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Sammanfattning 

Bakgrund: Människor idag blir äldre och äldre, detta medför att människors behov av 

palliativ vård ökar. Den palliativa vården har fokus på att möjliggöra en 

god livskvalitet för patienten. Det är därför av stor vikt att som 

sjuksköterska förstå vad livskvalitet innebär för den enskilda patienten 

samt vilka faktorer som påverkar dennes känsla av livskvalitet.  

Syfte:  Syftet var att utifrån ett patientperspektiv belysa faktorer som påverkar 

livskvalitet hos vuxna patienter med cancer när de erhåller palliativ vård. 

Metod:  En litteraturöversikt med tematisk analys innehållande elva vetenskapliga 

artiklar varav sex är kvantitativa, tre är kvalitativa och två är av mixad 

metod. Artiklarna är hittade i databaserna CINAHL Complete, PubMed 

samt Nursing and Allied Health Database och är publicerade mellan 2007-

2018.  

Resultat: Resultatet belyser ett huvudtema, symtomlindring samt fyra underteman, 

fysiska faktorer, emotionella faktorer, sociala faktorer samt vårdteamets 

betydelse. Hur väl patienterna var symtomlindrade hade störst påverkan på 

deras känsla av livskvalitet. Symtomlindringen påverkade patienternas 

fysiska, emotionella samt sociala faktorer och en god symtomlindring 

ökade möjligheten för patienterna att leva det liv de eftersträvade.  

Diskussion: Obotlig sjukdom medförde situationer, symtom och känslotillstånd som 

tvingade patienten att anpassa sig till sin nya situation.  Callista Roys 

adaptionsmodell är anpassning är nödvändigt för att patienten ska uppleva 

hälsa. Vidare framkom att symtomlindring var en avgörande faktor för 

patientens känsla av livskvalitet. En god symtomlindring bidrog till att 

patienten hade bättre förutsättningar till att upprätthålla sitt vardagliga liv 

samt sociala relationer.  

Nyckelord: Livskvalitet, patientperspektiv, palliativ vård, cancer  

 



  
 
 

 

Abstract 

Background: People today get older and older, which means that people’s need for 

palliative care increases. The palliative care focuses on enabling a good 

quality of life for the patient. It is therefore of great importance that, as a 

nurse, understand the quality of life for the individual patient and the 

factors that affect this person’s quality of life. 

Aim: The purpose was to illustrate, from a patient perspective, factors that 

affect the quality of life of adult patients with cancer when receiving 

palliative care. 

Method: A literature review with thematic analysis containing eleven scientific 

articles, of which six are quantitative, three are qualitative and two are of 

mixed method. The articles are found in the databases CINAHL 

Complete, PubMed and the Nursing and Allied Health Database, and are 

published between 2007-2018. 

Results: The result highlights a main theme, symptom relief, and four subthemes, 

physical factors, emotional factors, social factors as well as the 

importance of the care team. How well patients were symptomatic had the 

greatest impact on their sense of quality of life. The relief of symptoms 

affected the physical, emotional and social factors of the patients and 

contributed partly to increasing patients’ ability to live the lives they 

sought. 

Discussion: Incurable disease led to situations, symptoms and emotional states that 

forced patients to adapt to the new situation. In Callista Roys 

adaptionmodel adapation is necessary for the patient to experience health. 

Furthermore, symptom relief was a crucial factor in patient's sense of 

quality of life. A good symptom relief contributed to the patient having 

better conditions for maintaining everyday life as well as social 

relationships.  

Keywords: Quality of life, patient perspective, palliative care, cancer 
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Inledning 

Under författarnas verksamhetsförlagda utbildning inom palliativ vård var båda på enheter för 

avancerad sjukvård i hemmet (ASIH). Att patienterna var i ett palliativt skede var nytt för 

båda författarna och vi ansåg det givande och lärorikt att erfara hur palliativ vård är utformad. 

Den verksamhetsförlagda utbildningen genererade ett intresse för palliativ vård vilket ligger 

till grund för denna litteraturöversikt. Vid upprepade tillfällen samtalade vi med personalen på 

ASIH angående livskvalitet och vikten av att arbeta för att främja patientens livskvalitet. 

Dock beskrevs aldrig specifikt vilka faktorer det var som kunde påverka patientens känsla av 

livskvalitet. Vi ville därför studera detta vidare med fokus på bidragande faktorer oberoende 

av vårdplats och tidigt eller sent skede i sjukdomen. Eftersom populationen idag blir äldre och 

äldre innebär det att fler människor kommer att vara i behov av palliativ vård, därför är detta 

ett relevant ämne att belysa. Vår förhoppning är föreliggande litteraturöversikt kommer att 

bidra med en ökad förståelse gällande betydelsen av medvetenhet kring vilka faktorer som 

kan påverka patientens livskvalitet. Vi hoppas att det kommer underlätta arbetet för 

sjuksköterskor i palliativ vård att vara medvetna om vilka faktorer som kan påverka den 

enskilda patientens livskvalitet.  

 

Bakgrund 

Palliativ vård avser att bibehålla och förbättra livskvaliteten hos patienter och deras 

närstående vid livshotande sjukdom (World Health Organization [WHO], 2018a). 

Symtomlindring är en central del i främjandet av livskvaliteten där fysiska, psykiska, 

existentiella samt andliga faktorer ska beaktas. Palliativ vård ska vara personcentrerad vilket 

möjliggörs genom att patientens enskilda behov identifieras och uppmärksammas. Palliativ 

vård blir aktuellt när ett sjukdomstillstånd inte längre anses kurativt (Nationell vårdplan för 

palliativ vård, u.å). Syftet i vården ändras därmed från att bota till att lindra symtom samt 

stödja patienten och dess närstående. Den palliativa vården har sin grund i ett palliativt 

förhållningssätt som karakteriseras av en helhetssyn på människan (Socialstyrelsen, 2013). 

Individen, som till följd av obotlig sjukdom, har en begränsad tids överlevnad och ska stödjas 

i att leva med högsta möjliga värdighet och välbefinnande.  

 

Uppkomsten av palliativ vård  

Vård av döende personer benämndes fram till år 1987 som terminal vård (Beck-Friis & 

Strang, 2012). Ordet terminal ersattes efterhand av ordet palliativ som kommer från latinets 
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pallium och betyder mantel, manteln är en symbol för lindrande åtgärder för den döende 

människan. År fyra hundra efter Kristus var hospice ursprungligen en viloplats för trötta 

resenärer och på det sättet såg det ut under flera århundraden (Enck, 2009). På medeltiden 

erbjöd även klostren gästhem för människor som var obotligt sjuka och döende (Ternestedt & 

Andershed, 2013). I början av 1900-talet ansågs döden vara en religiös händelse och de flesta 

dog i sina hem, vilket kan benämnas som den traditionella döden (Ternestedt, 2013). I takt 

med det moderna samhällets utveckling dog fler och fler på sjukhus och den moderna döden 

sågs som ett medicinskt misslyckande. Fokus låg på att bota och när bot inte längre ansågs 

möjligt slutade läkaren att besöka patienten. Därmed fick patienten invänta sin död och fick 

endast ta emot besök av familjen på utsatta tider. Under 1950-talet blev förståelsen för 

existentiella och psykosociala behov hos dödssjuka människor uppmärksammat och i 

samband med framsteg inom farmakologin utvecklades den palliativa vården ytterligare 

(Ternestedt & Andershed, 2013). Vidare utvecklades den palliativa vården när St 

Christophers Hospice grundades i England år 1967. Där växte ett nytt tankesätt fram vilket 

uppmärksammade vikten av närstående i vården av den döende. I anknytning till detta 

identifierades ett behov av stöd hos närstående vilket medförde att ett samarbete mellan olika 

professioner påbörjades för att tillgodose både den döendes och de närståendes behov.  

 Den palliativa vården i Sverige var ursprungligen inriktad på patienter som levde med 

cancer i livets slutskede, så såg det även ut i de flesta andra länder under flera år (Enck, 2009; 

Nationella rådet för palliativ vård, 2010). I början av 1970-talet i Sverige formades en 

sjukhusbunden hemsjukvård och tio år senare växte verksamheter med palliativa inriktningar 

fram i både Stockholm och Göteborg. Den palliativa vården idag ska inte vara inriktad på 

diagnos utan gälla alla patienter som är i behov av den palliativa helhetsvården.  

 

Palliativ vård 

Varje år beräknas ungefär 40 miljoner människor i världen behöva palliativ vård och av dessa 

människor är det endast 14 procent som erhåller det (World Health Organization [WHO], 

2017). I höginkomstländer är döden medicinskt inriktad och kurativ behandling prioriteras 

framför palliativ vård (WHO, 2014). I dessa länder behövs det en bättre och en tidigare 

integrering av palliativ vård vid sidan av en pågående kurativ eller palliativ behandling. I låg- 

och medelinkomstländer är däremot kurativ behandling begränsad eller inte tillgänglig alls 

och den palliativa vården är under utveckling. I Sverige är tillgången till palliativ vård god 

(Socialstyrelsen, 2013). Det föreligger dock geografiska skillnader gällande tillgången då 
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verksamheterna som tillhandahåller palliativ vård är ojämnt fördelade över landet. Den 

palliativa vården i Sverige kan ske på olika platser och det finns enheter som bedriver allmän 

samt specialiserad palliativ vård (Nationella rådet för palliativ vård, 2010). Allmän palliativ 

vård ska kunna ges till patienter oavsett vårdkontext. Det krävs en grundläggande kunskap 

inom palliativ vård samt samverkan mellan olika vårdgivare för att allmän palliativ vård ska 

vara gynnsam. Enheter som bedriver allmän palliativ vård är vårdavdelningar inom 

slutenvården, ambulansvård, allmänna kliniker, hemsjukvård och vård och- omsorgsboenden 

(Radbruch & Payne, 2009). Specialiserad palliativ vård innebär att patienten i fråga har 

vårdbehov som kräver tillgång till sjuksköterska eller läkare dygnet runt. Den specialiserade 

palliativa vården ges av ett multiprofessionellt team med specifik kompetens inom palliativ 

vård. Specialiserad palliativ vård bedrivs på specialiserade palliativa verksamheter (Radbruch 

& Payne, 2009, 2010; Socialstyrelsen, 2013). Enheter som bedriver specialiserad palliativ 

vård är hospice och palliativa enheter kopplat till slutenvården, palliativa konsult- eller 

rådgivningsteam, kommunala hospiceteam, öppenvårdskliniker, hospicedagvård samt 

palliativa hemsjukvårdsteam. De palliativa konsult- eller rådgivningsteamen är tillgängliga för 

att kunna stödja akutsjukvård, primärvård samt kommunala vård- och omsorgsboenden i 

vården av patienter med palliativa vårdbehov.  

 Behovet av palliativ vård ökar i utsträckning med att människan lever längre samt till följd 

av obotliga sjukdomar som uppstår med stigande ålder (WHO, 2014). WHO definierar 

grundläggande delar som den palliativa vården bygger på. Inom palliativ vård tillämpas ett 

förhållningssätt där patient och närstående ses som en helhet vilket gör att teamarbete blir 

nödvändigt för att kunna möta patientens samt dess närståendes behov. Behoven bemöts 

genom stödjande åtgärder som för patienten möjliggör ett aktivt liv fram till döden och där 

närstående erhåller stöd för att hantera situationen. Åtgärdernas syfte avser att förbättra 

livskvaliteten hos patienten där symtomlindring utgör en stor del. Tidigare forskning har visat 

att patienter som erhöll palliativ vård i förhållande till vanlig onkologisk vård upplevde bättre 

livskvalitet och hade mindre förekomst av depression (Bakitas et al., 2009; Davis, Temel, 

Balboni & Glare, 2015; Kelley & Meier, 2010). Det tydliggjordes även att palliativ vård på ett 

effektivt sätt lindrar symtom samt bidrar till kortare sjukhusinskrivningar för patienten. 

 De fyra hörnstenarna inom palliativ vård är; symtomlindring, teamarbete, kommunikation 

samt närståendestöd (Strang, 2012). Symtomlindring är centralt inom palliativ vård då det 

ökar livskvaliteten hos patienten och det är avgörande att som sjuksköterska arbeta 

förebyggande vid symtomlindring samt att inte enbart uppmärksamma de fysiska symtomen 

då lidande även kan innefatta psykiska eller existentiella aspekter. Om patienten inte är väl 
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symtomlindrad kan detta även påverka de närstående negativt, vilket i sin tur kan leda till 

ännu mer påfrestning hos patienten samt minskad känsla av livskvalitet. Symtomlindring 

beskrivs som ett av vårdteamets yttersta expertis och en god symtomkontroll möjliggörs 

genom att sjuksköterskan har en bred kompetens, är uppmärksam, kreativ och snabbtänkt 

(Hannon, Swami, Rodin, Pope & Zimmerman, 2017). Viljan att eftersträva en gynnsam vård 

för patient och närstående medför att teamarbete från olika professioner blir nödvändigt 

(Strang, 2012). Med teamarbete menas att arbetet drivs mot samma mål och att medarbetarna 

från de olika professionerna bidrar med sina specifika kompetenser och därmed kompletterar 

vårdandet. Palliativ vård är med andra ord inte en vårdform där de olika professionerna 

enskilt utför sina arbetsuppgifter och det krävs en ständig kommunikation för att tanken 

bakom teamarbetet ska vara fördelaktigt och en god kommunikation ökar förutsättningarna 

för att den palliativa vården blir idealisk för både patient och närstående. Kommunikationen 

mellan sjuksköterska och patient är även avgörande i skapandet av en vårdrelation och inom 

palliativ vård behöver sjuksköterskan vara förberedd på att möta konversationer om patienters 

existentiella ångest (Dahlberg och Segesten, 2010; Strang, Henoch, Danielson, Browall & 

Melin-Johansson, 2013). För att sådana samtal ska främja patientens mående behöver 

sjuksköterskan ha modet att vara emotionellt närvarande och det beskrivs ibland vara 

känslomässigt utmattande trots att ett professionellt förhållningssätt tillämpas. Vidare belyses 

betydelsen av närståendestöd eftersom patient och närstående ses som en helhet (Strang, 

2012). När de närstående får stöttning och känner en trygghet i situationen medför det en 

större möjlighet att finnas tillgänglig och behjälplig för patienten. Närståendestödet är också 

väsentligt då situationen kan upplevas som traumatisk, vilket kan leda till psykisk och fysisk 

utmattning hos de närstående. Att vara ett stöd för de närstående även efter dödsfallet i form 

av besök eller samtal, har en avsevärd betydelse för närstående då dödsfallet kan medföra att 

vardagen blir svår.  

Inom palliativ vård kan en patient bedömas vara i en tidig eller sen palliativ fas (Regionala 

cancercentrum i samverkan, 2016). Den tidiga palliativa fasen påbörjas oftast vid konstaterat 

progressiv obotlig sjukdom som kan fortgå i flera månader upp till flera år och patienten kan 

erhålla livsförlängande behandlingar samt annan vård med avsikt att främja livskvaliteten. 

Övergången mellan faserna sker oftast succesivt. Ett brytpunktsamtal ska initieras med patient 

och närstående när patienten bedöms vara i den sena palliativa fasen. Bedömningen kan ha sin 

grund i att den livsförlängande behandlingen upphört vara meningsfull eller att den genererar 

för allvarliga biverkningar. Patient och närstående kan i samråd med läkare påverka när detta 
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beslut fattas och i den sena palliativa fasen har patienten en kort förväntad överlevnad och alla 

åtgärder görs därför i lindrande syfte.  

 

Cancer 

Cancer uppstår när det sker en övergång från normala celler till tumörceller, vilket sker i en 

flerstegsprocess (WHO, 2018b). De största riskfaktorerna som bidrar till denna cellförändring 

är tobaksanvändning, alkoholvanor, ohälsosamma matvanor samt fysisk inaktivitet. I Sverige 

är prostatacancer, bröstcancer och hudcancer de cancersjukdomar flest personer drabbas av 

(Cancerfonden, 2018). Prostatacancer drabbar oftast män som är 65 år eller äldre och denna 

sjukdom utgör drygt 30 procent av cancersjukdomar som drabbar män. Bröstcancer 

förkommer vanligen hos kvinnor som är 55 år eller äldre. Dock drabbas även kvinnor yngre 

än 55 år och även män kan insjukna i bröstcancer. Hudcancer drabbar både män och kvinnor, 

som vanligast i åldern 65 år eller äldre. De tre vanligast förekommande cancersjukdomarna i 

världen är däremot lungcancer, levercancer och colorektalcancer (WHO, 2018b). Cancer är en 

av de vanligaste sjukdomarna i världen som förekommer inom palliativ vård där endast 

hjärtkärlsjukdomar är mer förekommande (WHO, 2017).  

 

Patientperspektiv 

Att leva med en obotlig sjukdom så som cancer medför en mängd komplexa känslor som ter 

sig i ett pendlande mönster (Socialstyrelsen, 2007). Många av dessa känslor kan uppfattas 

som varandras motsatser, så som till exempel hopp och förtvivlan. Patientens identitet och 

självbild hotas till följd av de förändringar sjukdomen medför. Förändringarna kan även 

beskrivas som förluster av sociala, själsliga, kroppsliga funktioner. Hur dessa förändringar 

eller förluster hanteras av varje enskild patient påverkas av patientens personlighet, livsstil 

och livsåskådning. Identiteten och självbilden påverkas även av förhållningssättet personerna 

i patientens omgivning har. Att leva med cancer förorsakar också ett behov hos patienten att 

få samtala om den aktuella situationen. Samtalet kan beröra framtiden, det levda livet samt 

existentiella frågor som uppstår. På grund av cancern förekommer ofta många och påfrestande 

symtom som till exempel trötthet, förstoppning, smärta, muntorrhet och andnöd. Symtomen 

ökar patientens behov av stöd och symtomlindring är av största betydelse för dessa patienter. 

Symtomen påverkar inte bara patienten fysiskt utan medför också en social begränsning. 

Muntorrhet kan medföra tal och sväljsvårigheter vilket kan inge känslor av skam som i sin tur 

innebär att patienter medvetet utesluter sociala kontakter. Flertalet patienter upplever 



  6 (36) 
 

emellertid meningsfullhet och tillfredställelse i livet trots den svåra symtombilden och ett ökat 

behov av hjälp. Patientens delaktighet i vardagen och i vården är högt värderad av patienterna 

själva, detta måste därför beaktas av både närstående och vårdpersonal.  

 

Livskvalitet 

Begreppet livskvalitet började användas efter andra världskriget då USA:s dåvarande 

president, Lyndon B. Johnson, använde begreppet i ett tal om landets framtidsvisioner 

(Barcaccia et al., 2013). Därefter började livskvalitet spridas och användas i många olika 

sammanhang så som i tal, skrifter och program. Livskvalitet är idag betydelsefullt i olika 

kontexter som rör faser i livet och används inom bland annat politik, journalism, sport, reklam 

och sjukvård. Petersson och Strang (2012) beskriver att livskvalitet omfattar dimensioner så 

som sociala, fysiska, psykiska och existentiella samt att det är en subjektiv upplevelse som 

relateras till välbefinnande och tillfredsställelse. Det finns dock en problematik i att förklara 

innebörden av livskvalitet (Barcaccia et al., 2013). Forskning visar att en gemensam 

definition inte är uppnådd vilket kan bli problematiskt då det används flitigt men i många fall 

inte har samma betydelse. Eftersom livskvalitet är ett rörligt begrepp blir det komplicerat att 

mäta då det grundar sig i utveckling, erfarenheter och förändringar som sker i våra liv. Risken 

finns därmed att mätningarna som görs blir opålitliga eftersom känslan av livskvalitet är 

föränderlig och inte behöver se densamma ut idag som imorgon. Samtidigt påpekas att 

betydelsen och innebörden av livskvalitet endast kan definieras av varje enskild människa. 

 Livskvalitet kan vidare ses som ett paraplybegrepp med flera olika betydelser, vilket i sin 

tur försvårar att uppnå en gemensam definition (Barcaccia et al., 2013). När livskvalitet sätts i 

förhållande till livets slutskede är relationer och andlighet två aspekter som anses viktiga. För 

att kunna förbättra vårdandet och vårdresultatet för patienten, är det av stor vikt att som 

sjuksköterska kunna bedöma känslan av livskvalitet hos patienter som vårdas i livets slut. 

Enbart livskvalitet kan beskrivas mer generellt och det kan antingen beskrivas på grupp- eller 

individnivå (Strang, 2012). Det kan användas som ett skattningsmått hos en grupp patienter 

eller en individs egna upplevelse av sin livskvalitet, vilket innebär att livskvalitet som begrepp 

kan fungera på olika sätt i olika sammanhang. För att kunna mäta patienters livskvalitet inom 

palliativ vård är det avgörande att utgå ifrån patientens egen uppfattning om sin livskvalitet då 

det är vanligt förekommande att både närstående och vårdpersonal har en mer pessimistisk 

uppfattning än patienten själv. McCaffrey (2016) beskriver utifrån ett patientperspektiv 

centrala delar för upplevelsen av livskvalitet i palliativ vård. Emotionella, fysiska och sociala 
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aspekter har en stor betydelse för livskvaliteten och är därmed viktiga för sjuksköterskan att 

bemöta.  

 

Sjuksköterskans roll  

International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor beskriver riktlinjer för 

den yrkesutövande sjuksköterskan (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Riktlinjerna belyser 

bland annat sjuksköterskans ansvar för utförandet av en god omvårdnad med grund i 

människans värderingar, erfarenheter samt tro. Vidare beskrivs att sjuksköterskan ska 

medverka till ett förhållningssätt som främjar en etisk medvetenhet samt en öppen dialog. 

Fortsättningsvis beskrivs att sjuksköterskan har ett professionellt ansvar gentemot samhället, 

det innebär att sjuksköterskan ska arbeta befrämjande för att tillgodose allmänhetens sociala 

behov och hälsa, särskilt ska minoritetsgrupper beaktas. Det innebär vidare att mänskliga 

rättigheter, trosuppfattningar och traditioner måste respekteras och innehar patienten en annan 

kultur ska informationen och vården anpassas efter dennes förutsättningar. 

Patientsäkerhetslagen (PSL, SFS 2010:659), 1 § uppger att varje enskild patient ska ges en 

omsorgsfull och sakkunnig vård samt att vårdandet ska ges med omtanke och respekt. 

Genomförandet och utformningen av vården bör i den mån det är möjligt göras i samförstånd 

med patienten. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver omvårdnad som sjuksköterskans 

specifika huvudansvar. Det innebär att sjuksköterskan ansvarar för att all omvårdnad som ges 

är god och evidensbaserad. Det gäller inte endast det egenutförda arbetet, sjuksköterskan 

ansvarar även för att kvalitetssäkra omvårdnaden som ges av annan vårdpersonal. Vidare 

beskrivs att sjuksköterskan ska fungera som ledare för arbetslaget och är den som fortlöpande 

ansvarar för patientens välbefinnande oavsett om vården sker på sjukhus, annan 

vårdinrättning eller i hemmet. Som ledare svarar sjuksköterskan dessutom för patientens 

vårdmiljö och säkerhet samt för att samarbeta med andra yrkesgrupper i vårdkedjan.  

 

Sjuksköterskans roll i palliativ vård 

Sjuksköterskan har flera funktioner i den palliativa vården och måste därför vara mångsidig i 

sin kunskap och sitt synsätt (Friedrichsen, 2012). Det ingår i sjuksköterskans roll att vara 

koordinerande, stödjande, relationsskapande samt kommunikativ. Koordinationsrollen är unik 

för sjuksköterskans arbete och för att den ska fungera optimalt är dokumentation ett viktigt 

redskap. Det är också av yttersta vikt att som sjuksköterska ha en omfattande kunskap 

gällande olika sätt att stödja patient och närstående. Stöttandet kan se olika ut och involverar 
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allt från att uppmuntra och underlätta till att bara vara närvarande. Om vårdandet ska få en 

trygg grund behöver sjuksköterskan skapa en förtroendegivande relation med både patient och 

närstående. När det gäller den kommunikativa delen innefattas såväl verbal som icke-verbal 

kommunikation, sjuksköterskan behöver ha insikt i när hen bör vara tyst, tala eller hänvisa 

patienten eller närstående att samtala med någon annan. Kommunikationen behöver vara 

anpassad både till person och situation samt grundas i ärlighet för att upplevelsen hos 

patienten och de närstående ska vara gynnsam. Utöver dessa delar behöver sjuksköterskan 

arbeta personcentrerat med respekt och fokus på den enskilda individen, en personcentrerad 

vård är avgörande för att kunna främja livskvaliteten hos både patienten och de närstående 

(WHO, 2017). 

 Forskning visar att sjuksköterskan har en avgörande roll i övergången från kurativ till 

palliativ vård (Arbour & Wiegand, 2014). Övergången kan vara känslomässigt påfrestande för 

patient och närstående och i takt med att patientens tillstånd förändras är patient och 

närstående i behov av kontinuerlig information och kunskap, detta underlättar i sin tur 

anpassningen till situationen. Sjuksköterskan beskrivs fungera som en företrädare för 

patienten som ska uppmärksamma och lyssna till patientens önskemål. Fortsättningsvis 

skildras vikten av att uppmuntra och stötta de närstående att våga vara närvarande, eftersom 

detta kan underlätta för de närstående när döden väl infaller. God kunskap gällande 

symtomlindring är en viktig aspekt eftersom patienter som erhåller palliativ vård ofta 

upplever stor börda på grund av symtomuppkomst (Ahlner-Elmqvist, Jordhøy, Bjordal, 

Jannert & Kaasa, 2008). Desto närmare döden patienten kommer tenderar symtombördan att 

öka.  

 

Problemformulering 

Enbart 14 procent av de 40 miljoner människor i världen som behöver palliativ vård erhåller 

det. I Sverige finns goda möjligheter till palliativ vård, dock är tillgången geografiskt 

begränsad då verksamheterna inte är jämnt fördelade över landet. Palliativ vård kan ske inom 

slutenvård, akutsjukvård och hemsjukvård samt antingen vara allmän eller specialiserad. I 

världen är cancer en av de vanligaste sjukdomarna som vårdas inom palliativ vård. Behovet 

av palliativ vård ökar eftersom människor i dagens samhälle lever längre och populationen 

blir äldre och äldre. Syftet med palliativ vård är framför allt att förbättra livskvaliteten hos 

patient och närstående som betraktas som en helhet. Livskvalitet är ett subjektivt mått med en 

omdiskuterad innebörd och det kan beskådas som en individs upplevelse av hälsorelaterad 
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tillfredställelse. Genom att belysa faktorer som påverkar patientens livskvalitet ges 

sjuksköterskan bättre förutsättningar till att bemöta dessa. Omvårdnad är grunden i 

sjuksköterskeprofessionen och all vård som utförs ska vara evidensbaserad med en ständig 

etisk medvetenhet. Det är även sjuksköterskans ansvar inom den palliativa vården att arbeta i 

syfte att främja patientens livskvalitet. 

 

Syfte 

Syftet var att utifrån ett patientperspektiv belysa faktorer som påverkar livskvalitet hos vuxna 

patienter med cancer, i ett tidigt eller sent skede, och som vårdas på enheter som bedriver 

allmän eller specialiserad palliativ vård. 

 

Teoretisk utgångspunkt 

Callista Roys adaptionsmodell (RAM) är applicerbar i en palliativ vårdkontext eftersom 

sjuksköterskan har ett ansvar gentemot patienter som vårdas i livets slut (Roy, 2009). Att 

stödja patienten i hennes känsla av livskvalitet samt att möjliggöra en värdig död är 

betydelsefulla aspekter i sjuksköterskans vårdande av patienter i livets slutskede. Att leva med 

en obotlig sjukdom medför en livsomställning vilken kräver en anpassning utifrån de nya 

livsomständigheterna, anpassningen är en nödvändig process i den personliga utvecklingen 

samt i bevarandet av integriteten. Roy menar att begreppet adaption handlar om anpassning 

till nya omständigheter och hon belyser vikten av att anpassningen blir lyckad eftersom det 

endast är då patienten kan uppnå balans och ro i tillvaron. Då anpassningen misslyckas och 

patientens välbefinnande hotas är det sjuksköterskans uppgift att stödja patienten genom att 

antingen underlätta anpassningen och om inte det är möjligt, försöka förbättra patientens 

känsla av livskvalitet så mycket det går i den aktuella situationen. Vidare tydliggörs att 

hälsotillstånd inte är något statiskt utan en konstant föränderlig process. Roy anser att miljön 

är av stor betydelse för adaptionen, människa och miljö samspelar med varandra och eftersom 

båda ständigt förändras tvingas människan möta flertalet utmaningar. Att utvecklas i takt med 

de förändringar som sker är nödvändigt för att människan ska kunna uppleva hälsa. 

Människan ingår även i ett samspel med sin omgivning och det är sjuksköterskans uppgift att 

förse patienten med de bästa förutsättningarna för att samspelet ska resultera i personlig 

utveckling och maximalt välbefinnande. För alla människor är det emellertid inte möjligt att 

uppnå fullständigt välbefinnande, adaptionen handlar då om att göra det bästa av situationen 

och sjuksköterskans uppgift blir att främja patientens livskvalitet. Människans kapacitet att ta 
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till sig och hantera intryck varierar utifrån våra individuella förutsättningar, vilket Roy kallar 

för adaptionsnivå. En människas adaptionsnivå kan spegla förmågan att hantera inkommande 

stimuli på ett sådant sätt att det leder till en lyckad anpassning och därmed hälsa. Förmågan 

att förenas med ny information och att utveckla balans påverkas av varje människas enskilda 

förutsättningar, det innebär att om människan ska kunna uppnå balans och bli hel måste 

människan kunna hantera den nya informationen i form av inre och yttre stimuli. Inre och 

yttre stimuli kan beskrivas som den omedelbara stimulans som sker när en individ blir 

medveten om ett föremål eller en händelse. Personens förmåga att hantera situationen 

påverkas av inre och yttre stimuli och som sjuksköterska vill man identifiera vad det är som 

sätter igång patientens beteende när personen i fråga utsätts för ett inre eller yttre stimuli. 

Dessa stimuli påverkar i vilken utsträckning människan är i balans, ju mer människan är i 

balans desto lättare blir det att hantera det som personen kan komma att ställs inför. RAM är 

applicerbar i en palliativ vårdkontext och för att belysa nya perspektiv kommer teorin att 

användas som teoretisk referensram i litteraturöversiktens diskussion. Modellen är applicerbar 

eftersom den palliativa vården, ur patientens perspektiv, innebär anpassning till nya 

situationer. 

 

Metod 

Författarna har gjort en litteraturöversikt med syfte att belysa det nuvarande kunskapsläget 

(Friberg, 2017a). En litteraturöversikt visar vilken forskning som redan finns och vad som 

vidare behöver undersökas. För att frambringa en övergripande bild om det valda området 

anser författarna att en litteraturöversikt är en passande metod. Sammanställningen av 

resultatet grundas i tidigare forskning i form av vetenskapliga artiklar.  

 

Datainsamlingsmetod 

Litteraturöversiktens innehåll är baserad på artiklar från tre databaser, CINAHL Complete, 

PubMed samt Nursing and Allied Health Database. Databaserna valdes med anledning av att 

alla berör omvårdnad (Karlsson, 2017). Under sökprocessen upptäckte författarna att syftet 

var för avgränsat och det breddades därför. Det innebar att sökord som berörde vård i hemmet 

togs bort. Majoriteten av artiklarna som hittades efter omformuleringen av syftet berörde 

patienter med cancer. Syftet omformulerades därför återigen för att lägga till cancer som ett 

ämnesord. Sökningarna grundar sig i ämnesordsökningar från Svensk MeSH och CINAHL 

Headings. Användning av boolesk söktekning med AND, OR och NOT användes i alla 
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databaser för att vidga eller avsmalna sökningarna (Östlundh, 2017). Genomgående i alla 

databassökningar användes sökorden Quality of life och Palliative care. Fler sökord 

adderades, dessa varierade i databaserna beroende på vilka ämnesord som fanns tillgängliga 

och vilka som motsvarade de bärande begreppen i litteraturöversiktens syfte. I CINAHL 

Complete användes utöver Quality of life och Palliative care ämnesorden Home nursing, 

professional, Home health care, Terminally ill patients och Terminal care. Sökorden 

användes i olika kombinationer. Två fritextsökningar gjordes i CINAHL Complete med den 

booleska söktekniken NOT. Dessa involverade sökorden relatives or family samt pediatric 

och användes sedan i en av databassökningarna. I databasen PubMed avgränsades 

sökningarna med ”Nursing journals” för att enbart erhålla artiklar som berör omvårdnad då 

databasen ursprungligen är medicinsk. I PubMed användes utöver Quality of life och Palliatve 

care ämnesorden Home care services, Adult, Aged, Aged 80 and over, Middle aged, Cancer 

och Cancer patients. I en av dessa sökningar användes återigen den booleska söktekniken 

NOT som involverade ämnesordet Caregivers. I databasen Nursing & Allied Health Database 

användes ämnesordet palliative home care utöver Quality of life och Palliative care. 

Sökningarna som genererade artiklar som inkluderades i resultatet presenteras i en sökmatris, 

se bilaga 1.  

 

Urval 

Vid 18 års ålder anses människan myndig och vårdnadshavaren frånsägs rätten att bestämma 

över individen (FB, SFS 1949:381, 1 §). Litteraturöversikten har endast inkluderat studier där 

deltagarna är 18 år eller äldre och ingen begränsning gällande kön gjordes. Både kvalitativa 

och kvantitativa artiklar ansågs intressanta för litteraturöversikten eftersom kvalitativa artiklar 

belyser tolkningar och fenomen av patienternas upplevelser (Henricson & Billhult, 2012) och 

kvantitativa artiklar kan i större utsträckning framställa ett bredare perspektiv på situationen 

samt ge en bättre helhetssyn (Billhult & Gunnarsson, 2012). Vid sökning i databaserna har 

urvalet av artiklar begränsats med peer-reviewed vilket säkerställer att artiklarna är 

vetenskapligt granskade (Östlundh, 2017). För att artikelsökningen skulle generera ny och 

relevant forskning tidsbegränsades sökningarna till 2007-2018, begränsningarna anses 

väsentliga eftersom sökningen ska frambringa artiklar som svarar på syftet med 

litteraturöversikten. Syftet med litteraturöversikten fokuserar på vilka faktorer som påverkar 

livskvaliteten oberoende av ett tidigt eller sent skede i sjukdomen samt vilken vårdplats 

patienten befinner sig på. Av den anledningen valde författarna att använda ämnesordet 
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Palliative care i alla databaser. Innebörden av ämnesordet Palliative care är att vården sker i 

lindrande syfte utan fokus på bot av föreliggande sjukdom. Ämnesordets innebörd är 

gemensam i de valda databaserna.  

 

Dataanalys 

Dataanalysen utgick ifrån den analysmetod Friberg (2017a) presenterar. För att avgöra om 

artiklarna i sökresultatet var av relevans för litteraturöversiktens syfte bedömdes först 

artikelns titel och ansågs den relevant lästes artikelns sammanfattning. Ansågs 

sammanfattningen väsentlig lästes hela artikeln individuellt av båda författarna. Denna 

procedur ansågs nödvändig för att avgöra om artikeln motsvarade föreliggande 

litteraturöversikts inklusionskriterier. Om artikeln motsvarade inklusionskriterierna kunde den 

därmed inkluderas i litteraturöversiktens resultat. Inklusionskriterierna innebar att artikeln 

skulle vara etiskt granskad, inkludera personer över 18 år med cancer som erhöll palliativ 

vård samt besvara litteraturöversiktens syfte. I de fall inklusionskriterierna uppfylldes lästes 

hela artikeln mer än en gång av båda författarna. När författarna hade läst hela artikeln 

granskades den gemensamt för att understödja att författarnas uppfattning om resultatet var 

likvärdigt. Efter den gemensamma granskningen fortsatte författarna med analysen och 

använde sig av färgkodning. Med hjälp av färgkodningen analyserades de utvalda artiklarnas 

resultat och författarna identifierade skillnader och likheter. Färgkodning användes i syfte att 

analysera fram teman vilka ligger till grund för en beskrivande presentation av resultatet. 

Artiklarna som användes i resultatet redovisas i matris 2, se bilaga 2.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Ett etiskt förhållningssätt ska vara genomgående i uppsatsarbetet (Kjellström, 2012). 

Forskningsetiska överväganden genomförs innan och under tiden ett vetenskapligt arbete 

pågår och forskningsetik säkerställer att studiedeltagarnas integritet, självbestämmande och 

lika värde respekteras. För att garantera att etiska överväganden beaktas finns Lagen om 

etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460), § 1 som syftar till att bevara 

människovärdet samt respektera individen vid forskning. Vid vetenskapliga arbeten som avser 

att undersöka människor föreligger det en risk att de kränks, utnyttjas eller skadas och en etisk 

motivering av studien blir aktuell (Kjellström, 2012). Tre villkor ska uppfyllas om ett 

vetenskapligt arbete ska anses etiskt; arbetet ska utföras på ett etiskt vis, frågan som 

undersöks är betydelsefull och arbetet är av fullgod vetenskaplig kvalitet.  
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 Artiklar som används i föreliggande litteraturöversikten var etiskt granskade och godkända 

för att inkluderas i resultatet. Alla studier i litteraturöversiktens resultat innefattar endast 

personer som är 18 år eller äldre. Hänsyn har tagits till att deltagarna var kognitivt opåverkade 

samt haft tillräckligt med ork för att delta i studierna. Deltagarna har varit medvetna om 

möjligheten till att avsluta studien när som helst under arbetets gång. Författarna till denna 

litteraturöversikt har även varit noga med att åsidosätta sin förförståelse i ämnet genom att 

kontinuerligt diskutera sin förförståelse och resultatartiklarna, för att kunna presentera ett 

objektivt material. Alla funna resultat har redovisats oavsett om det stämmer överens med 

författarnas förförståelse eller inte. 

 

Resultat 

Resultatet inkluderade elva vetenskapliga artiklar från Kina, Korea, Polen, Sverige, Taiwan, 

Tjeckien, Thailand, Tyskland samt Österrike. Sju artiklar är kvantitativa, tre artiklar är 

kvalitativa och två artiklar var av mixad metod. Samtliga artiklar svarade på 

litteraturöversiktens syfte och analysen av artiklarna genererade ett huvudtema, 

symtomlindring, med fyra underteman som grundar sig i återkommande beskrivningar 

gällande fysiska faktorer, emotionella faktorer, sociala faktorer samt vårdteamets betydelse.  

 

Symtomlindring  

Huvudtemat baserades på att de flesta artiklarna belyste att symtomlindring är den faktor som 

hade störst betydelse för patienternas upplevelse av livskvalitet när de erhöll palliativ vård. 

Symtomlindringen påverkade i sin tur fysiska, emotionella och sociala faktorer i olika 

avseenden. Betydelsen av symtomlindring var genomgående för patienterna som erhöll 

palliativ vård (Bužgová, Hajnová, Sikorová, Jarošová, 2007; Chui et al., 2009; Giesinger et 

al., 2011; Jocham, Dassen, Widdershoven, Middel & Halfens, 2009; Kim, 2014; Leppert et 

al., 2012; Melin-Johansson, Axelsson, Gaston-Johansson & Danielson, 2010; Melin-

Johansson, Ödling, Axelsson & Danielson, 2008; Noot, Tassanee, Forrester, & Pimpan, 2016; 

Sun-A, Seung Hyun, & Youngjin, 2017). Alla patienter hade någon form av cancerdiagnos 

och upplevde symtom som var mer eller mindre förekommande. Dessa var smärta, 

sömnproblem, aptitlöshet, fatigue, illamående, kräkning, dyspné, förstoppning, diarré, 

dåsighet, orkeslöshet, yrsel, domningar, förvirring och balanssvårigheter. En god 

symtomlindring underlättade livet i vardagen samt bidrog till bättre möjlighet att utföra eller 

delta i olika aktiviteter. Genomgående sågs symtomlindringens inverkan på fysiska, 
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emotionella samt sociala dimensioner som alla påverkade patienternas upplevelse av 

livskvalitet vilka redovisas i nedanstående underteman. 

 

Fysiska faktorer 

Följande tema redogör för symtomlindringens inverkan på fysiska faktorer och dess betydelse 

för patienternas upplevelse av livskvalitet. 

 Patienterna beskrev att fysiska faktorer påverkade livskvaliteten (Bužgová et al., 2007; 

Chui et al., 2009; Geisinger et al., 2011; Melin-Johansson et al., 2008; Noot et al., 2016; 

Leppert et al., 2012; Leung et al., 2010; Jocham et al., 2009; Sun-A. et al., 2017). Det visade 

sig att kroppens fysiska funktion på grund av cancern var kraftigt nedsatt och patienterna 

upplevde sig svagare och mer orkeslösa. Detta medförde också att kroppen blev offer för 

flertalet påfrestande symtom. I vilken utsträckning livskvaliteten påverkades varierade utefter 

antalet symtom och allvarlighetsgraden på dessa (Melin-Johansson et al., 2008; Sun-A. et al., 

2017). Under den sista tiden i patienternas liv förvärrades flera fysiska symtom; fatigue, 

smärta, dyspné, aptitlöshet och sömnsvårigheter blev påtagligt sämre (Geisinger et al., 2011; 

Leppert et al., 2012; Leung et al., 2010). Alla symtom påverkade livskvaliteten och 

patienterna menade att fatigue var det symtom som hade störst negativ inverkan på deras 

känsla av livskvalitet (Geisinger et al., 2011). De fysiska symtomen blev i vissa fall så pass 

påfrestande att de dominerade hela livet. Det gav känslan av att leva med ett dödsstraff vilket i 

sin tur var psykiskt påfrestande eftersom ingen visste exakt när döden skulle inträffa (Melin-

Johansson et al., 2008; Sun-A. et al., 2017). Trots att patienterna levde med en obotlig och i 

många fall påfrestande sjukdom fanns lusten att delta, utföra och planera aktiviteter tydligt 

kvar hos patienterna. Möjligheten begränsades dock av den fysiska svagheten som var en 

konstant påminnelse om nedsatt ork. Detta resulterade i en ovilja att ta sig ut för att träffa 

andra människor eller ta emot besök och isoleringen blev ett faktum (Bužgová et al., 2007; 

Melin-Johansson et al., 2008). Isoleringen gav en känsla av att vara fånge i sin egen kropp, en 

upplevelse som även kunde vara kopplad med progress, akuta komplikationer eller enbart 

minskad upplevelse av hälsa (Melin-Johansson et al., 2008). Möjligheten att få utföra dagliga 

aktiviteter och hobbys, som tidigare varit en stor del av patienternas liv, hade en central 

inverkan på upplevelsen av livskvalitet (Bužgová et al., 2007; Chui et al., 2009; Noot et al., 

2016; Sun-A. et al., 2017). Om nedsatt fysisk förmåga blev ett hinder var det av största vikt 

att erhålla stöttning och hjälp att utföra dessa aktiviteter. 
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Emotionella faktorer 

I livets slutskede kan flera emotionella tillstånd uppstå och det är avgörande hur dessa bemöts 

av vårdpersonal och närstående, vilket detta tema kommer belysa mer ingående. 

Emotionella faktorer hade en avgörande roll för om patienterna upplevde livskvalitet i 

livets slutskede (Melin-Johansson et al., 2010). Olika emotionella tillstånd beskrevs vara 

kopplade till känslan av livskvalitet, nedstämdhet och depression var känslotillstånd som 

bidrog till lägre livskvalitet medan meningsfullhet hade ett starkt samband med en känsla av 

god livskvalitet. Med hjälp av läkemedel möjliggjordes en gynnsam symtomlindring och som 

följd uppkom känslor av hopp och lättnad då det gav flera bra dagar utan ett konstant lidande 

(Leppert et al., 2012; Melin-Johansson et al., 2008; Sun-A et al., 2017). Trots dessa olika 

känslotillstånd, som nedstämdhet och depression, beskrev patienterna vikten av att ha en 

positiv inställning, kunna acceptera situationen samt finna en mening med livet och att 

känslan av hopp är en avgörande aspekt för att lyckas bibehålla den positiva inställningen och 

därmed återfå emotionell livskvalitet (Melin-Johansson et al., 2008; Melin-Johansson et al., 

2010; Noot et al., 2016; Bužgová et al., 2007). Vidare visade det sig att patienterna ansåg att 

familjen är en bidragande faktor till känslan av hopp samt att ett gott stöd och en närvarande 

familj ökar viljan att fortsätta leva. Patienterna beskrev också att uppskatta livet så som det är 

just nu samt att leva gott bidrog till en känsla av hopp och hoppet beskrevs även bidra till en 

känsla av ro och fridfullhet, som i sin tur ansågs vara kopplat till livskvaliteten (Melin-

Johansson et al., 2008).  

Patienterna upplevde att sina psykiska behov behövde uppmärksammas för att minska 

risken till att besvären ska bli bestående (Bužgová et al., 2007; Sun-A. et al., 2017). Känslor 

som oro, nervositet, irritation och dåsighet behövde bemötas och tillsammans med en effektiv 

symtomlindring upplevde patienterna att uppkomsten av sådana känslor minskade, vilket i sin 

tur ökade känslan av livskvalitet. Det framgick att självständighet också är en viktig aspekt i 

förhållande till känsla av livskvalitet (Bužgová et al., 2007). Det var av betydelse för 

patienten att ha möjlighet att fatta sina egna beslut, behandlas med respekt av både 

vårdpersonal, närstående och vänner. Att även få sanningsenlig information gällande sin 

hälsostatus och vård samt att komma till insikt med sin sjukdom bidrog till en känsla av lugn. 

Patienterna som vårdades i hemmet upplevde ett stöd som ökade möjligheterna till att vara 

självständig vilket i sin tur stärkte deras känsla av livskvalitet (Melin-Johansson et al., 2008). 

Fortsättningsvis belyser patienterna ytterligare faktorer som anses ha en inverkan på deras 

känsla av livskvalitet (Bužgová et al., 2007). Det visade sig att majoriteten upplevde 

koncentrationssvårigheter, problematik med att acceptera de kroppsliga förändringarna som 
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uppstod och deras sjukdomsinsikt. Andra faktorer som hade en inverkan på känslan av 

livskvalitet var att få samtala om döden och tillhörande känslor, detta upplevde patienterna 

var en del som inte blev tillräckligt bemött från vårdpersonalen. De upplevde även en 

osäkerhet i sina liv gällande ovissheten om när döden skulle inträffa (Melin-Johansson et al., 

2008). Patienterna kämpade med att leva livet så gott de kunde trots påminnelsen om en 

begränsad tid kvar i livet, sådana tankar och känslor mynnade ut i en känsla av att vara fången 

i sin egen kropp.  

  

Sociala faktorer 

I resultatanalysen framkom att sociala faktorer påverkas av hur väl symtomlindrad patienten 

är, vilket detta tema kommer att redogöra för.  

En social faktor som påverkade patienternas livskvalitet var deras boendesituation 

(Bužgová et al., 2008; Kim, 2014). Att ha närstående närvarande hade en positiv inverkan på 

känslan av livskvalitet och de yngre patienterna som fortfarande bodde tillsammans med sina 

föräldrar upplevde bättre känsla av livskvalitet än de som bodde med sin make eller maka, 

make eller maka och barn eller ensam (Kim, 2014). Patientens relation till sin partner hade 

även en betydande tyngd då upplevelsen av livskvalitet skattades lägre om det förelåg 

relationsproblem (Bužgová et al., 2007). Vikten av fysisk kontakt framgick då patienterna 

förmedlade att det förekom känslor av att inte vara älskad eftersom deras sjukdom hade 

begränsat deras möjligheter till fysisk kontakt med nära och kära (Melin-Johansson et al., 

2008). Denna begränsning av närkontakt bidrog till en känsla av ensamhet och var emotionellt 

svår att hantera. Som följd av denna avskildhet till nära och kära blev det svårt för patienterna 

att känna sig som en del i familjens framtidsplaner och de upplevde framtiden som icke 

existerande. Fortsättningsvis ansågs att möjligheten till att få dela tankar och erfarenheter med 

personer i liknande situation vara en betydande aspekt som i positiv bemärkelse bidrog till 

patienternas livskvalitet (Bužgová et al., 2007). Även deras möjlighet till att kunna planera 

och utföra sociala aktiviteter var bidragande till känslan av livskvalitet. Det visade sig att 

symtomlindringen minskade känslan av att vara sjuk som annars var påtaglig och det var 

tillfredsställande att kunna delta i det vardagliga livet vilket ökade livskvaliteten avsevärt 

(Chui et al., 2009; Melin-Johansson et al., 2008; Noot et al., 2016; Sun-A. et al., 2017).  Det 

gav en positiv inverkan på patienternas känsla av att ha en roll i ett socialt sammanhang, som 

att bibehålla tidigare jobb, hobbys eller delta i andra vardagliga aktiviteter (Geisinger et al., 

2011).  
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Vårdteamets betydelse  

Det framkom i resultatanalysen att vårdteamet hade en koppling till patienternas upplevelse 

av livskvalitet, vilket kommer att belysas ytterligare i nedanstående stycke.  

 En social faktor som hade koppling till patienternas livskvalitet var att flertalet upplevde 

att vårdteamet har en stor betydelse (Melin-Johansson et al., 2008; Noot et al., 2016; Bužgová 

et al., 2007). När vårdteamet ägnade sin tid till patienterna, lyssnade på dem och stöttade dem 

upplevde patienterna att de fick en god relation till de som vårdade dem och detta var 

betydelsefullt för patienterna. Vidare belyste patienterna att vårdteamet fanns tillgängligt för 

dem när de behövde prata om sin situation och upplevde att de inte kunde samtala med 

familjen (Melin-Johansson et al., 2008). En del patienter ville inte prata med familjen om sin 

sjukdom och menade istället på att det var viktigare att försöka bibehålla ett normalt dagligt 

liv. Patienterna hade en god attityd till att dö samt lättare att acceptera döden när de hade en 

bra relation till de som vårdade dem (Noot et al., 2016). Trots den viktiga aspekten att ha en 

god relation till teamet upplevde flertalet patienter en rädsla över att vara en börda för både 

vårdteamet och närstående samt att de var oroliga för vad de skulle tycka om dem (Melin-

Johansson et al., 2008; Bužgová et al., 2007). Även en rädsla av att vara beroende av hjälp 

från andra hade negativ inverkan på patienternas livskvalitet. 

 

Diskussion 

Författarna eftersträvade objektivitet när de kritiskt värderade och reflekterade över innehållet 

i litteraturöversikten (Friberg, 2017b). I metoddiskussionen belyses styrkor och svagheter 

gällande litteraturöversikten. Resultatdiskussionen förs med grund i de huvudfynd författarna 

ansåg mest intressanta, huvudfynden diskuterades utifrån bakgrunden, nya infallsvinklar samt 

Callista Roys adaptionsmodell. 

 

Metoddiskussion 

Författarna anser att det finns både styrkor och svagheter med litteraturöversikten som 

behöver uppmärksammas för att öka förståelsen för hur processen har lett fram till det 

slutgiltiga resultatet. Författarna har sedan början av processen systematiskt arbetat 

tillsammans och litteraturöversiktens alla delar har bearbetats grundligt av båda författarna, 

vilket ses som en styrka. Detta anser författarna även har ökat kvaliteten på arbetet, då 

författarnas kunskap har kompletterat varandra. Under processens gång har kontinuerlig 
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feedback på arbetet getts i form av handledningsträffar, där både andra studenter samt lärare 

har granskat det pågående arbetet och delgett återkoppling som har bidragit till arbetets 

utveckling, vilket författarna är tacksamma för. Till en början var syftet inriktat på palliativ 

vård i hemmet eftersom ett intresse hade väckts från författarnas tidigare verksamhetsförlagda 

utbildning där vården skedde i hemmet. Efter många sökningar med MeSH-termer och 

CINAHL Headings som inkluderade hemsjukvård fann författarna att flertalet av artiklarna 

inte enbart utfördes i hemmet, utan även involverade sjukhus och hospicevård. Med grund i 

detta fann författarna ett intresse att undersöka den palliativa vården i sin helhet. Det innebar 

att fokus riktades till att endast beröra de specifika faktorer som påverkade patientens 

livskvalitet oberoende av vårdplats, allmän eller specialiserad vård. Detta ledde till att syftet 

omformulerades för att inkludera artiklar som inte endast berörde palliativ vård i hemmet. 

Detta förklarar det faktum att det i sökmatrisen, bilaga 1, innefattar sökningar som innehåller 

begräsningar till endast hemsjukvård. Efter omformuleringen av syftet anpassades 

sökningarna med nya sökord i form av MeSH-termer samt CINAHL Headings och författarna 

ansåg att artiklar som redan hittats och som berör hemsjukvård fortfarande var relevanta och 

inkluderades därför. Omformuleringen av syftet ser författarna som en styrka eftersom 

artiklarna som lästes belyste faktorer som påverkade patienternas livskvalitet, oberoende av 

vårdplats, allmän eller specialiserad vård. Sökresultatet med de nya begräsningarna 

resulterade i artiklar som berör palliativ vård oavsett om den sker i hemmet, på avdelning eller 

hospice. När sju artiklar till resultatet hade hittats insåg författarna att sex av dem enbart 

innefattade patienter med cancer och därför omformulerades syftet än en gång och efter detta 

användes även ”cancer” eller ”cancer patients” som sökord för att begränsa sökresultatet. 

Författarna ansåg det relevant att lägga till ”patienter med cancer” i syftet eftersom det föll sig 

naturligt då alla funna artiklarna gällde denna sjukdom. I sökningarna förekommer olika 

begräsningar, full text, ”NOT pediatric”, ”NOT caregivers”, ”NOT relatives or family” vilket 

gjordes för att smalna av resultatet i de fall det ansetts nödvändigt. Begräsningarna ansågs till 

en början som en fördel då det sorterade ut icke relevanta artiklar. Emellertid märkte 

författarna att artiklar som inkluderade dessa sökord ändå förekom i sökresultatet och 

begräsningen ansågs inte lika nödvändig. Vid ett tillfälle har författarna tagit hjälp från 

högskolans bibliotekarie för att se över om sökningarna kunde omstruktureras för att få fram 

det resultat som eftersträvats. Det var till fördel då författarna efter mötet med bibliotekarien 

hittade fler artiklar till resultatet. Flertalet artiklar som hittades i sökningarna fanns inte 

tillgängliga i fulltext vilket resulterade i att de inte kunde läsas. Det kan ha inneburit att 

väsentligt material har utelämnats vilket kan ses som en svaghet. Två artiklar där artikelns 
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titel samt abstract var av intresse köptes för att få tillgång till full text och efter analysen 

inkluderas en av dessa artiklar.  

 Litteraturöversiktens resultat baseras på elva vetenskapliga artiklar. Flertalet av 

resultatartiklarna är kvantitativa vilkas resultat till största del består av siffror. Det kan vara en 

nackdel eftersom det är riskfyllt att omvandla siffor till ord då det finns en risk att texten 

skrivs med en egen tolkning (Rosén, 2012). För att undvika detta har författarna till 

föreliggande litteraturöversikt varit noga med översättningen samt att artiklarna har granskats 

separat av författarna innan de sedan genomgåtts tillsammans. Alla artiklar är skrivna på 

engelska vilket inte är författarnas modersmål, lexikon har använts vid behov och författarna 

är medvetna om att risk finns till att feltolkning har skett vilket i sin tur kan ses som en 

svaghet. Författarna har individuellt och tillsammans granskat artiklarna för att säkerställa att 

de besvarar syftet och har tagit i beaktande att de kommer från olika delar av världen. 

Författarna observerade en röd tråd i alla resultatartiklar då de belyser liknande resultat, den 

röda tråden baserades på återkommande beskrivningar som bidrog till framställandet av de 

teman resultatet grundades på. Resultatartiklarna är framställda i olika länder, Kina, Korea, 

Polen, Sverige, Taiwan, Tjeckien, Thailand, Tyskland och Österrike. Det kan anses som en 

styrka då det genererar en bred bild av ämnet och författarna ansåg resultaten tillförlitliga 

eftersom det finns en internationell definition enligt WHO (2014) för vad palliativ vård 

innebär. Den geografiska spridningen kan även vara en styrka eftersom det i resultatanalysen 

framkom att studiedeltagarna påvisade liknande faktorer som påverkade deras känsla av 

livskvalitet. Det kan också ses som en svaghet med artiklar från geografiskt utspridda länder 

då inte alla länder delar samma kultur och religion, vilket i sin tur kan påverka patienternas 

subjektiva uppfattning om vad livskvalitet innebär. Dock kan detta diskuteras eftersom 

begreppet livskvalitet även kan ha en helt skild innebörd trots att personer kommer från 

samma land, religion och kultur.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att utifrån ett patientperspektiv belysa faktorer som 

påverkar livskvalitet hos vuxna patienter med cancer när de erhåller palliativ vård. Författarna 

har genom tolkning av sitt framtagna resultat analyserat fram två huvudfynd. Genom analysen 

har författarna tolkat att patientens anpassning till sin situation är grundläggande för känslan 

av livskvalitet. Detta är däremot inte direkt uttryckt i artiklarna varför författarna vill 

tydliggöra att det är en tolkning och därför inte går att återfinna ordagrant i resultatet. Det 
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andra huvudfyndet är litteraturöversiktens huvudtema, symtomlindring. Eftersom vikten av 

symtomlindring var genomgående i alla resultatartiklar anser författarna detta relevant att 

diskutera. Huvudfynden diskuteras utifrån litteraturöversiktens bakgrund, nya infallsvinklar i 

form av vetenskapliga artiklar och vårdvetenskaplig litteratur samt Callista Roys 

adaptionsmodell.  

 Resultatet påvisar att den palliativa vården och cancern upprepade gånger innebar 

situationer, symtom och känslotillstånd som patienterna inte upplevt tidigare och som tvingat 

dem att anpassa sig till den nya situationen. Callista Roy (2009) nämner begreppet 

anpassning i sin adaptionsmodell (RAM). Det har en central del då det handlar om att 

utvecklas personligen och att bevara sin integritet i situationer som kräver en anpassning till 

nya livssituationer, exempelvis vid obotlig sjukdom där patienten erhåller palliativ vård. 

Anpassning blir även nödvändig för att kunna finna ro och balans i sin situation, vilket Roy 

menar är hälsa. I resultatet framkom det återkommande beskrivningar om situationer där 

viljan att utföra och delta i dagliga aktiviteter var stark. På grund av symtom som nedsatt ork 

eller smärta var detta dock inte längre möjligt. Det resulterade i sin tur till en ofrivillig 

isolering. Författarna anser att anpassningen till situationen enligt RAM kan ses som ett 

misslyckande där patienten på grund av den misslyckade anpassningen behöver stöd från 

sjuksköterskan. I linje med det beskriver Friedrichsen (2012) att stöttningen kan ske på flera 

sätt, exempelvis genom att uppmuntra och underlätta eller bara vara närvarande. Författarnas 

egen erfarenhet av palliativ vård är att både patient och närstående i många fall har behov av 

stöd. Både behovet och stödet utrycker sig på olika sätt och för att kunna bemöta detta 

behöver sjuksköterskan dels våga vara närvarande samt besitta rätt kunskap. Det bekräftar 

Kvåle och Bondevik (2010) som menar att sjuksköterskor som hade god kunskap gällande 

cancer och tillhörande behandling på ett bättre sätt kunde lindra patientens lidande vilket i sin 

tur bidrog till att patienterna kände sig trygga. De menade även på att sjuksköterskor som 

hade goda tekniska färdigheter hade bättre förutsättning att kunna tillgodose en väl 

fungerande behandling utan lidande hos patienten.  

Resultatet illustrerar att patienterna redogjorde för flera fysiska symtom som förvärrades i 

livets slutskede. Dessa blev dominerande i patienternas liv och fatigue beskrevs som det 

symtom som hade störst negativ inverkan på livskvaliteten. Således torde de fysiskt 

påfrestande symtomen kräva en acceptans från patienten som behöver förhålla sig till en 

fysiskt nedsatt kropp. Detta kan tolkas igenom Roy (2009) som menar att en lyckad 

anpassning kräver att patienten förlikar sig med sin nya situation för att kunna finna balans i 

livet. Roy menar vidare att människans balans är bidragande till hur hanterbar situationen är, 
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desto mer människan är i balans ju lättare blir situationen att hantera. Följaktligen är behovet 

av acceptans och anpassning till situationen nödvändigt att uppmärksamma samt att stödja 

patienten som behöver finna balans i livet trots besvär som uppstår vid ökad ålder eller svår 

sjukdom. I linje med det belyste WHO (2017) att befolkningen idag blir äldre och äldre och 

att det med åldern uppstår obotliga sjukdomar vilka leder till fysiska besvär. I resultatet 

framgick att patientens situation kan orsaka enerverande känslotillstånd och att depression var 

vanligt förekommande hos patienter med cancer. Det påvisades även i Van Laarhoven et al. 

(2011) att patienter med cancer som erhöll palliativ vård led av svåra känslor som hopplöshet 

och depression. Patienterna hade även högre symtombörda och var mer funktionellt 

begränsade i det vardagliga livet jämfört med patienter med cancer som erhåller kurativ vård. 

Emellertid framkom det också i litteraturöversiktens resultat att patienterna beskrev att en 

positiv inställning, acceptans till situationen samt meningsfullhet bidrog till en ökad känsla av 

livskvalitet.  

 Litteraturöversiktens resultat visade även att symtomlindring var en viktig övergripande del 

i den palliativa vården som i sin tur påverkade patientens liv i många avseenden. 

Symtomlindringen ansågs vara den del som tyngst påverkade i vilken utsträckning patienterna 

som erhöll palliativ vård upplevde livskvalitet. Detta styrks även av Strang (2012) som skriver 

att symtomlindring är en central del inom den palliativa vården eftersom en god 

symtomlindring bidrar till ökad känsla av livskvalitet hos patienten. Sjuksköterskan har därför 

en viktig roll i att arbeta förebyggande i patientens sjukdomsutveckling och kunna förebygga 

symtom innan de uppstår. Hannon et al., (2017) belyser att en gynnsam symtomkontroll 

kräver att sjuksköterskan är uppmärksam och besitter en bred kompetens. Detta bekräftar 

Karlsson (2013) som menar att patientens livskvalitet sänks vid dåligt lindrade symtom. Här 

tydliggörs också vikten av att arbeta personcentrerat eftersom symtomen kan skilja sig åt från 

individ till individ. Callista Roy (2009) beskriver ytterligare en del i sjuksköterskans roll 

vilken är att förse patienten med goda förutsättningar för att denne ska kunna utvecklas på ett 

personligt plan i takt med anpassningen till den nya situationen. Det är därför nödvändigt med 

en personcentrerad vård för att möjliggöra gynnsamma förutsättningar för patienten. 

Betydelsen av att arbeta personcentrerat bekräftas av Ternestedt, Henoch, Österlind och 

Andershed (2017) som redogör för de sex s:n. De sex s:n står för självbild, självbestämmande, 

sociala relationer, symtom, sammanhang och strategier. Att arbeta utifrån dessa stärker 

patientens roll i sin egen vård och fungerar som ett hjälpmedel för det palliativa vårdteamet 

att arbeta personcentrerat, vilket möjliggör att patientens sista tid i livet blir värdig utifrån 

patientens egna önskemål. Således är arbetssättet fördelaktigt inom den palliativa vården 
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eftersom det ökar möjligheten till att främja patientens känsla av livskvalitet. Författarna 

menar vidare att detta arbetssätt med fördel kan implementeras i fler verksamheter i Sverige.  

 Det framkom i resultatet att fysiska symtom påverkade livskvaliteten negativt och detta 

medför att livssituationen måste påverkas i större eller mindre omfattning. Följaktligen torde 

symtomen kräva att patienten måste anpassa sig till nya omständigheter.  I vilken utsträckning 

patienterna var symtomlindrade påverkade även deras fysiska, emotionella och sociala 

faktorer. Patienternas möjlighet till fysisk funktion blev försämrad i samband med symtomens 

allvarlighetsgrad och kroppens påfrestning av symtomen var markant vilket därmed 

påverkade patienternas livskvalitet. De upplevde symtom som hindrade dem från att kunna 

arbeta lika mycket som tidigare, utföra dagliga aktiviteter eller orka upprätthålla ett socialt 

nätverk. Genom en god symtomlindring underlättades dock patienternas vardagliga liv vilket 

medförde bättre möjligheter till att utföra uppgifter som var positivt bidragande i patienternas 

liv. I linje med det beskriver Vargens och Berterö (2012) att trots sin cancerdiagnos och 

erhållen palliativ vård försökte patienterna leva som vanligt för att upprätthålla sitt vardagliga 

liv. Det framkom att det inte var enkelt och att det krävdes mycket stöd från främst vänner 

och familj för att återfå styrkan till att försöka leva ett normalt liv. Detta kan tolkas igenom 

Roy (2009) som säger att människan är i samspel med sin omgivning, vilket leder till 

utmaningar då både människan och den omgivande miljön ständigt förändras. För att 

människan ska uppleva hälsa är det därför viktigt att försöka utvecklas i takt med 

förändringarna och Roy belyser även att hälsa inte är ett konstant tillstånd. Att vara medveten 

om att hälsa är en föränderlig process är betydelsefullt för att kunna uppmärksamma olika 

tillstånd och kunna bemöta och stötta patienten i dessa förändringar. Att lyckas med en god 

symtomlindring kan även anses positivt ur ett samhällsperspektiv. Om sjuksköterskan i förväg 

lyckas förhindra att symtom uppstår leder det till ett minskat vårdbehov hos patienten vilket är 

fördelaktigt ur en ekonomisk synpunkt. Detta styrks av tidigare forskning som visat att en 

expertis inom den palliativa vården är att på ett gynnsamt sätt lindra symtom, vilket i sin tur 

bidrar till kortare sjukhusinskrivningar (Bakitas et al., 2009; Davis, Temel, Balboni & Glare, 

2015; Kelley & Meier, 2010). Författarna menar att symtomlindring är av största betydelse 

inom den palliativa vården och det är en grundläggande omvårdnadsaspekt som har en 

avgörande roll för patientens känsla av livskvalitet.   
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Kliniska implikationer  

I resultatet belyses faktorer som tydligt påverkar patientens känsla av livskvalitet, på ett 

positivt eller negativt sätt, när de erhåller palliativ vård. Denna information är till hjälp för 

den verksamma sjuksköterskan då det leder till en ökad kunskap som går att implementera i 

arbetet. Sjuksköterskans medvetenhet gällande vad som kan påverka patientens livskvalitet 

leder i sin tur till att patienten i fråga upplever en ökad trygghet, får en bättre självkänsla och 

kan med de bästa förutsättningarna leva så som patienten i fråga önskar. Det kan även anses 

positivt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv då denna medvetenhet hos sjuksköterskan kan 

vara bidragande till att patienten på långsiktigt är i mindre behov vård. Detta är relevant 

eftersom patienter som lever med cancer kan leva i flera år efter konstaterad obotlig sjukdom. 

Författarna till litteraturöversikten belyser att symtomlindring är den övergripande aspekten 

som har en central betydelse för patientens upplevelse av livskvalitet. Därav är 

symtomlindring grundläggande i sjuksköterskans arbete inom den palliativa vården. Om 

sjuksköterskan arbetar förebyggande i detta avseende leder det till att symtom som möjligen 

hade kunnat uppstå blir lindrade innan debut. Därmed kan patienten leva ett liv med god 

livskvalitet. Litteraturöversiktens resultat belyser kunskap som är väsentlig inom yrket 

eftersom sjuksköterskor är i ständigt behov av kunskapsutveckling, för att utveckla arbetet 

och därmed kunna vidta adekvata omvårdnadsåtgärder.  

 

Förslag till fortsatt forskning  

Litteraturöversiktens författare har uppmärksammat att livskvalitet är sammankopplat med 

kvantitativa studier, författarna anser däremot att ämnet skulle få en djupare förståelse om 

studier utförs med kvalitativ metod. Detta skulle generera mer utförliga beskrivningar om hur 

och vad som påverkar patienternas livskvalitet, vilket är relevant för verksamma 

sjuksköterskor att vara medvetna om, för att möjliggöra främjandet av patientens livskvalitet. 

Författarna upplevde att de fann många artiklar som var kopplade till de närståendes känsla av 

livskvalitet och författarna anser därför att mer forskning utifrån patientens perspektiv är 

aktuellt, då även om patient och närstående ses som helhet inom palliativ vård är det patienten 

som är sjuksköterskans huvudfokus. 

 

Slutsats 

Att vara symtomlindrad är viktigt för patienter som erhåller palliativ vård och hur väl 

patienten är symtomlindrad påverkar känslan av livskvalitet. Resultatanalysen generade ett 
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huvudtema symtomlindring, med fyra tillhörande underteman; fysiska faktorer, emotionella 

faktorer, sociala faktorer samt vårdteamets betydelse. Patientens fysiska förmåga och ork, 

möjlighet till att utföra dagliga aktiviteter, acceptans till situationen samt upprätthållandet av 

sociala relationer är några av de faktorerna som framkommer i litteraturöversiktens resultat 

som är avgörande för patientens känsla av livskvalitet. Därav är det grundläggande att 

sjuksköterskan, i samråd med det övriga vårdteamet, arbetar för att förhindra 

symtomuppkomst och därmed möjliggör att patientens livskvalitet främjas.   
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som erhåller palliativ 

vård. 

 

2. Fastställa om det 

fanns en statiskt 

signifikant relation 

mellan fysisk 

funktion och 

livskvalitet. 

 

3. Identifiera 

demografiska och 

sjukdomsrelaterade 

variabler som är 

Design: 

Mixad metod. 

 

Urval:  

300 patienter deltog.  

 

Datainsamling: 

Intervjuer och 

frågeformulär. 

 

Analys:  

Analytisk och deskriptiv 

statistik. 

En god fysisk funktion tenderade att bidra till bättre 

livskvalitet.  
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kopplade till 

livskvalitet.  

Giesinger, J.M., 

Wintner, L.M., 

Oberguggenberger, 

A.S., Gamper, 

E.M., Fiegl, M., 

Denz, H., 

Kemmler, G., 

Zabernigg, A., & 

Holzner, B.  

Quality of Life 

Trajectory in 

Patients with 

Advanced Cancer 

during the Last Year 

of Life 

2011, Österrike, 

Journal of 
palliative 

medicine  

1. I vilken 

utsträckning 

upplever 

cancerpatienter att 

livskvaliteten 

försämras vid livets 

slut? 

 

2. I vilken 

utsträckning 

försämras 

livskvaliteten i livets 

slutskede? 

 

3. Ändras faktorerna 

som påverkar 

livskvaliteten i livets 

slutskede? 

Design: 

Kvantitativ metod. 

 

Urval: 

85 patienter deltog. 

 

Datainsamling:  

Frågeformulär. 

 

Analys: 

Analytisk statistik. 

Flera faktorer påverkar patienternas livskvalitet i 

livets slutskede. Fysiska faktorer försämrades 

avsevärt närmare livets slut och fatigue var det 

jobbigaste och mest förekommande symtomet.  

Kim, K.U. Measurment of 

quality of life in 

patients with end-

stage cancer 

2014, Korea, 

Cancer Nursing  

Mäta livskvalitet hos 

cancerpatienter i 

livets slutskede. 

Design:  

Kvantitativ metod.  

 

Urval:  

51 patienter deltog. 

 

Datainsamling: 
Frågeformulär. 

 

Analys: 

Analytisk och deskriptiv 

statistik. 

Faktorer som hade stor inverkan på patienternas 

livskvalitet var boendesituation, symtomkontroll, 

ålder, kön och aktivitetsnivå.  
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Leppert, W., 

Turska, A., 

Majkowicz, M., 

Dziegielewska, S., 

Pankiewicz, P., & 

Mess, E. 

Quality of life in 

patients with 

advanced cancer 

treated at home and 

at a palliative care 

unit 

2012, Polen, 

American 

Journal of 
Hospice & 

Palliaitve 

Medicine 

Utvärdera 

intensiteten av 

symptom samt 

livskvaliteten hos 

patienter som vårdas 

i hemmet och på 

palliativ 

vårdavdelning. 

Design:  

Kvantitativ metod. 

 

Urval:  

78 patienter från början. 

50 patienter slutförde 

studien. 

 

Datainsamling: 

Frågeformulär. 

 

Analys: 

Deskriptiv statistik.  

Emotionell, kognitiv och social funktion samt 

patienternas rollfunktion var faktorer som påverkade 

patienternas känsla av livskvalitet. 

Leung, K.K., Tsai, 

J.S., Cheng, S.Y., 

Liu, W.J., Chiu, 

T.Y., Wu, C.H., & 

Chen, C.Y.  

Can a Good Death 

and Quality of life 

Be Achieved for 

Patients with 

Terminal Cancer in 

a Palliative Care 

unit? 

2011, Taiwan, 

Journal of 

palliative 
medicine  

Undersöka om 

livskvaliteten och 

kvaliteten för döden 

förändras över tid 

hos patienter med 

kort respektive lång 

förväntad 

överlevnad. 

Design:  

Kvantitativ metod.  

 

Urval: 

281 patienter deltog. 

 

Datainsamling:  

Frågeformulär. 

 

Analys: 

Analytisk statistik.  

Alla dimensioner inom livskvalitet förändrades i 

livets slutskede och det visade sig att en adekvat 

symtomlindring saknades.  

Jocham, H., 

Dassen, T., 

Widdershoven, G., 

Middel, B., & 

Halfens, R.  

 

The effect of 

palliative care in 

home care and 

hospital on quality 

of life  

 

2009, Tyskland, 

Journal of 

hospice and 

palliative 
nursing 

Bedöma 

livskvaliteten hos 

patienter med cancer 

vid två olika 

tidpunkter och i två 

olika miljöer för att 

få insikt i 

förändringar som 

uppstår med tiden 

samt utvärdera 

Design:  

Kvantitativ metod. 

 

Urval:  

250 patienter tillfrågades. 

121 patienter deltog. 

 

Datainsamling:  
Frågeformulär. 

 

Analys: 

Fysiska, emotionella och sociala funktioner var 

kopplat till patienternas upplevelse av bättre 

livskvalitet.   
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skillnader mellan 

grupperna.  

 

Analytisk statistik. 

Melin-Johansson, 

B., Ödling, G., 

Axelsson, B., & 

Danielson, E.  

The meaning of 

quality of life: 

Narrations by 

patients with 

incurable cancer in 

palliative home care 

2008, Sverige, 

Palliative and 

Supportive Care 

Redogöra för vad 

livskvalitet innebär 

för patienter med 

obotlig cancer som 

vårdas palliativt i 

hemmet?   

 

Design:  
Kvalitativ metod.  

 

Urval:  
Åtta personer deltog.  

 

Datainsamling:  
Narrativa intervjuer.  

 

Analys:  
Kvalitativ 

innehållsanalys.  

Intervjuerna genererade tre teman med sex 

underteman om innebörden av livskvalitet. 

Att vara i ett intensivt lidande gav underteman; att 

leva i en nödställd kropp, att leva i en ofrivillig 

isolering. 

 

Ha möjlighet och tid till att sörja situationen gav 

underteman; att återfå hoppet, ha möjligheten att 

förbereda sig.  

 
Att vara hemma gav underteman; att vara 

självständig och att känna sig säker.  

Melin-Johansson, 

C., Axelsson, B., 

Gaston-Johansson, 

F., & Danielson, E. 
 

 

  
 

Significant 

improvement in 

quality of life of 

patients with 

incurable cancer 

after designation to 

a palliative 

homecare team  
 

2010, Sverige, 

European 

Journal of 
Cancer Care 

Att mäta 

livskvaliteten hos 

patienter med olika 

cancerdiagnoser före 

och efter inskrivning 

till palliativ 

hemsjukvård. 

Design: 
Kvalitativ metod. 

  
Urval: 
163 patienter från början. 

63 patienter slutförde 

studien.  

  
Datainsamling:  
Frågeformulär.  

  
Analys:  
Deskriptiv statistik och 

analytisk statistik. 

Sex aspekter berörande livskvalitet förbättrades efter 

inskrivning till palliativ hemsjukvård; illamående, 

ångest, livskvalitet, möjlighet att få tag på 

vårdpersonal, den erhållna vården samt antalet 

timmar patienterna vilade per dag.  

Noot, T., 

Tassanee, T., 

Forrester, D. A., & 

Pimpan, S. 

Experiences of 

people with 

advanced cancer in 

home-based 

palliative care 

2016, Thailand, 

Pacific Rim 

International 
Journal Of 

Nursing 

Research 

1. Utforska levda 

erfarenheter hos 

människor med 

avancerad cancer och 

erhåller palliativ 

hemsjukvård. 

Design: 

Kvalitativ metod. 

 

Urval: 

Sju patienter deltog.  

 

Ett tema var livskvalitet som i sin tur fick två teman 

med underteman.  

Första temat var tillfredställelse i vården med 

undertema, omsorg möter behoven, kontinuitet av 

vårdgivare, anpassning och kompetens. Det andra 

temat var tillfredställelse med livet med undertema 
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2. Studera och 

informera gällande 

vård i hemmet av 

människor med 

avancerad cancer. 

Datainsamling: 

Djupgående intervjuer.  

 

Analys: 

En fenomenologisk 

dataanalys gjordes. 

smärta, omgiven av närstående, utövande av 

religion samt bibehållen värdighet.  

 

Sun-A., P., 

Seung Hyun, C., 

& Youngjin, L. 

Factors influencing 

the quality of life of 

patients with 

advanced cancer 

 

2017, Korea, 

Applied Nursing 
Research  

1. Fastställa utfallet 

av livskvalitet hos 

patienter med 

avancerad cancer.  

 

2. Undersöka 

sambandet mellan 

förekomst av 

symtom och 

möjligheten att utföra 

dagliga aktiviteter. 

 

3. Identifiera vad 

faktorerna har för 

effekt på patienternas 

livskvalitet.  

 

Design: 

Mixad metod. 

 

Urval: 

494 patienter deltog.  

 

Datainsamling: 

Frågeformulär och 

intervjuer. 

 

Analys:  

Analytisk statistik.  

Antalet symtom, svårighetsgraden på dessa samt 

minskad förmåga att utföra dagliga aktiviteter 

påverkade livskvaliteten avsevärt.  
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