refererad i Molzahn & Plummer, 2009).  Frost et al. (2002) 

skiljer på generell livskvalitet och livskvalitet relaterat till hälsa. Generell livskvalitet 

i ett större mänskligt helhetsperspektiv innefattar alla aspekter av livet – existentiellt, 

relationellt, andligt, själsligt och kulturellt och är på så sätt individuellt. Livskvalitet 

relaterat till hälsa innefattar en människas fysiska och psykiska resurser för att 

förhålla sig till sin omgivning (Frost et al., 2002). Den hälsorelaterade livskvaliteten 

är sammankopplad med en människas upplevda hälsa och innefattar upplevelse av 

sjukdom, upplevelse av friskhet och den individuella erfarenheten av livskvalitet 

(Adegbola, 2006). Mårtensson, Carlsson och Lampic (2008) beskriver mänsklig 

livskvalitet som den subjektiva upplevelsen av mänsklig hälsa och visar i sina resultat 

att sjuksköterskor och patienter uppfattar patienters livskvalitet på olika sätt genom att 

värdera patienters resurser och olika former av välmående olika högt. Patienter 

uppskattade sin livskvalitet till ett högre värde än vad sjuksköterskor vittnade om i 

studien (Mårtensson et al., 2008) vilket kan indikera att det finns en kunskapslucka i 

forskningen kring livskvalitet. Liknande resultat framkom i samma studie när de båda 

grupperna skulle skatta patienters benägenhet för ångest och depression i relation till 

livskvalitet. Studien (Mårtensson et al., 2008) med fokus på livskvalitet visar att 
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sjuksköterskor tenderar att underskatta patienters strategier och resurser, exempelvis 

förmåga till acceptans och förståelse, i relation till livskvalitet för att hantera olika 

utmaningar i sin sjukdom. Det faktum att sjuksköterskor och patienter har så olika 

uppfattning om patienters livskvalitet skulle kunna ses som ett hinder i omvårdnaden 

och en ökad förståelse för begreppet livskvalitet skulle kunna möjliggöra för 

sjuksköterskor och patienter att mötas på ett djupare plan i vårdandet där det finns 

möjlighet till reflektion och utveckling. Tanken med att mäta livskvalitet är att 

sjuksköterskor skall få en tydligare förståelse för hur en sjukdom påverkar patientens 

dagliga liv och därmed den mänskliga livskvaliteten (Pipe, Kelly, LeBrun, Schmidt, 

Atherton & Robinson, 2008). Enligt MaCabe, Begley, Collier och McCann (2008) 

mäts oftast livskvalitet med instrument som visuell analog skala eller frågeformulär i 

kvantitativa studier. Var för sig är instrumenten kritiserade då det dels inte går att 

mäta en mänsklig upplevelse med de instrumenten och att de separat inte fångar hela 

den subjektiva upplevelsen av livskvalitet. I kombination med varandra anses 

instrumenten kunna generera en högre kvalitet och trovärdighet (MaCabe et al., 2008) 

men uppfattningen om att det finns svårigheter i att mäta en mänsklig upplevelse 

kvarstår. 

 

Bakgrund  

Vetenskapligt perspektiv 

Uppsatsens förklaring och förståelse utgår från humanvetenskapen och tanken om 

människan som en helhet där individens upplevelser och välbefinnande spelar en stor 

roll i individens hälsa (Eriksson, 1976, refererad i Alligood, 2014). Vilket är i paritet 

med den akademiska disciplinen vårdvetenskap vars syfte är att teoretiskt bidra till 

utveckling inom vården (Lindberg, 2015). Begreppen omvårdnad och vårdande är 

vägledande inom hälsa och sjukvård som tillsammans bildar en fullständighet som är 

kopplat till omsorg för patienter (Arman, Dahlberg & Ekebergh, 2015). Begreppet 

omvårdnad (nursing) definierar Arman et al. (2015) som något som ligger till grund 

för vårdhandlingar i omvårdnadsyrken samt förstå vårdarbetes betydelse. Caring 

definieras som vårdande och ett förhållningssätt med innebörden att vara lyhörd för 

patienters upplevelse av sin livssituation. Vårdande handlingar kan vara att hjälpa 

patientens i sitt lidande och främja hälsa. 

Livskvalitet som begrepp  

Livskvalitet spelar en central roll i sjuksköterskors omvårdnad då begreppet kan 

förklaras som ett mått på patientens upplevda välmående i livets olika sammanhang 

och relationer. Tanken om att livskvalitet speglar våra relationer och är en ständig 

rörelse mellan tid, rum och sammanhang går att finna hos Peplau (1994) refererad i 

Molzahn & Plummer (2009). King (1994) refererad i Molzahn & Plummer (2009) 

definierar livskvalitet som en grundläggande kraft i varje människa med egenskaper 
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skapade för att ge energi och framåtanda i livet. Livskvalitet ger människan 

motivation till att målmedvetenhet och förmågan att kreera subjekt som ger en känsla 

av att vara nöjd med livet och sina egna prestationer. Parse (1994) refererad i 

Molzahn & Plummer (2009) definierar begreppet livskvalitet som det absolut högsta 

målet med omvårdnad. I linje med Peplau (1994) refererad i Molzahn & Plummer 

(2009) definieras livskvalitet som en rörelse och som ständigt föränderlig. 

Livskvalitet kan beskrivas som ett sätt att se på de individuella levda erfarenheterna 

och värderingen av dessa erfarenheter. Livskvalitet är ett begrepp som på flera plan 

har samröre med en människas inre och blir på så vis en del i vårdandet. Genom 

förståelse för en människas upplevda livskvalitet ges möjlighet till ett möte mellan 

människor genomsyrat av respekt för levda erfarenheter, jämlikhet och 

medmänsklighet. Kärnan i omvårdnad är att göra gott och se till varje människans 

inre önskningar och känslor. (Parse, 1994, refererad i Molzahn & Plummer, 2009).  

Dimensioner av livskvalitet 

Adegbola (2006) påtalar att livskvalitet är mångdimensionellt och beskriver ett 

system för att mäta livskvalitet med fyra parametrar som tillsammans fångar 

upplevelsen av livskvalitet. De fyra parametrarna innefattar psykiskt välmående, 

funktionellt välmående, känslomässigt välmående och socialt välmående. Den första 

parametern psykiskt välmående kan förnimmas med den kroppsliga funktionen som 

påverkas av smärta och fatigue. Den andra parametern funktionellt välmående är den 

individuella möjligheten att prestera i aktiviteter, sociala roller, personliga behov samt 

ansvar innanför och utanför hemmet. Adegbola (2006) påstår att psykiska och 

funktionella dimensioner hänger samman men kan förekomma var för sig. Ett 

exempel som Adegbola (2006) nämner är att en individ kan fortsätta att arbeta 

effektivt trots smärta vilket påvisar ett scenario där funktionellt välmående och 

psykiskt välmående inte är sammankopplat. De psykiska dimensionerna och de 

funktionella dimensionerna är samtliga under inverkan av den tredje parametern, den 

känslomässiga dimensionen, som i sin tur påverkas av så väl positiva faktorer som 

negativa faktorer. Den fjärde parametern innefattar socialt välmående som berör 

omfattningen av tillfredsställelse i relationer med vänner och familjemedlemmar.  

Begreppet livskvalitet i en historisk rörelse 

Nordenfelt (1991) refererad i Borglin (2005) påtalar att livskvalitet har funnits i 

människans intresse allt sedan den grekiska filosofen Aristoteles benämnde lycka i 

sina texter. Nordenfelt (1991) refererad i Borglin (2005) påstår även att filosofer inte 

lyckats nå konsensus kring en klar definition av livskvalitet eftersom att det är ett 

mångdimensionellt begrepp.  I mitten av 1980-talet börjar forskare inom omvårdnad 

visa begreppet livskvalitet i olika studier i vårdandet och benämner det som ett 

begrepp med grunder i vetenskapen om filosofin (Qvarnstrøm & Haugen, 1987).  

Qvarnstrøm och Haugen (1987) definierar begreppet livskvalitet som det mänskliga 

livets värde och mening, det kan ses som något viktigt för sjuksköterskor att reflektera 

över patienters livskvalitet och värde. Megens och Meijel (2006) skriver att 
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livskvalitet nämns i den psykiatriska vården under 1980-talet. I början av 2000-talet 

hävdar Pipe et al. (2008) att livskvalitet är något som beskriver individens fysiska och 

psykiska hälsa över tid. Livskvalitet ger uttryck för lycka och tillfredsställelse med 

livet och kan beskrivas som generell livskvalitet och livskvalitet relaterat till hälsa. 

Generell livskvalitet berör alla aspekter i livet så som en människas livsmiljö och 

personens aktuella livssituation. Hälsorelaterad livskvalitet innefattar psykiskt och 

fysiskt välmående och kan ses utifrån olika perspektiv, Pipe et al. (2008) påtalar att 

hälsorelaterad livskvalitet är kopplad till den fysiska och sociala miljön som bland 

annat innefattar en människas hem och relationer. Både generell livskvalitet och 

hälsorelaterad livskvalitet ses som en subjektiv och mänsklig upplevelse (Pipe et al., 

2008).  

 

Problemformulering  

Livskvalitet som en subjektiv upplevelse är kopplad till hälsa och har betydelse inom 

vårdvetenskapen, nursing och caring. Litteraturgenomgången visar att evidens inom 

vårdvetenskap har kunskapsluckor i förklaring och förståelse av vad begreppet 

livskvalitet är, hur livskvalitet visar sig och varför livskvalitet visar sig i vårdandet. 

Livskvalitet är ett begrepp att söka kunskap om och beakta för att möjliggöra ett gott 

vårdande för en människa som intagit rollen som patient.  

 

Frågeställningar  

Frågeställningar inspirerade ifrån hermeneutisk metod för att nå en djupare förståelse 

för begreppet livskvalitet i vårdandet (Forsberg & Wengström, 2013). 

 Vad visar begreppet livskvalitet i vårdandet? (Forsberg & Wengström, 2013) 

 Hur visar sig begreppet livskvalitet i vårdandet? (Forsberg & Wengström, 

2013) 

 Varför visar sig begreppet livskvalitet i vårdandet? (Forsberg & Wengström, 

2013) 

 

Syfte  

Syftet var att utforska begreppet livskvalitet i vårdandet. 
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Metod 

Design 

Designen var en litteraturgranskning med induktiv ansats som grundade sig på 

kvalitativa vetenskapliga artiklar (Friberg, 2012). Metoden bestod i att på ett 

systematiskt sätt söka och granska vetenskapliga artiklar (Forsberg & Wengström, 

2013). 

Datainsamling 

Först gjordes en fritextsökning (Forsberg & Wengström, 2013) i databasen Summon 

som genomfördes med sökord från problemformulering och syfte. Sökorden quality of 

life, nursing och caring användes för att få en överblick över aktuell forskning i 

relation till det valda ämnet (Friberg, 2012).  Därefter gjordes en specificerad sökning, 

med ord som beskriver begreppet som skulle undersökas (Billhult & Gunnarsson, 

2012). Databaser som valdes att användas var Cinahl, Pubmed, PsycInfo, Swemed+ 

(Forsberg & Wengström, 2013) samt Scopus. Sökorden som valdes för att specificera 

sökningen till valt syfte och problemformulering var livskvalitet (quality of life), 

omsorg (nursing) och omvårdnad (caring). I samtliga databaser användes ämnesord 

(Forsberg & Wengström, 2013), livskvalitet (quality of life) användes som ämnesord i 

samtliga databaser (Forsberg & Wengström, 2013). Omsorg (nursing) och omvårdnad 

(caring) användes som ämnesord i databasen Cinahl för att specificera sökandet, se 

bilaga A.  

Inklusionskriterier (Billhult & Gunnarsson, 2012) för studien var att de vetenskapliga 

artiklarna skulle vara skrivna med kvalitativ ansats. De vetenskapliga artiklarna skulle 

innehålla quality of life i titeln. Vetenskapliga artiklar använda i resultatet skulle vara 

publicerade mellan år 2006 och år 2016. De vetenskapliga artiklarna skulle vara 

skrivna på engelska eller svenska, innehålla abstract och svara mot syftet. Allt 

underlag skulle innefatta etiska övervägande och innefatta individer över 18 år. För att 

de vetenskapliga artiklarna skulle vara kvalificerade för litteraturgranskningen 

krävdes hög validitet, bekräftelsebarhet och pålitlighet (Forsberg & Wengström, 

2013) samt att de höll minst grad II efter en kvalitetsgranskning enligt Carlsson och 

Eimans (2003) bedömningsmall. Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall mäter 

vetenskapliga artiklars kvalitet genom en poängsättning som räknas om till 

procentenheter och graderas ifrån grad I-III. Grad I 80-100%, grad II 70-79% och 

grad III 60-69% där grad I motsvarar hög vetenskaplig kvalitet. Vetenskapliga artiklar 

som exkluderades (Billhult & Gunnarsson, 2012) var de som inte svarade mot syftet, 

vetenskapliga artiklar som innefattade barn, vetenskapliga artiklar skrivna på ett annat 

språk än svenska och engelska samt de som saknade abstract.  
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Tabell 1 inklusions och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier  Exklusionskriterier  

Individer över 18 år Individer under 18 år 

Innehålla abstract Saknar abstract 

Innehålla etiska övervägande Saknar etiska överväganden 

Kvalitativ ansats Kvantitativ ansats 

Minst grad II efter kvalitetsgranskning Grad III efter kvalitetsgranskning 

Publicerade 2006-2016 Publicerade tidigare än 2006 

Svara mot syfte Svarar ej mot syftet 

Skrivna på svenska eller engelska Skrivna på annat språk än svenska eller 

engelska 

Quality of life i titeln Ej quality of life i titeln 

 

Artikelsökning 1 Cinahl 

Databasen Cinahl är en databas som är specialiserad på omvårdnadsforskning.  

(Forsberg & Wengström, 2013). I första sökningen (Forsberg & Wengström, 2013) 

användes sökorden quality of life, nursing och caring som samtliga lades in som 

ämnesord (Forsberg & Wengström, 2013). Den booleska operatorn (Forsberg & 

Wengström, 2013) AND användes i sökningen. Begränsningarna (Forsberg & 

Wengström, 2013) i sökningen bestod av en tidsbegränsning som innebar att de 

vetenskapliga artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2006 och år 2016. 

Ytterligare begränsningar innebar att det skulle finnas ett abstract tillgängligt och att 

vetenskapliga artiklarna skulle vara publicerade i Academic Journals. För att 

inkluderas skulle de vetenskapliga artiklarna vara publicerade i en vetenskaplig 

tidskrift med inriktning på omvårdnad och vara skrivna på svenska eller engelska. 

Sökningen gav 59 träffar varav 33 titlar innehöll sökordet quality of life, de 26 

vetenskapliga artiklar som vars titel inte innehöll sökordet quality of life 

exkluderades. Dessa 33 abstract lästes och resulterade i tre vetenskapliga artiklar som 

granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. Alla tre 

vetenskapliga artiklar valdes ut till resultatet. Resterande 30 vetenskapliga artiklar 

exkluderades då, nio vetenskapliga artiklar var gjorda med en kvantitativ ansats, 

vilket resulterade i 21 kvarvarande vetenskapliga artiklar. 18 artiklar exkluderades då 
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de inte svarade mot syftet, som var att undersöka livskvalitet i vårdandet, vilket 

resulterade i tre kvarvarande vetenskapliga artiklar. En vetenskaplig artikel 

exkluderades då den fokuserade på livskvalitet hos barn, vilket gav två kvarvarande 

vetenskapliga artiklar. Resterande två vetenskapliga artiklar exkluderades då de 

visade sig vara litteraturöversikter.  

Artikelsökning 2 Pubmed 

Databasen Pubmed är en databas som till större del innehåller vetenskapliga artiklar 

från vetenskapliga tidskrifter om medicin och omvårdnad (Forsberg & Wengström, 

2013). Vid första sökningen användes sökorden (Forsberg & Wengström, 2013) 

quality of life, nursing och caring som samtliga lades in som ämnesord. Vid 

sökningen användes den booleska operatorn (Forsberg & Wengström, 2013) AND. 

Begränsningar (Forsberg & Wengström, 2013) i sökningen bestod av att det skulle 

finnas ett abstract tillgängligt. De vetenskapliga artiklarna skulle vara skrivna på 

svenska eller engelska och enbart handla om människor, inte djur. Begränsningen 

bestod också av att de vetenskapliga artiklarna skulle vara publicerade i academic 

journals med en tidsbegränsning mellan år 2006 och 2016. Sökningen gav 422 träffar 

varav 343 av de vetenskapliga artiklarnas titlar inte innehöll sökorden quality of life 

och exkluderades, eftersom att det inte är relevant till syftet. Vilket resulterade i 

återstående 79 abstract som valdes ut baserades på att titeln innehöll sökorden quality 

of life. Dessa 79 abstract lästes och resulterade i tre vetenskapliga artiklar som 

inkluderades i resultatet. Av resterande 76 vetenskapliga artiklar exkluderades 45 då 

de var skrivna med kvantitativ ansats, vilket resulterade i 31 återstående vetenskapliga 

artiklar. Två vetenskapliga artiklar var litteraturöversikter, vilket resulterade i 29 

vetenskapliga artiklar. Två vetenskapliga artiklar var dubbletter redan funna i en 

annan databas. Resterande 27 vetenskapliga artiklar exkluderades då de inte svarade 

mot syftet.  

Artikelsökning 3 SweMed+ 

En sökning gjordes i databasen SweMed+ som är en databas innehållande medicinsk 

forskning (Forsberg & Wengström, 2013). Vid första databassökningen användes 

först sökorden (Forsberg & Wengström, 2013) quality of life, nursing och caring 

tillsammans med den booleska operatorn (Forsberg & Wengström, 2013) AND vilket 

inte gav några träffar. Sökningen gjordes då en gång till med sökorden quality of life 

och nursing med quality of life som ämnesord (Forsberg & Wengström, 2013). 

Begränsningar (Forsberg & Wengström, 2013) i sökningen bestod av att de skulle 

vara skriva på engelska eller svenska samt vara peer reviewed. Sökningen gav sju 

träffar varav två vetenskapliga artiklar inkluderades baserat på att titeln innehöll 

sökordet quality of life eller livskvalitet. Två abstract lästes och resulterade i noll 

vetenskapliga artiklar. En vetenskaplig artikel exkluderades då den var skriven med 

kvantitativ ansats och en artikel exkluderades då den inte svarade mot syftet.  
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Artikelsökning 4 PsycInfo 

Databasen PsycInfo är en bred databas som innefattar forskning inom ämnet 

psykologi i omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2013). Vid första sökningen 

användes sökorden (Forsberg & Wengström, 2013) quality of life, nursing och caring 

varav quality of life användes som ett ämnesord (Forsberg & Wengström, 2013). Vid 

sökningen användes den booleska operatorn (Forsberg & Wengström, 2013) AND. 

Begränsningarna (Forsberg & Wengström, 2013) i sökningen bestod av att de 

vetenskapliga artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska, vara peer 

reviewd och innefatta människor, inte djur. De vetenskapliga artiklarna skulle även 

vara publicerade mellan år 2006 och år 2016 samt vara skrivna med en kvalitativ 

ansats. Sökningen resulterade i 19 träffar varav sju abstract lästes. De resterande tolv 

exkluderades på grund av att titeln inte innehöll sökordet quality of life. Av de sju 

abstract som lästes exkluderades fyra vetenskapliga artiklar då de inte svarade mot 

syfte. Resterande tre vetenskapliga artiklar som inkluderades ingick alla vetenskapliga 

artiklar i en annan databas. 

Artikelsökning 5 Scopus 

En sökning gjordes i databasen Scopus, som är en bred databas som bland annat 

innehåller vetenskapliga artiklar inom ämnet omvårdnadsforskning (Karolinska 

institutet, 2012). Sökorden (Forsberg & Wengström, 2013) som användes var quality 

of life, nursing och caring. Sökningen begränsades (Forsberg & Wengström, 2013) 

till området omvårdnad och att de vetenskapliga artiklarna skulle vara publicerade 

under en tidsintervall mellan år 2006 och år 2016. I sökningen skulle sökordet quality 

of life finnas med i de vetenskapliga artiklarnas titlar. Sökorden nursing och caring 

skulle finnas med i titel, abstract eller nyckelord hos de vetenskapliga artiklarna. 

Sökningen gav 53 träffar varav samtliga abstract lästes, eftersom att titeln innehöll 

quality of life. Av de 53 abstract som lästes exkluderades 35 vetenskapliga artiklar då 

de var skrivna med en kvantitativ ansats, vilket resulterade i 18 kvarvarande 

vetenskapliga artiklar. Två vetenskapliga artiklar exkluderades då de fokuserade på 

barn, vilket resulterade i 16 kvarvarande vetenskapliga artiklar. Fyra vetenskapliga 

artiklar exkluderades då de var skrivna på ett annat språk än svenska eller engelska, 

vilket gav 12 kvarvarande vetenskapliga artiklar. En vetenskaplig artikel exkluderades 

då den visade sig vara en litteraturöversikt, vilket gav 11 kvarvarande vetenskapliga 

artiklar. Sju vetenskapliga artiklar svarade inte mot syftet och exkluderades även de. 

Sökningen resulterade i fyra artiklar som svarade mot syftet och mötte 

inkluderingskraven. Samtliga fyra var dock redan inkluderade från en annan databas.  

Sammanfattning av urvalsprocessen 

En första sökning genomfördes med tidsintervallen år 2006 och år 2016 vilket gav sex 

vetenskapliga artiklar från Pubmed och Cinahl, som inkluderades i resultatet. 

Databassökningar gjordes i PsycInfo, Swemed+ och Scopus, men resulterade inte i 

några nya vetenskapliga artiklar. För att finna fler kvalificerade vetenskapliga artiklar 
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gjordes en andra sökning i databaserna Cinahl, Pubmed och Psycinfo med 

tidsintervallen år 2004 och år 2005. De sökningarna resulterade i två vetenskapliga 

artiklar som inkluderades i resultatet. Se bilaga B.  

Tabell 2 

Vetenskapliga artiklar Quality of 
life i titeln 

Databas  Vetenskaplig 
Grad 

Clark, (2004) 

 

x Cinahl Grad II 

Fujinami et al., (2012) x Cinahl Grad II 

 

Geurtsen et al., (2005) x Cinahl Grad 1 

 

Hjaltadóttir et al., (2007)  x Cinahl Grad I 

 

Lynch et al., (2008) x Pubmed Grad II 

 

Pihl-Lesnovska et al., (2010) x Pubmed 

 

Grad II 

Rowland et al., (2016)   x Pubmed 

 

Grad 1 

Vellone et al., (2007) . x Cinahl 

 

Grad 1  
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Tabell 3 

Sökning 2006-2016 

Databas

er 

Antal 

träffa

r 

Kvantitati

v ansats 
Ej 

Qualit

y of 

life i 

titeln 

Innefatta

r barn 
Ej 

syft

e  

Dubblett

er 
Litteraturöversi

kt 
Fel 

språ

k 

Cinahl 59 9  26 1 18 0 2 0 

Pubmed 422 45 343 0 27 2 2 0 

Psycinfo 19 0 12 0 4 3 0 0 

Swemed

+ 
7 1 5 0 1 0 0 0 

Scopus 53 35 0 2 7 4 1 4 

 

Databearbetning 

Efter upprepad genomläsning av båda skribenterna gjordes en artikelgranskning enligt 

Carlsson och Eiman (2003) vilket resulterade i åtta vetenskapliga artiklar till 

resultatet. Därefter gjordes en artikelöversikt över varje vetenskaplig artikel i 

resultatet, se bilaga C. De vetenskapliga artiklarnas resultat avgränsades till 

meningsbärande enheter (Danielson, 2012) utifrån frågeställningar. Varje 

frågeställning fick en specifik färg för att på ett systematiskt sätt kunna identifiera 

skillnader och likheter i de olika meningsbärande enheterna (Danielson, 2012). De 

meningsbärande enheter (Danielson, 2012) som liknade varandra i innehåll och 

svarade mot samma frågeställning sammanfogades. Ur de analyserade vetenskapliga 

artiklarna framkom ett övergripande tema – frid och frihet. Utifrån det insamlade 

materialet framkom två huvudkategorier med underkategorier. Huvudkategorierna 

benämndes som livskvalitet - jagets mening och livskvalitet – jagets livsmening. 

Underkategorier till livskvalitet – jagets mening blev relationer, roller, autonomi och 

identitet. Underkategori till livskvalitet – jagets livsmening blev meningsfullhet och 

tillfredsställelse.  

 

Etiska övervägande  

Vid studier som innefattar människor finns ett etiskt ansvar över att ingen riskerar att 

komma till skada eller påverkas negativt av sitt deltagande i studien. För att kunna 

säkerställa deltagarnas välmående och säkerhet i studien bör de etiska principer som 
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går att finna i Belmontrapporten (1978) i Kjellström (2012) tas i beaktning. En av de 

etiska principerna handlar om respekt för personen och hur den kan tillämpas genom 

att respektera den enskilda individens rätt att bli väl behandlad, ordentligt informerad 

och vara självbestämmande (Belmontrapporten, 1978, refererad i Kjellström, 2012).  

För att säkerställa kvaliteten i uppsatsen fastslogs en ram som skribenterna skulle 

hålla sig inom. Den ramen innefattade ett kritiskt förhållningssätt till allt material som 

studerades. Samtliga vetenskapliga artiklar skulle ha en hög trovärdighet och vara 

etiskt godkända. Vetenskapliga artiklar som innehöll etiska överväganden 

inkluderades trots avsaknad av ett etisk godkännande då de inte utgjorde någon risk 

för människor. Önskvärt var att de vetenskapliga artiklarna innefattade en beskrivning 

av de etiska överväganden som gjorts. Med etiska aspekter i beaktning var det av vikt 

att ha kännedom om egen förförståelse för det valda ämnet och förhålla sig till 

eventuella plagiat med högsta försiktighet.  

 

Resultat  

Livskvalitet - Jagets mening 

Relationer  

Geurtsen (2005) påtalar att det sociala stödet och mellanmänskliga relationer inverkar 

på en människas livskvalitet och menar att starka relationer kan ge styrka och vilja till 

att leva. I enighet med Pihl-Lesnovska, Hjortswang, Ek och Hollman-Frisman (2010) 

skriver Geurtsen (2005) att relationer där det finns förståelse och bekräftelse ger en 

människor känslan av trygghet samt tillhörighet vilket anses öka livskvaliteten. 

Beskrivningen av att bördan lättar när den delas exemplifierar hur livskvalitet 

uppkommer ur relationer med andra (Geurtsen, 2005). Clark (2004) skriver hur 

livskvalitet i vårdandet är vägledande i relationen mellan sjuksköterska och patient. 

Pihl-Lesnovska et al. (2010) beskriver hur en människas relationer inverkar på den 

upplevda livskvaliteten genom existerande i samspel med andra människor. 

Relationer ses som något som kan ge bekräftelse, kärlek och en känsla av att vara 

tillsammans med någon annan. En människas sätt att existera tillsammans med andra 

människor inverkar på en människas livskvalitet då det kan vara en källa till att bli 

sedd som en människa med ett värde och inge ett stöd genom lugn samt trygghet. 

Tanken om att en människas relationer står i direkt förbindelsen med hennes 

livskvalitet styrks av Hjaltadóttir och Gústafsdóttir (2007) som skriver om vikten av 

goda familjerelationer för livskvalitet och hur viktigt det är för patienter att bli sedda 

som den unika individ de är utav sjuksköterskor. De skriver vidare att respekt och 

vänlighet i relationer med andra ökar en människas livskvalitet samt att kärlek från 

familj och ett starkt socialt stöd ger livskvalitet. När livskvalitet blir närvarande i 

relationen stärks sjuksköterskan möjlighet att se hela patienten och dess möjligheter.  

Rowland et al. (2016) betonar vikten av relationer när det kommer till livskvalitet. 
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Balans i relationer anses ha en positiv effekt på en människas livskvalitet. Fujinami, 

Otis-Green, Klein, Sidhu och Ferrell (2012) beskriver relationen mellan patient och 

anhörigvårdare som något som kan inverka på livskvaliteten hos båda parter. 

Oförmågan att tala om patientens sjukdom och situationen kan skapa en känslomässig 

distans, bidra till upplevd isolering och ensamhet i sin livskvalitet. Känslan av att inte 

räcka till i relationen till följd av sviktande hälsa kan också vara en källa till avsaknad 

av livskvalitet. Vellone, Piras och Cohen (2007) redovisar hur relationer har en stark 

betydelse i en människas upplevda livskvalitet. Anhörigvårdares livskvalitet stod i 

förbindelse med livskvaliteten hos patienten som influerades av faktorer som aktuell 

hälsa, stress, oro och upplevd frihet. Resonemanget om att relationer och livskvalitet 

är en sammanflätad rörelse mellan anhörigvårdare och patient, genom att båda parter 

påverkas av den andres välmående och livskvalitet, delas av Vellone et al. (2007) och 

Fujinami et al. (2012). 

Roller 

Phil-Lesnovska et al. (2010) beskriver hur förlusten av sin roll i familjen kan påverka 

den upplevda livskvaliteten och även känslan av att vara en börda för sina anhöriga 

när förmågan att ta hand om sig själv försämras. Vellone et al. (2007) beskriver hur 

rollerna i en familj kan ändras på grund av sjukdom och kan inverka på den upplevda 

livskvaliteten. Förändringen som kommer med att vara make eller maka en dag och 

anhörigvårdare nästa dag kan tära på den upplevda livskvaliteten. En förändring i 

rollerna kan även innebära en förändring i vilka möjligheter en människa har att 

uppfylla sina egna behov och drömmar. I interaktionen med den sociala omgivningen 

intar människan olika sociala roller. Lynch, Butt, Heinemann, Victorson, Nowinski, 

Perez och Cella (2008) beskriver hur dessa roller kan ändras till följd av sjukdom när 

två äkta makar blir till patient och anhörigvårdare. En förändring i de sociala rollerna 

uppstår när en människa förlorar sin förmåga att arbeta samt utföra andra aktiviteter i 

det dagliga livet och därmed utmana relationen som är viktig för livskvaliteten. Enligt 

Lynch et al. (2008) reflekteras effekten av förändring i de sociala roller till störst del 

hos anhöriga som uttrycker oro för hur patientens livskvalitet påverkas av depression 

till följd av oförmåga att arbeta eller genomföra aktiviteter som innan sjukdomen var 

rutinmässiga. Det skapar en typ av relation där patienten är beroende av 

anhörigvårdaren och skapar en känsla hos patienten av att ha mist sin självständighet. 

Att mista sin självständighet kan yttra sig i avsaknad av livskvalitet.  

Identitet  

En positiv självbild kan ses som en del i upplevelsen av livskvalitet och innefattar hur 

en människa ser på sig själv samt vilka erfarenheter en människa har av sig själv. Att 

uppleva livskvalitet kan vara en tillfredställelse med sin egen identitet och en trygghet 

i att kunna vara sitt unika jag utan att göra sig själv eller andra besvikna (Pihl-

Lesnovska et al., 2010). Ett sviktande självförtroende kan vara kopplat till ett upplevt 

utanförskap till följd av en sjukdom. Det kan till exempel handla om att bli dömd efter 

sin sjukdom eller att bli behandlad som att möjligheten att genomföra en del uppgifter 



 

 13 

inte existerade (Lynch et al., 2008). Livskvaliteten hos en människa kan även 

påverkas av att känna sig osynlig eller försummad men också av de fysiska 

förändringar som kan uppkomma av en sjukdom. Effekten av biverkningar, symtom 

eller begränsningar relaterade till sjukdom kan komma att förändra en människas 

livskvalitet till det sämre (Pihl-Lesnovska, 2010). Enligt Rowland et al. (2016) finns 

det större möjligheter till en högre livskvalitet om en patient har möjlighet att se 

bortom de begränsningar som existerar på grund av sjukdomen och i stället välja att 

fokusera på det som kroppen fortfarande klarar av. Upplevelsen av livskvalitet vid 

sjukdom kan vara förknippat med i vilken utsträckning kroppen klarar av att utföra 

fysiska uppgifter. Varje patient måste finna sin egen väg genom svårigheter som 

kommer med en sjukdom för att kunna uppleva livskvalitet (Rowland et al., 2016). 

Clark (2004) skriver om livskvalitet i relation till en människas identitet och påtalar 

vikten av att bli behandlad med respekt och värdighet. En faktor som påverkar bilden 

av en människas identitet är hur denne uppfattas av andra. Att bli sedd som en sjuk 

människa utan möjlighet att bidra med något till samhället kan resultera i en sämre 

livskvalitet. Vidare beskriver Clark (2004) sjuksköterskors roll i patienters upplevda 

livskvalitet och påtalar vikten av att se patienten som en hel människa med 

möjligheter till utveckling. Genom att lyssna och vara vägledande kan sjuksköterskor 

hjälpa patienten att identifiera mål i livet och vad som är livskvalitet för just den 

patienten.  

Autonomi 

Upplevelsen av att vara självständig och själv bestämma över sitt eget liv är aspekter 

som kan ses som viktiga för att uppnå livskvalitet. Det skulle kunna ses som viktigt 

att kunna tillfredsställa sina grundläggande behov utan att vara beroende av andra för 

hjälp. Då sjukdom sätter hinder för självständighet vid dagliga aktiviteter skriver 

Lynch et al. (2008) att det finns en fördel att anpassa sig till sina begränsningar och 

finna sätt att hantera dem och uppleva livskvalitet trots fysiska begränsningar. Lynch 

et al. (2008) skriver vidare att människor använder sig av olika strategier för att 

övervinna sina begränsningar. Att utveckla strategier för att hantera sina 

begränsningar påtalas även av Rowland et al. (2016) som beskriver ett 

förhållningssätt där fokus låg på det som fortfarande var möjligt hellre än det som var 

omöjligt. Det fanns även fördelar att anpassa dagliga rutiner efter vad den fysiska 

kroppen klarade av och att försöka se framåt. Hjaltadóttir och Gústafsdóttir (2007) 

påtalar vinsten i att delta i aktiviteter som den fysiska kroppen klarar av då 

livskvaliteten påverkas positivt av känslan av att göra något meningsfullt. 

Livskvaliteten ansåg gynnas av att lära sig nya saker och ständigt utvecklas som 

människa trots sviktande hälsa genom att använda sin tid till det som ger mening samt 

en upplevelse av autonomi. Pihl-Lesnovska et al. (2010) beskriver hur en människas 

upplevda välmående inverkar på livskvaliteten. Vad som får en människa att uppleva 

välmående är enligt Phil-Lesnovska et al. (2010) individuellt. Ett upplevt välmående 

kan vara kopplat till delaktighet genom att kunna utföra olika aktiviteter men även att 

inneha förmågan att kunna koppla av. Vellone et al. (2007) belyser hur en människas 
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autonomi påverkas av att vara anhörigvårdare i form av begränsade möjligheter att 

göra saker som faller en in. Känslan av att inte vara utan ansvar över någon annan kan 

vara en orsak till att en människa inte upplever sig som autonom vilket inverkar 

negativt på livskvaliteten.  

Livskvalitet – Jagets livsmening 

Meningsfullhet 

En människas upplevelse av meningsfullhet är subjektiv. Anhörigvårdare kan se 

vården de ger som meningsfull och något som ökar deras egen livskvalitet. Det ger 

mening till anhörigvårdarens liv att se patientens hälsa förbättras och ökar på så vis 

anhörigvårdarens egen livskvalitet (Vellone et al., 2007). Lynch et al. (2008) 

beskriver människors förmåga att arbeta som en källa till meningsfullhet. Förmågan 

att arbeta är sammankopplat med att vara som alla andra och att kunna bidra med 

något. Geurtsen (2005) beskriver också arbete som ett sätt att känna meningsfullhet 

men även styrka att kunna försörja sig själv och sin familj.  

Tillfredsställelse 

För att en människa skall uppleva livskvalitet och tillfredställelse med tillvaron och 

livet i närvaro av sjukdom behövs det individuellt anpassad vård samt förutsättningar 

för att patienten skall kunna känna att sjukvårdpersonalen är tillförlitlig (Clark, 2004). 

Resonemanget om att individuellt anpassad vård bidrar till livskvaliteten hos patienter 

stöds av Hjaltadóttir och Gústafsdóttir (2007) som menar att patienter behöver känna 

tillit till den vård de får och till sjukvårdspersonalen. Tryggheten i att 

sjukvårdspersonalen skulle finnas till hands i alla lägen bidrog till patientens 

livskvalitet. Livskvalitet inom vårdandet kan även vara möjligheten till ett privatliv 

trots sjukdom och att känna sig hemma med hjälp av personliga saker trots att 

patienten befinner sig på en vårdinrättning. Pihl-Lesnovska et al. (2010) beskriver 

välmående som något som är kopplat till tillfredställelse med livet och livskvalitet. 

Oavsett vad som genererade välmående hos patienter så bidrog välmående till 

livskvaliteten. Upplevelsen av välmående kunde påverkas av en känsla av att ha hälsa, 

förmåga att leva ett fullt liv och existera i ett givande samspel med andra människor. 

Känslan av tillfredställelse med livet ansågs gå hand i hand med upplevelsen av 

livskvalitet. Frånvaron av tillfredställelse med livet kan enligt Fujinami et al. (2012) 

yttra sig i en känsla av maktlöshet, stress, oro och låg kontroll över sin egen situation. 

Clark (2004) beskriver också känslan av kontroll som en del i upplevelsen av 

livskvalitet. Olika individer har olika sätt att hantera sin sjukdom och förmågan att ta 

kontroll över situationen för att nå sina mål i livet inverkar på tillfredställelsen med 

livet och den upplevda livskvaliteten. Vidare skriver Clark (2004) att livskvalitet 

handlar om att bli respekterad, känna sig som en del i ett större sammanhang och att 

ha förmågan att bidra med något till samhället och på vis känna meningsfullhet och 

tillfredställelse. Sjuksköterskor kan i sitt arbete hjälpa patienter att uppnå individuella 
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Autonomi                                  Roller                                 

Identitet                                     Relationer 

 

Frid och Frihet 
 

Meningsfullhet 

Tillfredsställelse 

 

mål för livskvalitet genom att synliggöra hinder som står i vägen för patientens 

livskvalitet och stödja patienten i att minimera dessa hinder.  

 

Jagets mening och jagets livsmening  

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

Modellen ovan illustererar hur begreppen autonomi och identitet, relationer och roller 

samt meningsfullhet och tillfredsställelse tillsammans skapar ett tillstånd av frid och 

frihet i relation till livskvalitet i vårdandet där olika delar tillsammans skapar en 

helhet. Jagets mening och jagets livsmening skapades genom en nytänkande analys av 

resultatet.  

 

Diskussion   

Metoddiskussion 

Utifrån vårdvetenskapen var syftet med litteraturstudien att undersöka begreppet 

livskvalitet i vårdandet. Utifrån valt syfte och problemformulering valdes relevanta 

sökord i databaserna Cinahl, Pubmed, Psycinfo, Swemed+ (Forsberg & Wengström, 

2013) samt Scopus. De valda databaserna ansågs vara trovärdiga och pålitliga. 

Sökningen skedde i flera databaser för att påvisa att sökningen innefattade ett större 
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område. Det gjordes för att öka trovärdigheten i studien. Samtliga databaser innehåller 

omvårdnadsforskning med hög kvalitet och hög tillförlitlighet som är relevant till 

litteraturstudiens syfte (Forsberg & Wengström, 2013). Sökorden (Forsberg & 

Wengström, 2013) som användes i samtliga databaser var livskvalitet (quality of life), 

omsorg (nursing) och omvårdnad (caring) för att få vetenskapliga artiklar som 

motsvarar syfte och problemformulering. Sökorden livskvalitet (quality of life), 

omsorg (nursing) och omvårdnad (caring) användes i samtliga databaser vilket ökade 

pålitligheten, förutom i Swemed+ på grund av att det gav noll träffar med alla 

sökorden tillsammans. Därför användes endast sökorden quality of life och nursing i 

Swemed+. För att beredda sökningen användes booleska operatorn AND (Forsberg & 

Wengström, 2013) vid samtliga sökningar för att inte gå miste om vetenskapliga 

artiklar som svarade mot syfte samt problemformulering. För att öka trovärdigheten 

(Forsberg & Wengström, 2013) i litteraturstudien inkluderades endast vetenskapliga 

artiklar med livskvalitet (quality of life) i titeln, för att exkludera vetenskapliga 

artiklar som enbart hade livskvalitet som ett bifynd. Interbedömningsvaliditet 

(Forsberg & Wengström, 2013) användes vid genomläsning av samtliga abstract som 

innehöll livskvalitet i titeln. De vetenskapliga artiklar vars abstract svarade mot syftet 

lästes i sin helhet. Alla vetenskapliga artiklar lästes enskilt för att kunna få svar på de 

hermeneutiska frågeställningarna som användes i studien. Därefter diskuterades den 

insamlade datan i en dialog mellan båda skribenterna. I flera sökningar uppkom det 

dubbletter ifrån tidigare genomsökta databaser, vilket styrker att sökorden har 

bekräftelsebarhet och innefattar ett brett sökområde. Det fanns svårigheter att hitta 

relevanta vetenskapliga artiklar som svarade mot syfte samt problemformulering, 

åtskilliga vetenskapliga artiklar var kvantitativa. Bristen på kvalitativa vetenskapliga 

artiklar om begreppet livskvalitet som en subjektiv upplevelse tyder på att det finns en 

kunskapslucka i den aktuella forskningen om den subjektiva upplevelsen av 

livskvalitet i vårdandet. I den första sökningen uppkom det sex stycken vetenskapliga 

artiklar som var användbara till resultatet, i brist på att finna vetenskapliga artiklar 

som svarade mot syfte och problemformulering valdes att göra ytterligare en sökning 

med tidsintervallen år 2004-2005. Det resulterade i två vetenskapliga artiklar som 

svarade mot syfte och problemformulering, de inkluderades trots att de låg utanför 

tidsramen som bestämts ifrån början då de ansågs vara trovärdiga och av hög kvalitet. 

Resultatartiklarna granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall, 

fem vetenskapliga artiklar erhöll grad II och tre stycken erhöll grad I. Samtliga 

vetenskapliga artiklar i litteraturstudien var skrivna på engelska med kvalitativ ansats 

vilket styrker trovärdigheten och bekräftelsebarhet i relation till syftet som var att 

undersöka livskvalitet i vårdandet.  

För att öka trovärdigheten användes inklusionskriterier (Forsberg & Wengström, 

2013) vilka var att de vetenskapliga artiklarna skulle vara skrivna med etiska 

övervägande (Forsberg & Wengström, 2013). I två av de vetenskapliga artiklarna 

saknades tydliga etiska övervägande, men det ansågs inte minska trovärdigheten då 

ingen av studierna riskerade att skada någon av informanterna. Valet att exkludera 
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(Billhult & Gunnarsson, 2012) barn var eftersom att det ansågs innefatta ett för brett 

område och att fokus skulle ligga på patienter över 18 år. Att bara ha genomgående 

vetenskapliga artiklar som var skrivna på engelska berodde på att all variation av 

kunskap skulle utvinnas ur artiklarna och på så vis undvika att data gick förlorad eller 

misstolkades relaterat till språksvårigheter. Trovärdigheten kan påverkas när en text 

ska översättas ifrån engelska till svenska, det kan uppstå feltolkningar. För att 

minimera risken för feltolkningar användes interbedömningsvaliditet (Forsberg & 

Wengström, 2013) och de vetenskapliga artiklarna läste enskilt för att därefter 

analyseras av båda skribenterna tillsammans för att öka reliabiliteten och validiteten 

(Forsberg & Wengström, 2013). Vetenskapliga artiklar som är inkluderades innefattar 

USA, Sverige, Island, Italien, England och Kambodja vilket innebär att det insamlade 

materialet kommer bland annat ifrån länder vars kultur skiljer sig från skribenternas 

egen. Det skulle kunna ses som en begränsning i studien. Vetenskapliga artiklar som 

saknade abstract exkluderades (Billhult & Gunnarsson, 2012) eftersom att det ansågs 

ha en lägre trovärdighet (Peterson & Lindskov, 2012). De vetenskapliga artiklarna 

som ingick i resultatet speglade tre olika perspektiv av livskvalitet i vårdandet. Det 

första perspektivet speglade patienters upplevelse av livskvalitet i vårdandet. Det 

andra perspektivet speglade anhörigas upplevelse av patienters och anhörigas 

livskvalitet i vårdandet och det tredje perspektivet speglade sjuksköterskors 

upplevelse av patienters livskvalitet i vårdandet. Att de vetenskapliga artiklarna hade 

olika perspektiv sågs som en styrka då fler nyanser av livskvalitet i vårdandet tilläts 

framträda.  

Valet av frågeställningar valdes med inspiration ifrån hermeneutiken (Forsberg & 

Wengström, 2013). Forsberg & Wengström (2013) påtalar att hermeneutiken vill 

skapa en betydelse och ett sammanhang i det som varje enskild individ gör. 

Hermeneutisk metod används vanligen för att få en uppfattning om skilda 

tanketraditioner samt för att inneha förståelse för en djupare anda. Frågeställningarna 

var relevanta till valt ämne, alla vetenskapliga artiklar gav svar på minst en av tre 

frågeställningar.  

Frågeställningar 

 Vad visar begreppet livskvalitet i vårdandet? (Forsberg & Wengström, 2013) 

 Hur visar sig begreppet livskvalitet i vårdandet? (Forsberg & Wengström, 

2013) 

 Varför visar sig begreppet livskvalitet i vårdandet? (Forsberg & Wengström, 

2013) 

Varje frågeställning fick en speciell färg för att på ett systematiskt sätt kunna 

identifiera skillnader och likheter i meningsbärande enheter (Danielson, 2012). 

Meningsbärande enheter (Danielson, 2012) som liknade varandra i innehåll och 

svarade mot samma frågeställning sammanfogades. Vid analys av de vetenskapliga 

artiklarna framkom ett distinkt tema – frid och frihet, det var det övergripande temat i 
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alla vetenskapliga artiklar vilket gav inspiration till uppsatsens titel. För att förtydliga 

vad som gick att utvinna ur de vetenskapliga artiklarna gjordes en tabell som bekräftar 

överförbarheten samt interbedömarreliabiliteten (Forsberg & Wengström, 2013). 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) kan olika nyanser framträda och det ökar 

innebördsrikedomen, vilket skapar en helhet.  En utförlig presentation av livskvalitet i 

vårdandet gjorde det möjligt att fånga flera olika nyanser av begreppet livskvalitet 

vilket genererar en god innebördsrikedom (Forsberg & Wengström, 2013), se tabell 

fyra.  

 

Tabell 4 

Underkategorier Relationer & 

Roller 

Autonomi & 

Identitet 

Meningsfullhet & 

Tillfredsställelse 

Clark, (2004) 

 

 Värdighet Tillförlitlighet 

Fujinami et al., (2012) 

 

Otillräcklighet  Kontroll 

Geurtsen et al., (2005) 

 

Stöd   

Hjaltadóttir et al., (2007) 

 

Blodsband Delaktighet Tillit 

Pihl-Lesnovska et al., 

(2010) 

 

Bekräftelse 

Börda 

Trygghet 

Osynlighet 

Fullständighet 

 

Lynch et al., (2008) 

 

Förändring Värde  

Rowland et al., (2016) 

 

Balans Positivitet 

Framåtanda 
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Vellone et al., (2007) 

 

Rörelse 

Tärande 

Valfrihet Omtanke 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka begreppet livskvalitet i vårdandet. Anledningen 

till det valda ämnet var att livskvalitet ses som centralt och övergripande i 

sjuksköterskans arbete. Trots det finns det väldigt lite kvalitativ forskning inom ämnet 

med fokus på den subjektiva upplevelsen. Avsaknad av relevant forskning inom 

ämnet ger en kunskapslucka som gör det svårt för sjuksköterskor att finna 

evidensbaserade omvårdnadsåtgärder i relation till livskvalitet. Genom att belysa den 

subjektiva upplevelsen av livskvalitet i vårdandet framkom ett övergripande tema som 

benämndes Frid och Frihet med underkategorierna Relationer, Roller, Autonomi, 

Identitet, Meningsfullhet och Tillfredsställelse. Dessa skulle kunna integreras i 

omvårdnadsprocessen för att öka kunskapen om livskvalitet i vårdandet.  

Frid och Frihet  

Trots avsaknad av konsensus kring definitionen av livskvalitet finns det en enighet i 

forskningen angående livskvalitet som en subjektiv och individuell upplevelse. Med 

grunden i livskvalitet som ett subjektivt begrepp framträdde likheter i resultatet som 

bildade det övergripande temat frid och frihet. Samtliga underkategorier bildade 

tillsammans ett resonemang om att livskvalitet i vårdandet handlade om att finna frid 

och frihet i det aktuella livsskedet. Utifrån analysen av resultatet skapades en 

tankemodell med inspiration från Duncan (2015) som illustrerar tanken om att 

livskvalitet i vårdandet handlar om att uppnå ett tillstånd av frid och frihet och vägen 

som leder dit. Människan existerar i sina relationer som har en stor inverkan på den 

upplevda livskvaliteten och mellanmänskliga relationer kan i sin bästa form ge styrka 

och stöttning i val och handlingar som bidrar till livskvalitet. Utan relationer har 

människan närmare till avsaknad av livskvalitet (Clark, 2004; Fujinami et al., 2012; 

Geurtsen, 2005; Hjaltadóttir och Gústafsdóttir, 2007; Lynch et al., 2008; Rowland et 

al., 2016 & Vellone et al., 2007). I resultatet framstår livskvalitet som en produkt av 

bland annat goda relationer. Peplau (1994) refererad i Molzahn och Plummer (2015) 

beskriver hur livskvalitet speglar våra relationer vilket stryker fyndet i resultatet. I 

litteraturstudien nås konsensus kring att relationer har en stark inverkan på en 

människa upplevda livskvalitet.  

I resultatet redovisas begreppen autonomi och identitet i relation till livskvalitet och 

klargör vikten av att kunna vara sig själv, tycka om sig själv och bestämma över sitt 

eget liv. Sjukdom kan i många fall orsaka en känsla av osäkerhet och otillräcklighet 

och inverka negativt på den upplevda livskvaliteten. Känslan av att inte vara samma 

person som innan sjukdomen kan orsaka ett ifrågasättande av den egna identiteten och 
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Rowland et al. (2016) påtalar vikten av att acceptera och försonas med det faktum att 

kroppens förmåga har förändrats. Det är jämbördigt med att finna balans i de psykiska 

dimensionerna av livskvalitet och de funktionella dimensionerna av livskvalitet som 

berör kroppslig funktion och förmåga att prestera (Adegbola, 2006). King (1994) 

refererad i Molzahn och Plummer (2015) beskriver livskvalitet som en drivande och 

positiv energi som öppnar upp för möjligheter i livet vilket skapar en tanke om att 

livskvalitet kan röra sig i en god cirkel. För att kunna uppleva livskvalitet i närvaro av 

sjukdom bör en människa fokusera på det den fysiska kroppen klarar av snarare än 

vad den är oförmögen till. Det kan ske genom att finna nya intressen som är 

kompatibla med den egna fysiska kroppens förmåga och försöka finna ett positivt sätt 

att se på livet (Hjaltadóttir & Gústafsdóttir, 2007; Lynch et al., 2008; Phil-Lesnovska 

et al., 2010 & Rowland et al., 2016). 

Upplevelsen av att ha mening i livet kan innebära att ägna sig åt något som för den 

enskilda individen upplevs meningsfullt. Upplevelsen av meningsfullhet kan handla 

om att som individ göra skillnad för sin egen och andras situation vilket utmynnar i en 

känsla av duglighet. Lynch et al. (2008) och Geurtsen (2005) relaterar meningsfullhet 

till upplevelsen av att arbeta och utföra ett dagsverk. Det är enkelt att föreställa sig att 

oförmåga att arbeta kan inverka negativt på bilden en människa har av sig själv och 

därmed inverka negativt på den upplevda livskvaliteten, då ett arbete i många fall 

innebär gemenskap och en känsla av att det finns en anledning att stiga upp på 

morgonen. Känslan av meningsfullhet kan även styrkas av upplevelsen att uppfylla 

sitt syfte. Geurtsen (2005) beskriver hur meningsfullhet kan komma utav att en 

människa genom arbete uppfyller sitt syfte att försörja sig själv och sin familj. 

Oförmåga att arbeta kan inverka negativt på livskvaliteten genom ekonomisk stress 

men även genom att generera en känsla av att vara otillräcklig som människa.   

Den här litteraturstudien visar att begreppet livskvalitet är av stor betydelse i 

vårdande. Den visar även att upplevelsen av livskvalitet är subjektiv och individuell 

vilket medför ett behov av kommunikation mellan sjuksköterska och patient för att 

klargöra vad livskvalitet är och betyder för den enskilde individen.  

 

Konklusion 

Livskvalitet är en subjektiv upplevelse som behöver belysas i vårdandet det finns 

patienter som upplever sänkt livskvalitet till följd av förändring eller otillräcklighet i 

patienters livssituation. För att kunna utöva ett gott vårdande krävs att sjuksköterskor i 

relationen till patienter utforskar hur den unika individen upplever sin livskvalitet och 

vilka faktorer som bidrar till livskvalitet eller avsaknad av livskvalitet. Resultatet 

indikerar att livskvalitet är ett centralt begrepp i omvårdnad och bör lyftas till ljuset i 

dialogen mellan sjuksköterskor och patienter. Resultatet visar att kommunikationen 

om livskvalitet kan förbättras och utvecklas som en del i omvårdnaden. Bättre 
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kommunikation kan antas bidra till högre livskvalitet hos patienter, det skulle kunna 

ske genom att sjuksköterskor tillhandahåller stöd och vägledning i relation till 

livskvalitet på ett djupare och mer reflekterande plan. För att kunna skapa en relation 

till patienter där stöd och vägledning i relation till livskvalitet är närvarande krävs en 

evidensbaserad kunskap hur faktorerna relationer och roller, identitet och autonomi 

och meningsfullhet och tillfredsställelse inverkar på människors upplevda livskvalitet. 

Genom att utgå ifrån en kunskap om vad som får en människa att uppleva livskvalitet 

i vårdandet, hur en människa upplever livskvalitet i vårdandet och hur livskvalitet 

visar sig i vårdandet kan sjuksköterskor finna sätt att stödja patienter i relation till 

livskvalitet.  

Slutligen designades en modell med inspiration från Duncan (2015) som visar hur 

olika faktorer, i relation till livskvalitet, i samspel blir till en helhet där en människa 

kan uppleva frid och frihet i jaget.  

 

Implikation 

För att synliggöra patienters individuella upplevelse av livskvalitet i vårdandet skulle 

kommunikation om begreppet kunna integreras i vårdprocessen. Det skulle kunna ske 

genom ett samtal mellan sjuksköterskor och patienter där livskvalitet belyses. För att 

kunna identifiera, utforska och utveckla den enskilda individens livskvalitet kan 

begreppet användas i förslagsvis inskrivningssamtalet. Eftersom statistik visar att 

livskvaliteten generellt är lägre hos äldre människor skulle begreppet kunna 

inkluderas i de formulär som används för att identifiera risker för malnutrition, fall, 

trycksår och munhälsa. För att begreppet livskvalitet skall kunna användas i 

vårdprocessen krävs ytterligare forskning angående användning av begreppet 

livskvalitet i omvårdnad. Det bör finnas en förståelse och tydlig betydelse av 

begreppet livskvalitet för att det framgångsrikt skall kunna användas i vårdprocessen 

för att främja livskvalitet i vårdandet.  
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Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord Cinahl Pubmed PsycInfo Scopus SweMed+ 

Livskvalitet Quality of life Quality of life Quality of life Quality of life Quality of life 

Omsorg Nursing Nursing Nursing Nursing Nursing 

Omvårdnad Caring Caring Caring Caring  

      



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Booleska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

 

2/3-16 Cinahl 

Quality of life AND nursing AND 

caring/Abstract available, 2006-

2015, Academic journals/ 

Ämnesord: quality of life, nursing, 

caring. 

 59 33 3 3 

3/3-16 Pubmed 

Quality of life AND nursing AND 

caring/ Abstract, 2006-2016, 

Academic journals, humans, 

engelska eller svenska/ Ämnesord: 

quality of life, nursing, caring. 459 79 3(2*) 3 

4/3-16 SweMed+ 

Quality of life, caring AND 

nursing/ 2006-2016, engelska eller 

svenska, peer reviewed/ 

Ämnesord: quality of life. 0 0 0 0 

4/3-16 SweMed+ 

Quality of life, Caring AND 

nursing/ 2006-2016, engelska eller 

svenska, peer reviewed/ 

Ämnesord: quality of life. 7 2 0 0 

4/3- 16 Psycinfo 

Quality of life AND nursing AND 

caring/ 2006-2016, peer reviewed, 

human, engelska, svenska. 

Ämnesord: quality of life. 19 7 0(3*) 0 

5/3-16 Scopus 

Quality of life AND nursing AND 

caring/health sciences, 2006-2016/ 

Keywords, title or abstract: nursing 

and caring. 53 53 0(4*) 0 

7/3-16 Cinahl 

Quality of life AND nursing AND 

caring/ Abstract available, 2004-

2005, academic journals, peer 

reviewed, human, engelska eller 

svenska/ Ämnesord: quality of life, 

nursing, caring. 9 7 2 2 

7/3-16 Pubmed 

Quality of life AND nursing AND 

caring/ Abstract, 2004-2005, 

Academic journals, humans, 

engelska eller svenska/ Ämnesord: 

quality of life, nursing, caring. 91 12 2(2*) 0 

7/3-16 PsycInfo 

Quality of life AND nursing AND 

caring/ 2004-2005,  peer reviewed, 

human, engelska, svenska, 

kvalitativ studie. Ämnesord: 

quality of life. 5 2 2(2*) 0 

Totalt:   702 195 12(13*) 8 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens Clark, E. (2004). Quality of life: a basis for clinical decision-making in community psychiatric 

care. Journal Of Psychiatric & Mental Health Nursing, 11(6), 725-730 6p. doi:10.1111/j.1365-

2850.2004.00800.x 

Land  

Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte Att belysa hur begreppet livskvalitet påverkar sjuksköterskor som vårdar individer med allvarliga 

psykiska sjukdomar 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod. 
Forskningen styrs av beskrivande forskning med grounded theory som metod. 

Urval Urvalet inkluderade sjuksköterskor med erfarenhet av att ta hand om individer med allvarliga 

psykiska sjukdomar och deltagarna till studien valdes ut av sina arbetskamrater.  

Datainsamling 19 sjuksköterskor intervjuades med öppna frågor och de pågick tills det fanns tillräckligt med 

information. Tre gånger under studien var det avstämning med deltagarna. Deltagarna fick ta del 

av sin intervju som var transkriberad och fick möjlighet till att utöka eller förtydliga vad som hade 

sagts.  

Dataanalys Insamlad data analyserades med öppna, axiala kodningar och med ständigt jämförande metod för 

datahantering. Under dataanalysen fick deltagarna ta del av sin intervju som hade transkriberad 

och fick möjlighet till att utöka eller förtydliga vad som hade sagts. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Begreppet livskvalitet är ett viktigt begrepp i öppenvården. Sjuksköterskor bedömde livskvalitet 

genom att ställa öppna frågor och genom att lära känna personen i fråga. Vid arbete med en 

individ som har en psykisk sjukdom krävs det att sjuksköterskan visar respekt, delaktighet och 

uppmuntra hopp samt drömmar som personen har. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 2 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

 

Referens Fujinami, R., Otis-Green, S., Klein, L., Sidhu, R., & Ferrell, B. (2012). Quality of Life of Family 

Caregivers and Challenges Faced in Caring for Patients With Lung Cancer. Clinical Journal Of 

Oncology Nursing, 16(6), E210-20 1p. doi:10.1188/12.CJON.E210-E220 

Land  

Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte Syftet är att beskriva hur anhörigvårdare påverkas av att vårda sin anhörig med lungcancer och 

föreslå interventioner samt resurser för anhörigvårdare med underskott av livskvalitet. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ  
Fallstudie som innefattade två vårdgivare som valdes från National Cancer Institute. 

Urval Fallstudier som valdes ut skulle inkludera individer med större utmaningar i två eller fler aspekter 

av livskvalitet.  

Datainsamling Fallstudierna var sammansatta av material från frågeformulär och intervjuer, med validerade 

instrument. 

Dataanalys Är ej berört. 

Bortfall Ej relevant. 

Slutsats Fallstudierna visar på komplexa utmaningar som drabbar anhörigvårdare till patienter med 

lungcancer. Livskvaliteten hos patienten och hos anhörigvårdare påverkar varandra. Genom att 

identifiera behovet av stöd och utbildning hos anhörigvårdarna kan sjuksköterskan arbeta med 

andra discipliner för att kunna erbjuda bästa möjliga resurser. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 2 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

 

Referens Geurtsen, B. (2005). Quality of life and living with HIV/AIDS in Cambodia. Journal Of 

Transcultural Nursing, 16(1), 41-49. 

Land  

Databas 

USA  

Cinahl 

Syfte Syftet är att undersöka livskvalitet hos människor i Kambodja som lever med hiv/aids. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 
Explorativ fenomenologisk design 

Urval Deltagarna bestod av 10 män och 15 kvinnor som var HIV positiva. Rekrytering skedde via 

vårdcentraler och hospice. Inklusionskriterier var att deltagarna skulle vara över 18 år, Hiv-

positiva och uppleva symtom av AIDS. 

Datainsamling Data samlades in under en sex månaders period i Kambodja. Intervju var semistrukturerad med 

öppnar frågor och allt material spelades in. Alla deltagare var införstådda med sina rättigheter och 

sitt konfidentiella skydd. De informerades om att de inte behöver tala om riskbeteende, sexualitet 

samt kön. Intervjuerna genomfördes i en lugn och trygg miljö, med en tolk som arbetar som 

läkare. 

Dataanalys Alla frågor och svar översattes direkt under intervjun. Den engelska översättningen 

transkriberades ordagrant efter intervjun. Den engelska översättningen användes genomgående 

under analysprocessen, för att behålla trovärdigheten av deltagarnas svar. Band, transkriptioner, 

fältanteckningar och metodanteckningar sågs över regelbundet. De framväxande teman och fraser 

ledde därmed datainsamlingen. 

Bortfall Ej angivet  

Slutsats En stor begränsning i studien var att tolk användes. Ordet livskvalitet användes inte under 

intervjuerna för att inte sätta etikett på frågorna. Trovärdighet förstärktes eftersom att analysen 

delades mellan flera forskare. Studien presenterade livskvalitet perspektivet ur 25 Kambodjanska 

individer. Att leva med hoppfullhet och i nuet var viktiga aspekter för att främja livskvaliteten. Att 

ha möjlighet att klara grundläggande saker självständigt och att ha en stabil relation med 

omgivningen var aspekter som främjande livskvalitet.    

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1  



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

 

Referens Hjaltadóttir, I., & Gústafsdóttir, M. (2007). Quality of life in nursing homes: perception of 

physically frail elderly residents. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 21(1), 48-55. 

Land  

Databas 

Island  

Cinahl 

Syfte Att ta reda på vad livskvalitet är hos fysiskt svaga, men klarsynta äldre personer som bor på 

vårdhem.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ  

Metoden har en filosofisk bakgrund och är baserad på hermeneutisk fenomenologi.  

Urval Sjuksköterskechefen valde ut manliga och kvinnliga vårdtagare som kunde delta i studien. Kravet 

var att vårdtagarna skulle vara klarsynta och kunna delta i ett samtal. Nio stycken vårdtagare 

tillfrågades, men det var bara åtta vårdtagare som ville delta. Sex kvinnor och två män i åldrarna 

76-93år.  

Datainsamling Alla deltagare intervjuades två eller tre gånger under en tre månads period. Intervjuaren hade en 

dialog med vårdtagarna för att underlätta frågeställningarna och intervjuerna varade i 30-90 min 

beroende på hur länge vårdtagaren orkade.  Det inhämtade materialet transkriberades.  

Dataanalys I fyra av åtta intervjuer fanns det en beskrivande berättelse och det fanns en detaljerad utvärdering 

av de berättelserna. Alla åtta Intervjuer transkriberades. Temas bildades utifrån likheter och 

skillnader. Alla åtta berättelser gav en likartad inblick i hur deltagarna upplevde sin livskvalitet.   

Bortfall Ett bortfall, informanten ville inte delta.  

Slutsats Vårdtagarna ansåg att aspekterna av livskvalitet var att känna sig trygga i vårdhemmet, att blir 

uppfattade som en individ som har utfört meningsfulla ting.  Saker som kunde öka livskvalitet var 

vård som var anpassad till varje enskild individ, möjlighet till enskilda rum samt att det finns 

professionell personal som har förståelse för personens nuvarande och tidigare liv.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1  



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

Referens Lynch, E.B., Butt, Z., Heinemann, A., Victorson, D., Nowinski, C., Perez, L., & Cella, D. (2008). 

A qualitative study of quality of life after stroke the importance of social relationships. Journal of 

Rehabilitation Medicine, 7,(40), 518-523. http://dx.doi.org/10.2340/16501977-0203 

Land  

Databas 

USA 

Pubmed 

Syfte Att ta reda på hur livskvalitet påverkas långsiktigt efter stroke  

Metod:  

Design 

Kvalitativ  
Fokusgrupper 

Urval Deltagarna varvades genom posters på relevanta ställen. Deltagarna skulle vara över 18år, 

engelska talande, diagnostiserad med stroke av en läkare samt att inte vara inskriven på någon 

vårdinrättning för tillfället. Deltagarna skulle inneha kognitiv förmåga till samtycke och psykisk 

möjlighet att delta i en intervju som är 60-90 min lång.  

Datainsamling Intervjuer med fokusgrupper med nio strokepatienter och sex vårdgivare. Där deltagarna skulle 

beskriva hur deras livskvalitet hade påverkats av att ha drabbats av stroke. Vårdgivarna ombads 

diskutera livskvalitet för den stroke drabbade. Deltagarna ombads tala öppet och diskutera 

sinsemellan, där det var tydligt med att det inte finns några rätt eller fel  

Dataanalys Bandinspelning med fokusgrupperna där allt transkriberades med anonymitet. Temas bildades 

utifrån likheter och skillnader. 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Vikten av sociala relationer är livsviktigt efter stroke, vilket tidigare forskning även har visat. 

Forskarna föreslår att utvärdering av socialt stöd och socialfunktion i relation till livskvalitet bör 

göras.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 2 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens Pihl-Lesnovska, K., Hjortswang, H., Ek, A-C., & Hollman, Frisman, G. (2010). Patient's 

Perspective of Factors Influencing Quality of life While Living With Crohn Disease. 

Gastroenterol Nurs, 33,(1), 37-46. 

Land  

Databas 

Sverige  

Pubmed 

Syfte Att undersöka livskvalitet hos patienter med Crohns sjukdom 

Metod:  

Design 

Kvalitativ  
Induktiv vetenskapliga ansats enligt grounded theory  

Urval Bekvämlighetsurval. Forskarna gav en deltagare åt gången skriftlig information om studien och 

förfrågan om att delta. En vecka senare ringdes deltagaren upp och blev tillfrågad om att bli 

intervjuad.   

Datainsamling Intervjuer som var 20-60 minuter långa. Intervjuaren bar ingen sjuksköterskeuniform och var inte 

ansvarig för vårdandet av patienten. Alla intervjuer spelades in och transkriberades ordagrant  

Dataanalys Jämförelseanalys användes och öppen kodning. Kodningarna jämfördes och kategorier formades, 

vilket identifierade vad livskvalitet betydde för informanterna. Data bedömdes regelbundet för att 

vara säkra på att det var relevant till kategorierna.  

Bortfall Ej angivet  

Slutsats Begräsningarna som individer med Crohns sjukdom upplever påverkar livskvaliteten och det 

tydliggör hur viktigt det är för sjukvårdpersonal att se varje patient som en unik individ. Att 

sjukvårdpersonal bör vara förstående för patientens oro för sin sjukdom, isolering, 

kroppsuppfattning samt känslan att vara en börda för andra. Artikeln påvisar vikten av en bra 

relation mellan sjuksköterska och patient.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 2  



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

Referens Rowland, C., Danson, S. J., Rowe, R., Merrick, H., Woll, P. J., Hatton, M. Q.. . Eiser, C. (2016). 

Quality of life, support and smoking in advanced lung cancer patients: A qualitative study. BMJ 

Supportive & Palliative Care, 6(1), 35. 

Land  

Databas 

England  

Pubmed  

Syfte Syftet att ta reda på sambandet mellan livskvalitet, socialt stöd och rökning hos patienter med 

avancerad lungcancer.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ  
Semistruktererade intervjuer  

Urval Inklusionskriterier var vuxna med diagnos med avancerad lungcancer, med en överlevnad som 

uppskattades till mer än sex månader.  

Exklusionskriterier var individer med en begränsad engelska, för dåligt sjukdomstillstånd eller 

individer som hade psykiska problem.  

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer utfördes i deltagarnas hem eller på Universitetet i Sheffield. 

Intervjuerna varade i ca 60 minuter.  

Dataanalys Intervjuerna bandinspelades och transkriberades med anonymitet. Data analyserades med 

tolkningsfenomenologisk analys, som följde riktlinjerna för publikation. Allt materiel kodades av 

två författare individuellt. Det var hög reliabilitet, olikheter diskuterades och konsensus uppkom.   

Bortfall Ej angivet  

Slutsats I studien var familjerelationer viktiga för att klara av sjukdomen och därav bör 

familjemedlemmarna inkluderas i vårdplaneringen. Slutsatsen är att vårdpersonal bör ge klara råd 

om de negativa konsekvenserna av att fortsätta röka när patienter har avancerad lungcancer, för att 

främja patientens livskvalitet.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1  



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

Referens Vellone, E., Piras, G., & Cohen, MZ. (2008). Quality of life for caregivers of people with 

Alzheimer's disease. Journal of Advanced Nursing. 61(2). 222-231. Doi:10.1111/j.1365-

2648.2007.04494.x 

Land  

Databas 

Italien 

Cinahl 

Syfte Syftet är att belysa livskvalitet hos personer som vårdar individer med sjukdomen Alzheimers och 

identifiera faktorer som påverkar livskvalitet. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod. 

Hermeneutisk, fenomenologisk design. 

Urval 11 män och 22 kvinnor valdes till studien, de valdes via vårdcentralen när du följde med sin 

anhörig till läkarbesöket. Inklusionskriterier var att deltagarna skulle ha tagit hand om sin anhörig 

som hade haft alzheimer i minst 2 år. Medelåldern för vårdgivarna var 62år. 

Datainsamling Datainsamlingen skedde genom intervjuer ensam med vårdgivaren. Intervjuerna varade i cirka 30 

min och öppna frågor ställdes. Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant. 

Dataanalys Alla frågor och svar översattes direkt under intervjun. Den engelska översättningen 

transkriberades ordagrant efter intervjun. Den engelska översättningen användes genomgående 

under analysprocessen, för att behålla äktheten av deltagarnas svar. Band, transkriptioner, 

fältanteckningar och metodanteckningar sågs över regelbundet. De framväxande teman och fraser 

guidade där med datainsamlingen.   

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Att sjukvårdspersonal ska ha en djupare förståelse för innebörden att vara vårdgivare och deras 

livskvalitet. För att kunna ha strategier för att bevara och förbättra livskvalitet för vårdgivare. 

Interventionsforsknings behövs i länder där det inte har utförts än. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1. 
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