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Sammanfattning 
Syftet: Syftet var att belysa hur patienter med cancer upplevde livskvalitet i den 
palliativa vården. Bakgrund: I Sverige dör cirka 20 000 personer av cancer årligen. 
Den palliativa vården inkluderar vård av alla patienter vid livets slut, där syftet är att 
tillgodose patientens fysiska, psykiska och existentiella behov för att upprätthålla hög 
livskvalitet. Metod: En allmän litteraturstudie ur ett patientperspektiv genomfördes i 
kombination med en induktiv innehållsanalys. Resultat: Studien visade att patienterna 
upplevde att fysiska och psykiska symtom påverkade deras livskvalitet i den palliativa 
vården. Miljön och samspel individer emellan hade stor betydelse för upplevelsen av 
livskvalitet. Trots att patienterna ständigt försämrades sjukdomsmässigt ansåg de att den 
palliativa omvårdnaden förbättrade livskvaliteten. Diskussion: Sjuksköterskan måste 
möta varje patient som en individ. Fokus bör ligga på individens upplevelser av 
livskvalitet och de behov patienterna uttrycker. För att hög livskvalitet ska uppnås 
måste omvårdnaden vara individanpassad. Slutsats: Sjuksköterskan bör vara införstådd 
i vilka faktorer kring sjukdomen som inverkar på patienternas upplevelse av livskvalitet 
i omvårdnaden.  
 
 
Nyckelord: palliativ vård, cancer, patienter, upplevelser, livskvalitet, 
sjuksköterskor, samspel, symtom 
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Abstract 
Aims: The aim of this study was to highlight how patients with cancer experience 
quality of life in the palliative care. Background: In Sweden, about 20,000 people die 
yearly of cancer. Palliative care includes the care of all patients at the end of life with 

maintain high quality of life. Methods: 
with an inductive content analysis was performed. Results: The study showed that 

palliative care. The environment and the interaction between individuals had a 
significant i
deteriorated, they still believed that the palliative care improved their quality of life. 
Discussion: A nurse has to view every patient as an individual. The focus should be on 

ey expresses. To achieve 
high quality of life the nursing care has to be individually designed. Conclusions:  The 

experience of quality of life in the nursing care. 
 
 
Keywords: palliative care, cancer, patients, experiences, quality of life, 
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BAKGRUND 
Medellivslängden hos Sveriges befolkning har ökat från att under 1900-talet varit cirka 55 år 

till att numera vara cirka 81 år. I samband med att människor blir äldre ökar risken för att 

drabbas av cancer och i Sverige har cancerfallen sedan 1970-talet ökat stadigt (1, 2). I Sverige 

dör cirka 20 000 människor av cancer årligen (3). År 2008 dog 1, 72 miljoner människor av 

cancer i Europa (4).  

 

Benämningen cancer härstammar från det latinska ordet kräfta, då tumörerna har en förmåga 

att krypande sprida sig in i den normala vävnaden. Cancer utvecklas i olika former beroende 

på vilka celler och organ som angrips. Uppkomsten av de olika cancerformerna grundas i 

människans livsstil, gener och miljö (5). Vid cancer drabbas cellens deoxiribonukleinsyra 

(DNA) och en onormal celldelning startar. Cancercellerna börjar växa ohämmat, nybildad 

vävnad uppstår och en godartad eller elakartad tumör bildas (5, 6, 7). De godartade tumörerna 

är ofarliga och behöver bara behandlas när lokala besvär uppstår. En elakartad tumör är farlig 

och leder till skador på närliggande vävnader (1,7). Den elakartade cancercellen kan därefter 

sprida sig till andra delar av kroppen och bilda metastaser. Om behandling inte påbörjas i tid 

leder tumören till följdsjukdomar eller, i värsta fall, döden (5).  

 

Palliativ vård är den latinska benämningen för att vårda hela människan och bygger på 

livskvalitet där människan blir sedd, hjälpt och bekräftad. Den palliativa vården betecknade 

tidigare endast vård av patienter som var döende i cancer. I dagens samhälle är begreppet mer 

utvecklat och inkluderar vård av alla patienter i livets slutskede (8). Världshälso-

organisationen (WHO) fastställer att det centrala med den palliativa vården är att upprätthålla 

hög livskvalitet för patienter och anhöriga, samt att möta problem relaterade till en obotlig 

sjukdom som begränsar överlevnaden till en kort period. Syftet är att tillgodose patienters 

psykiska, fysiska och existentiella behov för att döden ska bli en så naturlig del av livet som 

möjligt. Avsikten är inte att bota utan att lindra patienternas symtom genom medicinsk 

behandling och omvårdnad (9). Den palliativa vården innefattar fyra grundkriterier. Det första 

kriteriet är kommunikation och relation som behandlar kommunikationen mellan alla 

involverade kring de vårdade patienterna. Det andra kriteriet består av ett team av 

vårdpersonal med varierande kompetens för att kunna vårda hela människan (8).  
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Det tredje kriteriet belyser vikten av att lindra symtomen vid cancer. Det fjärde kriteriet tar 

upp att vårdpersonalen bör kunna fungera som stöd till närstående under sjukdomsförloppet 

och efter dödsfallet. Det viktigaste i den palliativa vården är att vårda hela människan då 

helhetsvården bidrar till en ökad upplevelse av livskvalitet för patienterna (8). I Hälso- och 

sjukvårdslagen fastställs det att alla har lika värde och lika rätt. Det innebär att alla individer i 

samhället har rätt till god hälsa på lika villkor. Vården ska ge företräde till de individer som 

har störst behov av vård och den ska ges med respekt. För den palliativa vårdens utveckling är 

detta en viktig aspekt (10).  

 

Socialforskaren Siri Naess definierar ordet livskvalitet som att känna samhörighet och glädje 

men även att ha självförtroende och att vara aktiv både fysiskt och psykiskt i sitt liv (8). Att 

ha cancer behöver inte innebära att individerna upplever låg livskvalitet men sjukdomen kan 

påverka individernas upplevelse av livskvalitet (11). 

 

Omvårdnadsteoretikern Suzie Kims fyra domäner utgår ifrån att vårda hela människan. 

Patientdomänen är den första domänen och beskriver patienternas upplevelser av sjukvården. 

För sjuksköterskorna handlar det om att ha förståelse för patienternas behov i olika 

omvårdnadssituationer. Den andra domänen skildrar mötet mellan patienterna och 

sjuksköterskorna. Suzie Kim fastställer att det finns två viktiga komponenter i det fysiska och 

emotionella mötet som ligger till grund för omvårdnaden. För att patienterna ska känna 

trygghet och kunna dela med sig av sina behov och värderingar, krävs det att sjuksköterskorna 

har en mottaglighet och förmåga till empati. Den tredje domänen yrkesutövandet innefattar 

sjuksköterskornas praktiska och sociala del i omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskorna måste 

agera utifrån sin profession gällande besluttagande och användande av aktuell kunskap. Suzie 

Kim beskriver miljöns inverkan på patienternas tillstånd som en bidragande faktor till deras 

upplevda livskvalitet. Miljön innefattar fysisk, psykisk, social och symbolisk omgivning och 

är den fjärde domänen. Domänerna belyser att patienten ska vara i fokus för 

sjuksköterskornas yrkesutövande (12).  

 

Genom att som sjuksköterskor utgå från en helhetssyn kan patienterna vårdas i den situation 

de befinner sig i (13). För att kunna ge omvårdnad utifrån helhetsperspektiv måste 

sjuksköterskorna ta del av hur patienterna upplever omvårdnaden (14).  
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Det är patienternas upplevelser av omvårdnaden som skapar livskvalitet (8). En studie från 

1990-talet av Axelsson & Sjödén visade att individer med cancer upplevde låg livskvalitet i 

vården vid livets slut (15). Detta visar att sjuksköterskor är en viktig resurs i arbetet med 

livskvalitet för den som har drabbats av cancer. Cancer drabbar ett stort antal personer varje år 

och därför är det troligt att varje sjuksköterska under sitt yrkesverksamma liv, kommer att 

möta någon av dessa individer. För att kunna vårda cancerdrabbade patienter krävs kunskap 

om hur livskvaliteten upplevs av individerna och hur den kan påverkas i samband med 

omvårdnaden. Denna kunskap bör finnas tillgänglig för alla sjuksköterskor, för att kunna 

skapa en helhetsbild av individen och en möjlighet för sjuksköterskorna att se individerna 

bakom sjukdomen.  

SYFTE 
Syftet var att belysa hur patienter med cancer upplevde livskvalitet i den palliativa vården.  

METOD 
Design 
Studien utfördes som en allmän litteraturstudie med patientperspektiv. En allmän 

litteraturstudie avser att genom vetenskapliga artiklar utvärdera och skildra ett specifikt 

ämnesområde, samt att påvisa områden som kan ligga till grund för vidare forskning (16,17).  

Urval 
Urvalet utfördes med tanke på att innehållet i artiklarna skulle beskriva hur patienter med 

cancer upplevde livskvalitet i den palliativa vården. Inklusionskriterierna användes för att 

kunna utföra en litteraturbegränsning. Detta gjordes genom en kvalitetsgranskning av de 

litterära artiklarna.  Inklusionskriterierna var vetenskapliga artiklar både kvalitativa och 

kvantitativa, som skulle innehålla abstrakt. Ett abstrakt är viktigt eftersom det ger läsaren en 

förståelse för vad studien handlar om. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska samt vara 

peer reviewed, för att begränsa sökningen till enbart vetenskapliga tidskrifter (14). Artiklarna 

skulle vara publicerade senast år 2000 för att studien skulle behandla den aktuella forskningen 

inom området.  
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Datainsamling och genomförande 
De omvårdnadsinriktade databaserna Cinahl och Pubmed användes för sökning av 

vetenskapliga artiklar (16). De primära sökorden som användes var quality of life, patient, 

cancer och palliative care i olika kombinationer med varandra och undersökorden experience, 

living with cancer, end of life, experience of hospice, hospital, och hospice. För att hitta de 

specifika sökorden användes mesh termer (18). När de olika sökorden kombinerades med 

varandra användes den booleska operatorn AND, för att ge ett smalare resultat i sökningen 

(16, 19). Manuell sökning genomfördes dels i de vetenskapliga artiklarnas - och 

examensarbetenas referenslistor samt i olika bibliotekskataloger. I bibliotekskatalogerna 

påvisades en självbiografi som motsvarade syftet och därför inkluderades. För att kunna 

beskriva individers upplevelser ingående kunde kvalitativ forskning och/eller självbiografier 

användas (20). Det totala antalet vetenskapliga artiklar i undersökningen från databaserna var 

103 stycken, som redovisades i ett sökschema (bilaga 1). Därefter sorterades artiklarna utifrån 

titel och värderades utifrån abstraktet vilket resulterade i 22 aktuella artiklar (17, 19). De 

aktuella artiklarna skrevs ut i fulltext efter sökning i fulltexts databasen Samsök. Efter den 

första granskningen valdes sex artiklar bort då de inte motsvarade syftet. Av de 16 artiklarna 

var fem kvalitativa och sju kvantitativa och fyra både och. De utvalda artiklarna presenterades 

i en artikelöversikt för att få en överblick av deras innehåll (16). Artikelöversikten var en 

sammanställning av artiklarnas titel, syfte, författare, år, land, metod och metodbedömning 

samt resultat (bilaga 2). De befintliga artiklarna granskades enligt Röda Korsets Högskola 

mall för granskning av vetenskapliga artiklar (bilaga 3). Röda korsets granskningsmall utgår 

från åtta huvudrubriker och 38 underrubriker för att bedöma kvaliteten på artiklarna. 

Artiklarnas kvalitet graderades utifrån antalet uppfyllda underrubriker, 30-38 hög, 24-29 

medel eller 0-23 låg, inga artiklar graderades som låga.  

Analys 
De vetenskapliga artiklarna och självbiografin lästes gemensamt upprepade gånger för att få 

en överblick av innehållet. Artiklarna översattes från engelska till svenska och granskades för 

att hitta eventuella likheter och skillnader. För att organisera och systematisera materialet 

användes kodning. Kodningen användes för att få en tydlig struktur genom att bilda kategorier 

och teman. Analysen utfördes med ett induktivt förhållningssätt eftersom studien inte utgick 

från några specifika frågeställningar eller hypoteser (17, 19). 
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RESULTAT 
Nedanstående tabell åskådliggör fem huvudkategorier och sju subkategorier. Kategorierna 

sammanfattar hur patienter med cancer upplevde livskvalitet och vilka faktorer som 

påverkade den palliativa vården vid livets slut. 

 

Tabell 1. Kategorier och subkategorier 

Kategorier: Subkategorier: 

Fysiska symtom  Trötthet 

 Smärta 

Psykiska symtom  

Kön- och ålderskillnader  

Behandling  Palliativ omvårdnad 

 Alternativ medicin 

 Information 

Sociala aspekter  Miljön 

 Samspel 

  

Fysiska symtom 
Patienterna med cancer hade olika fysiska symtom som påverkade deras livskvalitet (21, 22). 

I flera studier framkom det att de mest förekommande symtomen hos patienterna var minskad 

energi, olika typer av smärta, muntorrhet, dålig aptit, försämrad andning och andnöd (figur 1) 

(21, 22, 23, 24, 25, 26). 

F igur 1. Visar de mest förekommande fysiska symtomen som patienterna upplevde vid 

sin cancerdiagnos(Persson, Petterson, Åkerblom). 
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De mindre förekommande symtomen var förstoppning, diarré, kräkningar, hosta och 

illamående (24, 25). En studie utförd av Peters och Sellick visade skillnader i upplevda 

symtom mellan patienter som vårdades i hemmet och inlagda patienter inom den palliativa 

vården.  De inlagda patienterna uppgav trötthet, svaghet, smärta, viktökning och muntorrhet 

som vanligt förekommande symtom. De patienter som vårdades i hemmet påpekade också 

trötthet, smärta och svaghet som symtom, men även diarré, huvudvärk och viktminskning 

(27). Det framkom att under de sista månaderna i patienternas liv, när sjukdomens symtom 

tilltog i styrka och deras vardag begränsades minskade deras upplevelser av livskvalitet 

(21,22,29, 28). 

Trötthet 
I en studie av McMillan et al påvisades det att patienterna ansåg olika aspekter av trötthet som 

ett stort problem, där brist på motivation, sömnighet och minskad energi utgjorde en stor del 

av symtomen. De patienter som hade fortskridit längre i sjukdomen och var närmre döden, 

upplevde en ökad trötthet och intensitet inom alla aspekter. Detta till skillnad från de patienter 

som hade en längre tid kvar att leva (30). I en annan studie fanns ett samband mellan trötthet 

och livskvalitet, där patienterna som hade längre tid kvar att leva upplevde mindre trötthet och 

högre livskvalitet (31).  

 

 

det är ju nåt jag hållit på med hela livet i nån form.  

Men jag orkar inte just nu, kroppen känns som Agda 80  

 år (26, sid 31) 

Smärta 
Den minskade energin och smärtan var enligt patienterna de symtom som påverkade deras 

livskvalitet mest (23, 32). I en studie utförd i Sverige uppvisades skillnader i upplevd 

smärtintensitet mellan två grupper av patienter med cancer. Grupperna ordinerades 

smärtstillande för att få ökad livskvalitet. De skillnader som kunde urskiljas var att patienterna 

med hög smärtintensitet överlevde kortare tid än de patienter som upplevde låg 

smärtintensitet. Majoriteten av patienterna uppgav ständig rädsla för ökad smärta (32).  
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I en annan studie från Sverige framkom det att smärtan påminde många av patienterna om att 

cancern fortskred mot döden. Flertalet patienter ville använda sig av opiater för att kunna få 

tillbaka livet, kontrollera smärtan och på så sätt få tillbaka sin livskvalitet (31).  

Andra menade att de inte ville förlora sin livskvalitet genom opiater då dessa patienter var 

rädda att tappa kontrollen och på så sätt berövas livet (33). Många patienter upplevde att 

smärtlindringen ingav hopp om fortsatt liv (31). 

Psykiska symtom 
En bidragande faktor till patienternas upplevelse av livskvalitet var den emotionella vården i 

samband med sjukdomen (31). I flera studier påvisades det att psykiska symtom som rädsla, 

ångest, depression och oro över döden, orsakade kraftig försämring av patienternas psykiska  

välbefinnande (figur 2) (21, 23, 25). 

 

F igur 2.Beskriver hur patienterna upplevde sin psykiska hälsa (Persson, Pettersson, Åkerblom). 

 

I självbiografin Sabina och draken sänktes livskvaliteten av den upplevda ångesten inför 

tillvaron och den ovissa framtiden. Det förekom ångest över att bli så dålig att orken inte 

skulle räcka till, när sjukdomen tog över orken blev det psykiskt påfrestande (26).  

 

 

Och hur lång blir den för mig och hur känns den?  

Det är såna tankar som skrämmer mig mycket, att inte veta.  

Hur jag ska förhåll  
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Kön- och ålderskillnader 
En studie utförd i Norge påvisade skillnader i ålder och livskvalitet, där äldre patienter hade 

mindre sömnproblem och sämre aptit, medan yngre patienter upplevde mer smärta (28).  

I en annan studie av Mcmillan et al upplevde äldre patienter mindre ångest än yngre, vilket i 

sin tur ledde till att äldre patienter upplevde högre livskvalitet (23).  Även skillnader mellan 

män och kvinnor framkom, där männen upplevde mindre fysiska symtom som kräkningar och 

illamående, nedsatt fysisk förmåga och trötthet (28). Det visade sig också att männen uttalade 

mindre ångest än kvinnorna (23). 

Behandling  
Patienterna uttryckte ett behov av att ha möjlighet att tillgodose sig olika behandlingsformer 

för att kunna uppleva livskvalitet i omvårdnaden. De olika behandlingsformerna var palliativ 

omvårdnad, alternativ medicin och komplementär medicin. 

Palliativ omvårdnad 

Trots att sjukdomen gjorde att patienterna upplevde låg känsla av trygghet, hade den palliativa 

vården enligt en studie förbättrat patienternas fysiska symtom, deras välbefinnande och 

existentiella behov.  Förtroendet för hur personalen agerade i omvårdnadssituationerna var 

viktigt för patienterna (36). En studie visade att patienterna kände sig beroende av vården och 

att de var en börda för personalen som arbetade där (34). Medan andra upplevde trygghet när 

det fanns kompetent vårdpersonal kring dem (34,36,37). Överlag ansåg majoriteten att den 

palliativa vården förbättrade deras livskvalitet avsevärt, trots att de sjukdomsmässigt ständigt 

försämrades. Patienterna menade att deras psykiska symtom och deras känsla av oro och 

rädsla över sjukdomen minskade (34). I en studie från Norge hade patienterna med cancer 

som vårdades inom den palliativa enheten följdsjukdomar som påverkade deras livskvalitet 

negativt. De vanligaste var olika former av metastaser som påverkade deras vardag. Mindre 

vanliga följdsjukdomar var paraplegi, trycksår, patologiska frakturer och svåra lymfödem 

(35).  

 

Alternativ medicin  
En studie utförd i Australien visade att patienter som inte upplevde sig tillfredsställda med 

den traditionella medicineringen i större utsträckning använde alternativ medicin(29).  
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Den psykiska ohälsan i form av ångest var störst hos patienter som använde sig av alternativ 

medicin som naturläkemedel, vitaminer och mineraler fram till två månader innan döden. 

Patienter som använde sig av alternativ medicin under behandling uppvisade mer depression 

och mindre välbefinnande (29). I självbiografin Sabina och draken beskrevs yoga och healing 

som en form av komplementär medicin som användes för att finna den inre styrkan och skapa 

känsla av inre lugn för att hantera sjukdomsutvecklingen (26). 

 

   

av nyttiga saker jag ska börja ta!  

Jag tar redan alger, vitaminer, mineraler och allt möjlig 

 men detta känns som nått annat. 

 Lite bark och sånt man måste koka upp och dricka avslaget 

 även en flaska Noni fanns med! 

  

Information 

I en studie av Higgiensona et al upplevde patienterna att kommunikationen var en viktig del 

för att kunna uppnå hög livskvalitet. De ansåg att personalen skulle ge information med 

empatisk inställning, det var även viktigt att personalen kommunicerade med anhöriga (25). 

Kommunikation mellan yrkesgrupperna som deltog i omvårdnaden bidrog till att överflödig 

information undveks, vilket minskade oron hos patienterna och förbättrade helheten (25, 31). 

När patienterna inte längre kunde kommunicera med personalen och vara delaktiga i vården 

ökade oron och livskvaliteten försämrades (31). Att få vara delaktig i vården gjorde att 

patienterna upplevde ökad livskvalitet (36). I en studie från Indien upplevde patienter 

diagnostiserade med bröstcancer ett större behov av kontroll kring vårdbesluten än patienter 

med andra cancerformer (34).  

Sociala aspekter 
Interaktioner individer emellan var viktigt för patienternas välbefinnande.  Där omgivningens 

utformning bidrog till livskvalitet genom möjligheter till samspel mellan individerna.  

Miljön  
Miljöns utformning påverkade patienternas upplevelser av livskvalitet (34, 37).  
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Patienterna menade att en omgivning som var ljus, där de hade möjligheten att kunna se ut 

genom ett fönster var viktigt för välbefinnandet, men även att miljön var ren och luftig (37). 

Att befinna sig i den välbekanta hemmiljön ökade livskvaliteten för en del patienter då de 

upplevde brister i förtroendet för rutinerna på den palliativa avdelningen(27). I en annan 

studie uppvisade patienter som vårdades i sin hemmiljö den sista tiden i livet en högre fysisk 

hälsa och en lägre förekomst av depression jämfört med patienter som vårdades på en palliativ 

avdelning (27). Så länge patienterna hade förmågan att kunna kommunicera med andra 

individer föredrog många av dem att vårdas på en fyrsal, för att få sällskap. En omgivning 

som var tillmötesgående, underlättade interaktion och samverkan för individer emellan, var 

viktigt för patienternas livskvalitet. När kommunikationsförmågan sviktade önskade 

patienterna i stället att få tillbringa sin tid på ett enkelrum (34, 37). En del patienter i studien 

ville få ett enskilt rum för att inte störa andra, men även för att kunna upprätthålla sitt privatliv 

i den palliativa vården. Det fanns andra patienter i undersökningen som upplevde att det var 

alldeles för tyst på den palliativa avdelningen. Dessa patienter menade att deras känsla av 

livskvalitet ökade i samband med ökad livlighet i deras omgivning (34). 

Samspel 
Upplevelsen av livskvalitet hos patienterna förändrades i samband med att en känsla av 

samhörighet med andra individer skapades. I relation till familj, vänner och den vårdande 

personalen upplevde en del av patienterna att deras livskvalitet ökade (34, 37). Det framkom 

att hälften av patienterna som deltog i undersökningen av Boström et al upplevde hög 

livskvalitet. En av faktorerna som bidrog till känslan av livskvalitet var hur samspelet med 

vänner och familj gestaltade sig för patienterna (31). I självbiografin Sabina och draken 

uttrycktes det att ett brett socialt nätverk med familj och vänner var ett viktigt stöd och ingav 

styrka. Det innebar hög livskvalitet att kunna ägna tid med familjen och göra saker som var 

roliga (26). Att kunna utföra sina intressen och kunna leva ett aktivt liv med träning, arbete 

och ha förmågan att kunna göra vanliga saker som friska var betydelsefullt för patienternas 

välbefinnande (22, 26). Enligt patienterna kunde medpatienter ge en annan form av stöd och 

empati än anhöriga (37). 
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DISKUSSION 
 

Metoddiskussion  
Databaserna Cinahl och PubMed har hälsa, sjukvård och medicin som inriktning och har 

därför ett stort utbud av vetenskapliga artiklar inom området (19). Då samma artiklar återkom 

i sökningarna kan det tolkas som att en mättnad har uppstått.  

 

Användbara artiklar från andra databaser kan ha förbisetts eftersom ingen sökning i dessa 

gjordes, då databaserna inte ansågs vara relevanta i förhållande till syftet. När syftet var 

formulerat gjordes manuella sökningar i DiVA (19). Dessa ledde till ett bredare utbud av 

artiklar som svarade till syftet. För att hitta primärkällor och artiklar i fulltext användes 

Samsök, primärkällor ökar tillförlitligheten i studien. När ett abstrakt läses kan viktig 

information bedömas utifrån en sammanfattning av innehållet i syfte, metod och resultat (19). 

Detta ledde till att artiklar som inte motsvarade syftet kunde väljas bort i ett tidigt skede. 

 

Endast engelska vetenskapliga artiklar söktes, då forskningsartiklar oftast publiceras i 

vetenskapliga tidskrifter på det engelska språket. Vilket ger en ökad tillgänglighet då engelska 

är ett internationellt språk. Flertalet av artiklarna som finns tillgängliga är skrivna på engelska 

men andra språk förekommer också (14). Då det även finns material på nordiska språk kan 

dessa ha missats genom sökningen i databaserna. Vetenskapliga artiklar använder ett 

akademiskt språk som kan ha inneburit misstolkningar i den språkliga översättningen. Till den 

språkliga översättningen användes ett svensk  engelskt lexikon. Något som kan ha påverkat 

resultatet i studien är översättningen av de engelska artiklarna. För att minska risken för 

missförstånd och öka tillförlitligheten översattes, granskades och analyserades alla artiklar 

gemensamt. Innehållet i artiklarna diskuterades och det framkom att artiklarna uppfattats på 

samma sätt, vilket anses vara en styrka. 

 

Begränsningen i årtal från år 2000 kan ha gjort att relevant forskning från tidigare år har 

förbisetts. En styrka i begränsningen är att forskning kan betraktas som en färskvara då det 

ständigt sker förändringar (16).  
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Samtliga artiklar i studien representerar olika kulturer och världsdelar vilket gör att resultatet 

får ett brett perspektiv. Många av artiklarna påvisar liknande resultat vilket stärker 

trovärdigheten i resultatet. Då de länderna som representerades i artiklarna har olika former av 

vårdsystem kan överförbarheten på studiernas resultat länderna emellan vara svår.  

 

Kvalitativa studier beskriver erfarenheter och situationer utifrån patienternas upplevelser (14). 

Detta skapar en ökad förståelse för patienternas situation och stärker studiens resultat. Något 

som kan påverka tillförlitligheten i studien är eventuella missuppfattningar när tabellerna i 

kvantitativa resultat har avlästs. Genom att söka både kvalitativa och kvantitativa artiklar blev 

urvalet brett och resultatets tillförlitlighet ökar. 

 

Det fanns en medvetenhet om att förförståelsen undermedvetet kan ha påverkat resultatet när 

artiklarna lästs, granskats och analyserats. Självbiografin Sabina och draken lästes och 

granskades gemensamt för att även här undvika missförstånd. Självbiografins innehåll stämde 

överens med artiklarnas resultat vilket stärkte resultatet i studien ytterligare. Något som kan 

vara negativt och minska tillförlitligheten i resultatet är att författarna själv fick gradera 

kvaliteten på de vetenskapliga artiklarna.  

 

Det induktiva förhållningssättet i metoden fungerade tillfredställande och när det insamlade 

materialet sammanställdes blev det en tydlig struktur där likheter samt skillnader kunde hittas 

(18). Även genom kodning bildades en tydlig struktur vilket gör det lättare att kategorisera 

resultatet (17). 

Resultatdiskussion            
Livskvalitet är ett kraftfullt begrepp eftersom upplevelsen av livskvalitet varierar beroende på 

individen och de erfarenheter den har med sig. Genom att försöka möta och bekräfta alla 

patienters upplevelser och erfarenheter kommer sjuksköterskorna närmare patientens livsvärld 

(37). Aaron Antonovsky menar att det är viktigt att göra verkligheten meningsfull, begriplig 

och hanterbar för den enskilda individen. Sjuksköterskornas uppgift är därför att stärka 

patienternas livskvalitet och att göra deras vardag meningsfull och hanterbar (37).  
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Ett intressant fynd i studiens resultat är skillnaderna i symtom hos män och kvinnor.  

Det skillnader som framkom är att kvinnor upplever mer fysiska symtom samt yttrar mer 

ångest än män. I en studie av Pinquart et al framkom det att sambandet mellan kön och cancer 

är oklar men negativa faktorer i omgivningen kan försämra livskvaliteten. I studien visar det 

sig att män har bättre fördelar att bygga upp förutsättningar för livet med ett större 

socioekonomiskt nätverk. Kvinnor har ofta en sämre ekonomisk och social status än männen 

vilket leder till olika upplevelser av livskvalitet (38). 

 

Det är viktigt att ta hänsyn till individens upplevelser och de faktorer som påverkar 

livskvaliteten beroende på om de är män eller kvinnor. Sjuksköterskor bör sträva efter en 

ökad förståelse för vilka faktorer som påverkar symtomen. Genom att möta patienternas 

behov och deras upplevelser kan sjuksköterskorna hjälpa dem att förbättra välbefinnandet och 

där med upplevelsen av livskvalitet. Suzie Kim menar att sjuksköterskor ska ha en förståelse 

för patienternas behov i olika omvårdnadssituationer utifrån varje individ. För att 

sjuksköterskor ska kunna ge bästa möjliga omvårdnad gäller det att patienterna känner 

trygghet och delar med sig av sina upplevelser och erfarenheter. För att uppnå ett samspel där 

patienten känner trygghet behöver sjuksköterskor visa empati och mottaglighet (12). Att 

kunna möta varje patients specifika behov och ge lika vård på lika villkor är 

sjuksköterskornas arbetsuppgift (10). Sjuksköterskorna bör inte fokusera på sjukdomen cancer 

utan fokus bör ligga på patienternas sjukdomsupplevelse. För att kunna skapa välbefinnande 

genom anpassad vård till varje enskild individ, oavsett om det en man eller kvinna. En viktig 

förutsättning för hög livskvalitet är att lindra de plågsamma symtomen för patienterna (39). 

När symtomen minskar eller inte längre existerar ökar förutsättningarna för bästa möjliga 

omhändertagande i mötet med patienterna, vilket leder till att upplevelsen av livskvalitet ökar.  

 

Patienter som använder alternativ medicin påpekar dennes inverkan på deras upplevelse av 

livskvalitet. Resultatet visar att patienter som inte känner tillfredställelse med behandlingen i 

större utsträckning använder sig av alternativ medicin. Dessa patienter uppvisar mer ångest, 

depression och sämre välbefinnande. Alternativa former som yoga och healing visar sig ha 

lugnande effekt vilket ger patienterna en inre styrka.  
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Flera av de komplementära metoderna kan användas för att dämpa sjukdomens biverkningar 

och är tillåtet att använda som sjuksköterska i Sverige. Massage, akupunktur, psykologisk 

terapi och musikterapi är några av dessa. En studie visar speciellt att massage minskar 

upplevelsen av smärta hos patienter med cancer vid livets slut. Massagen ger även patienterna 

minskad ångest och ökad känsla av avslappning (40). I hälso- och sjukvårdslagen fastställs det 

att legitimerad personal inte får använda sig av alternativ medicin vid behandling. Lagen 

säger också att de som inte tillhör hälso- och sjukvården är förbjudna att behandla cancer och 

andra allvarliga sjukdomstillstånd (10, 41). Alternativ medicin innebär åtgärder som syftar till 

att förebygga, utreda och behandla sjukdomar som inte accepteras av hälso- och sjukvården. 

De alternativa behandlingsmetoderna är otaliga och kan påverka kroppen på olika vis (41).  

 

Det är viktigt att sjuksköterskor har en viss kännedom om alternativ medicin eftersom det är 

införlivat i patienternas behandling och medverkar till deras upplevda livskvalitet.  

Då personer har olika uppfattningar om alternativ medicin, är det viktigt att som 

sjuksköterskor få inblick i hur patienterna upplever sin behandling och omvårdnad. För att 

kunna bemöta varje individ och deras behov, är det viktigt att patienterna själva får bestämma 

vilken alternativ medicin de vill ha och att sjuksköterskan stöttar dem i deras beslut (10). 

Naturläkemedel som har sitt ursprung i naturen har tidigare använts för att lindra enkla 

besvär. Många har fortfarande tron att naturläkemedel råder bot på symtomen, att ta vitaminer 

och mineraler är därför vanligt. För att undvika att patienterna upplever låg livskvalitet är det 

viktigt att sjuksköterskorna frågar om patientens kunskap om alternativ medicin samt ger 

information om eventuella biverkningar och hur de kan påverka den traditionella 

behandlingen. Det centrala med den palliativa vården är att upprätthålla hög livskvalitet för 

patienterna (9). För att kunna hjälpa patienterna att möta eventuella psykiska och fysiska 

problem, relaterade till cancern är det viktigt att utgå från deras individuella behov (42). Om 

patienterna upplever att alternativ medicin ger dem mer styrka och inre lugn att hantera den 

nya situationen, kan patienterna undvika att fokusera på symtomen som besvärar dem. Att 

använda sig av alternativ medicin behöver inte betyda hopp om att bli botad men kan vara ett 

stort hjälpmedel i symtom lindringen. Genom alternativ medicin kan patienterna uppleva ett 

ökat välbefinnande och det kan därför anses fungera som ett komplement till skolmedicinen. 
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Ett annat fynd är att kvinnor med bröstcancer upplever ett större behov av kontroll över 

behandlingens tillvägagångssätt än patienter med andra cancersjukdomar. En studie visar att 

kvinnor som lider av ångest och stress, känner sig nere och deprimerade eftersom de fruktar 

spridning eller återfall av cancer (43). I en annan studie beskriver kvinnorna hur de inte vill tillåta 

begränsningar i sitt vardagliga liv på grund av diagnosen (44). Särskilda fysiska problem 

relaterade till cancer och dess behandling tycktes direkt orsaka psykiska problem. Kvinnorna 

upplever problem med kroppsuppfattningen, en förlust av känslan av att vara attraktiv, feminin 

och sexuellt attraktiv påverkar dem negativt. Känslan av framgångsrik kontroll upplevs när 

kvinnor uppmuntras att välja nivå på delaktigheten i beslut som rör behandlingen. Kvinnorna har 

ett kontinuerligt behov av information (43).  I en tredje studie framkommer det att vårdpersonalen 

bör utgöra ett psykosocialt stöd till kvinnor med bröstcancer eftersom de upplever en sämre 

livskvalitet när de inte har tillgång eller förmåga att utföra de saker de värderar högt i livet (45). 

 

Enligt Siri Naess medför känslor som oro, ångest och stress minskad upplevelse av livskvalitet (8). 

För att förändra upplevelsen av livskvalitet vid negativa känslor menar Suzie Kim att det är viktigt 

att sjuksköterskorna möter kvinnorna i deras upplevelser. Sjuksköterskor bör ha förståelse för att 

patienterna har olika behov och att varje individ har egna önskemål. I mötet med patienten ska 

sjuksköterskorna ge omvårdnad samt visa empati och förståelse, vilket leder till att patienterna 

känner trygghet (12). När patienterna känner trygghet kommer upplevelsen av livskvalitet enligt 

Siri Naess att öka (8). Det är därför viktigt att som sjuksköterska göra patienterna delaktiga i 

vården eftersom det ger patienterna en känsla av kontroll över situationen. En av orsakerna till att 

kvinnorna vill ha kontroll över vården kan vara rädslan för att förlora kontrollen över sitt liv. 

Förändringar i kroppsuppfattningen kan skapa upplevelsen av maktlöshet. Då utseendet förändras 

till oigenkännligt kan identitetsbrist uppstå och en känsla av att tappa kontrollen över situationen. 

Kvinnorna med bröstcancer kan uppleva att de förlorar känslan av kvinnlighet i samband med 

diagnos och behandling. Att uppleva förändringar i kroppsuppfattningen kan innebära ett hot mot 

patientens självbild då identiteten skiftar från frisk till cancersjuk. Enligt Siri Naess får kvinnorna 

genom att tillhandahålla sig all information frihet att välja och därmed ökar deras upplevelse av 

kontroll över sina behandlingar (8). En anledning till att bröstcancerpatienter kräver mer kontroll 

över sin behandling kan handla om integritet. Då det kanske känns som en del av personligheten 

försvinner och patienten blir sårbar.  
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Det är viktigt som sjuksköterska att vara uppmärksam på patientens sårbarhet, dennes upplevelser 

av bröstcancern och hur sjukdomen påverkar livssituationen. Precis som Suzie Kims domäner 

syftar den palliativa vården till att tillgodose hela patienten och dennes psykiska, fysiska och 

existentiella behov. Det är viktigt att som vårdpersonal eftersträva att tillgodose alla dessa delar i 

omvårdnaden (12).  

 

För att kunna hjälpa varje patient till ökad livskvalitet och att kunna ge en meningsfull och 

hanterbar vardag bör sjuksköterskan möta varje patients enskilda upplevelse och specifika behov.  

Sjuksköterskan bör göra patienten delaktig i sin egen vård för att ge dem en känsla av kontroll 

samt visa empati och förståelse för att ge en ökad känsla av trygghet. Genom att tillgodose 

patientens behov och fokusera på patienten istället för cancern, kan det centrala med den palliativa 

vården uppfyllas. Målet om att upprätthålla hög livskvalitet för varje patient och att kunna hjälpa 

varje patient med att möta deras individuella problem relaterade till en obotlig sjukdom. 

Slutsats 
Faktorer och symtom som påverkar sjukdomsprocessen inverkar på patienternas upplevelse 

av livskvalitet i vården. Flertalet av patienterna upplever att fysiska och psykiska symtom 

kopplat till deras sjukdomsbild och rädsla inför döden, orsakar en försämring av deras 

livskvalitet. Patienterna beskriver att en välutformad miljö som är ljus och tilltalande ökar 

deras välbefinnande. Patienternas känsla av trygghet på den palliativa avdelningen varierar 

bland annat utifrån hur väl kommunikationen fungerar. Kommunikation med familj, vänner, 

andra patienter och vårdpersonal bidrar till en upplevelse av livskvalitet. Trots att patienterna 

ständigt försämras i sin sjukdom upplever de att den palliativa vården förbättrar deras 

livskvalitet. Som sjuksköterska är det viktigt att ha förmågan att kunna stötta patienterna när 

de behöver det och att ha fokus på patienternas sjukdoms upplevelse och inte på diagnosen. 

Genom att försöka sätta sig in patientens situation kan sjuksköterskan ge en mer 

individanpassad vård. Trots att patienterna vårdas i livet slut ska de kunna känna sig tillfreds 

och uppleva hög livskvalitet. Det är därför viktigt att arbeta professionellt och att låta 

patienterna vara delaktiga i vården, detta för att stärka deras trygghet. 
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Forskningsimplikationer  
För vidare forskning kan det vara av intresse att titta på skillnader i upplevelsen av livskvalitet 

beroende på var patienterna vårdas. Detta för att med forskning kunna förändra lagar och 

författningar till att underlätta och stödja patienternas beslut om var de vill vårdas.  

Genom att patienterna vårdas där de önskar kommer förhoppningsvis deras upplevelser av 

livskvaliteten att öka. Det kan även vara intressant att undersöka hur kulturella skillnader 

påverkar upplevelsen av livskvalitet vid vård i livets slutskede. För att sjuksköterskorna ska 

kunna ge individanpassad omvårdnad i ett mångkulturellt samhälle. Ny forskning angående 

hur alternativ medicin inverkar fysiskt och psykiskt på patienternas välbefinnande kan vara av 

intresse för att sjuksköterskorna ska kunna vägleda patienterna.  

Vidare forskning om vilka faktorer som påverkar patientens upplevelser av livskvalitet i mötet 

med sjuksköterskan. Vilket är viktigt för att sjuksköterskorna ska kunna ge en 

individanpassad omvårdnad med hög livskvalitet, men även skapa ett möte som är givande för 

patienterna.  
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Bilaga 1 

Sökschema för datorbaserad litteratursökning    * Artiklar som tidigare sökts fram. 

Datum Databas Sökord och boolesk 
operator (and, or, not) 

Begränsningar Typ av sökning 
(tex. fr itext, ab-
stract, nyckelord, 
M ESH-term) 

Antal 
träffar 

Motiv till 
exklusion av 
artiklar 

Utvalda artiklar  

 
101122 

Cinahl  Palliative care AND Patient 
AND experience AND 
living with cancer AND 
quality of life 
 
 

2000-2010 
Peer reviewd 
English language 

abstract 3 Svarade inte till 
syftet 

2 

 
101122 

Cinahl Palliative care AND Patient 
AND cancer AND 
experience AND quality of 
life 
 

2000-2010 
Peer reviewd 
English language 

abstract 19 Svarade inte till 
syftet 

1 *(2) 

 
101122 

Cinahl Experience of hospice AND 
cancer AND quality of life 
AND palliative care 
 
 

2000-2010 
Peer reviewd 
English language 

abstract 1 Svarade inte till 
syftet 

0 

 
101122 

Cinahl Palliative care AND cancer 
patients AND quality of life 
AND end of life 
 

2000-2010 
Peer reviewd 
English language 

abstract 18 Svarade inte till 
syftet 

1 

 
101122 

Cinahl Palliative care AND cancer 
patients AND quality of life 
AND end of life AND 
hospital 
 

2000-2010 
Peer reviewd 
English language 

abstract 1 Svarade inte till 
syftet 

0 



     
  

  

 
 
 
 
 

Datum Databas Sökord och boolesk 
operator (and, or, not) 

Begränsningar Typ av sökning 
(tex. fr itext, ab-
stract, nyckelord, 
M ESH-term) 

Antal 
träffar 

Motiv till 
exklusion av 
artiklar 

Utvalda artiklar  

 
101122 

Cinahl Quality of life AND end of 
life AND cancer patients 

2000-2010 
Peer reviewd 
English language 

Titel 
 
 
 

4 Svarade inte till 
syftet 

1 

 
101122 

Cinahl Cancer AND palliative care 
AND patient AND quality 
of life AND hospice 
 

2000-2010 
Peer reviewd 
English language 

abstract 15 Svarade inte till 
syftet 

1 

 
101122 

Cinahl Quality of life AND 
terminal care AND cancer 
patients 
 

2000-2010 
Peer review 
English language 

abstract 4 Svarade inte på 
syftet 

0 

 
101122 

Pubmed Hospice AND cancer AND 
patients AND experience 
AND quality of life¨ 
 

2000- 2010 
English 

Titel/abstract 10 Svarade inte på 
syftet 

0 

 
101122 

Pubmed Quality of life AND Cancer 
patients AND Receiving 
palliative care 
 

2000-2010 
English 

Titel/ abstract 11 Svarade inte på 
syftet 

1 

 
101122 

Pubmed Palliative care AND 
patients experiences AND 
quality of life AND end of 
life AND cancer 
 

2000- 2010 
English 

All fields 17 Svarade inte på 
syftet 

1 

 
101013 

DIVA  2000-2010   Svarade inte på 
syftet 
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Bilaga 2 

Artikelöversikt 
 
Titel, (referens inom 
parantes) 

Författare, år , 
land 

Syfte Metod och metodbedömning Resultat K valitet 

end of life? An 
exploative study of the 
experences of a group 
of cancer patients in 
two different care 
cultures 

Eva Sahlberg- 
Blom 
Britt-Marie 
Ternestedt 
Jan-Erik 
Johansson 
2001 
Sverige 

Syftet med denna uppsats 
var att undersöka hur en 
grupp allvarligt sjuka 
patienter, vårdade i olika 
vårdkulturer, bedömde sin 
livskvalitet under sin sista 
månad av livet.  

Studiematerialet består av 
livskvalitets bedömningar från 47 
cancerpatienter som slutfördes 
under deras sista månad i livet. 
Två livskvalitetsformulär användes 
dels EORTC QLQ-C30 och en 
psykosocial välbefinnande. 
Uppgifterna behandlades i enlighet 
med instruktionerna för respektive 
frågeformulär. 
 
 
 

Resultatet visar att trots det framkom 
att patienterna upplevde en lägre 
livskvalitet i många avseende än folk i 
allmänheten. Upplevde flera patienter 
lycka och tillfredsställelse under sin 
sista månad i livet.  

 
   Medel 

A comparison of pain 
and health-related 
quality of life between 
two groups of cancer 
patients with differing 
average levels of pain 
 

Barbro 
Boström 
Marie Sandh 
Dag Lundberg 
Bengt Fridlund 
2003 
Sverige 
 

Studien utfördes för att 
beskriva och jämföra smärta 
och hälsorelaterande 
livskvalitet hos två grupper 
patienter med cancer i den 
palliativa vården 

Studien bestod av 47 patienter med 
mild genomsnittlig smärta (VAS 3) 
och 28 patienter med måttlig till 
svår smärta (VAS över3) 
Medicinska resultaten Study Short 
Form (SF-36) användes för att 
utvärdera den hälsorelaterande 
livskvaliteten och smärtan 
intensitet mättes med VAS på 
Pain- 0- meter.  
 

Resultatet påvisade att jämfört med 
patienter med mild smärta hade 
patienter med måttlig till svår smärta 
sämre upplevd hälsorelaterad 
livskvalitet 
 
 
 
 
 
 

 
    Medel 



     
  

  

 
 
 
 
 

 
Titel, (referens inom 
parantes) 

Författare, år , 
land 

Syfte Metod och metodbedömning Resultat K valitet 

Changes in and 
correlates of individual 
quality of life 
in advanced cancer 
patients admitted to an 
academic 
unit for palliative care 
 

Michael A  
Lia van Zuylen 
Marjolein 
Bannink  
Erica Witkamp   
Carin CD Van 
der Rijt  
2007 
Nederländerna 
 

Målet med studien var att 
undersöka om det fanns 
några förändringar i den 
enskildes livskvalitet och 
hur den korrelerar hos 
patienter inlagda på en 
palliativ vårdenhet.  
 
  
 
 
 

Livskvalitet mättes med en 
strukturerad intervju metod. Det 
var 29 patienter som inkluderades i 
studien och som intervjuades i 
anslutning till intaget. 16 patienter 
intervjuades i samband med 
hemgång.  

Det framkom i studien att medelvärdet 
på livskvalitet förbättrades under 
intaget till vårdenheten. En ökande 
antal förändringar i livets område var 
måttligt förknippade med sämre 
upplevd livskvalitet. Till livets 
område inkluderades relationer med 
familjemedlemmar och vänner, 
symtom och förmågan att kunna 
upprätthålla någon form av kontroll. 

   
  Hög 

How does the 
environment impact on 
the quality of life of 
advanced cancer 
patients? A 
qualiatative study with 
implicants for ward 
design. 
 

J Rowlands. 
2008 
England 

Syftet med studien var att 
undersöka hur patienterna 
upplever att effekterna av 
miljön påverkar deras hälsa, 
humör och livskvalitet. 

Metod bestod av en 
fenomenologisk undersökning. 50 
patienter deltog.  

I studien visade det sig att fyra 
huvudkategorier personalens 
bemötande, miljöns påverkan på 
humöret, enkelrum i förhållande till 
dubbelrum och patienternas 
förväntningar påverkade 
livskvaliteten. 
 

 
    Medel 

Changes in quality of 
life following 
admission to palliative 
care units. 

S Robin Cohen, 
P Boston, M 
Mount, P 
Porterfield. 
2001 
Kanada 

Syftet med studien var att 
upptäcka förändring av 
patienternas livskvalitet. 

Deltagarna fick fylla i ett formulär 
eller så läste en forskningsassistent 
(som hade fått instruktioner för att 
ej ha inflytande) formuläret för 
patienterna. Detta spelades in på 
band.  
 

Det framkom 7 huvudkategorier som 
beskriver patienternas upplevelser av 
förändringar av livskvaliteten inom 
olika område. 

 
   Hög 



     
  

  

 
 
 
 
 

Titel, (referens inom 
parantes) 

Författare, år , 
land 

Syfte Metod och metodbedömning Resultat K valitet 

Fatigue dimensions in 
patients with advanced 
cancer 
in relation to time of 
survival and quality of 
life 

C Lundh 
Hagelin  
Y Wengström  
E Åhsberg  
CJ Fürst  
2009 
Sverige 
 

Syftet var att undersöka 
sambandet mellan 
flerdimensionella aspekter 
av trötthet, emotionell 
funktion och livskvalitet hos 
patienter med framskriden 
cancer i slutet av livet. 
 

228 patienter med en sammanlagd 
median på 63 dagars överlevnad 
ingick i studien. Mätinstrumentet 
bestod av olika frågeformulär, för 
att mäta patienternas upplevelser 
kring ämnet användes Borg 
Kategori Ratio-10 skala, 
flerdimensionella mätinstrument- 
20, svenska occupational trötthet 
inventory och Europeiska 
organisationen för forskning och 
behandling av cancer.  

Desto närmare döden patienterna 
kom, desto mer ökade den upplevda 
tröttheten. Sambandet mellan 
upplevelsen av trötthet och känslor av 
att vara spänd, orolig, irriterad eller 
deprimerad och upplevelsen av 
livskvalitet minskade och var inte helt 
klart närmare döden. Tröttheten ökade 
då patienten kom närmare döden, men 
sambandet mellan trötthet och 
livskvalitet och negativa känslor 
tynade bort under de sista dagarna och 
veckorna i livet. 
 
 
 

 
    Medel 

Symptom Distress and 
Quality of Life in 
Patients With Cancer 
Newly Admitted to 
Hospice Home Care 

Susan C. 
McMillan 
Brent J. Small 
2002 
USA 

Syftet var att utvärdera 
sambandet mellan 
livskvalitet och symtom av 
ångest, smärta, dyspne och 
förstoppning hos personer 
med avancerad cancer som 
nyligen påbörjat vård i 
hemmet.  

178 vuxna patienter med cancer 
och hemsjukvård deltog i studien. 
Om patienterna fick en poäng 
under 7 i Short Portable Mental 
Status frågeformuläret 
exkluderades patienterna. 
Patienterna uppmanades att delta i 
studien inom 48 timmar efter 
påbörjad hemsjukvård 
 
 
 

De vanligaste rapporterade symtomen 
var brist på energi, smärta, muntorrhet 
och andnöd. Intensitetsnivån på 
symtomen var avgörande av hur 
patienten upplevde sin livskvalite.   
 

 
    Hög 

 



     
  

  

 
 
 
 
 

 
Titel, (referens inom 
parantes) 

Författare, år , 
land 

Syfte Metod och metodbedömning Resultat K valitet 

Quality of life in 
advanced cancer 
patients: the impact of 
sociodemographic and 
medical 
characteristics. 
 
 

MS jordhoy, P 
Fayers, JH 
Loge, T 
Saltnes, M 
Ahlner 
Elmqvist, S 
Kaasa.  
Norge 

Syftet med studien var att 
undersöka hur 
konsekvenserna av 
sociodemografiska och 
medicinska egenskaper 
påverkar livskvaliteten hos 
patienter med obotlig cancer 
och kort överlevnad. 
 

HRQL bedömningsskala anvädes. 
434 patienter deltog i 
undersökningen men endast 395 
patienter avled och det var deras 
material som användes.  
 

Resultatet visade att patienterna 
upplevde en sämre livskvalitet ju 
närmre döden de kom. Det påvisade 
även skillnader i livskvalitet beroende 
på ålder, kön och inkomst.  
 
 
 
 

 
    Medel 

In their own words: 
seven advanced cancer 
patents describe their 
experience with pain 
and the use of opioid 
drugs 
 

Nessa Coyle 
2004 
USA 

Syftet var att beskriva hur 
smärta och användandet av 
opiater påverkar deras 
livskvalitet. 

Studien utfördes på 7 patienter i 
den palliativa vården, med svår 
cancer och som har ständig smärta. 
På varje patient utfördes 3 
djupgående halvstrukturerade 
intervjuer. 
 
 

Några patienter uppskattar opiater och 
menar att det blir en känsla av frihet, 
från smärta. Andra tycker att 
opiaterna är en börda som gör dem 
sömniga och mentalt grumliga. Desto 
närmre döden dem kom desto mer 
uppskattade dem opiaterna. 

 
    Medel 

Good palliative care: 
How and where? 

C Werkander 
Harstäde, B 
Andershed. 
2004 
Sverige 
 

Målet med studien var att 
beskriva vad patienter med 
cancer som befinner sig i 
livets slutskede anser vara 
god palliativ vård och var 
det tycker att vården ska 
tillämpas. 
  
 

11 stycken patienter valdes ut av 
en läkare. Av dessa 11 valde 
9stycken att delta i intervjuer. 
Materialet analyserades sedan med 
hjälp av grounded theory. 

Resultatet påvisade att säkerhet, 
delaktighet, förtroende och trygghet 
var viktiga aspekter för en god 
livskvalitet. 

   
    Hög 

 



     
  

  

 
 
 
 
 

Titel, (referens inom 
parantes) 

Författare, år , 
land 

Syfte Metod och metodbedömning Resultat K valitet 

Dying with cancer, 
living well with 
advanced cancer 

Irene J, 
Higgingson, 
Massimo 
Costantini 
2008 
England 

Syftet är att ganska 
funktionella förändringar 
och uppkomsten av symtom, 
samt emotionella, sociala 
och andliga effekter 

Studien använde epidemiologiskt 
baserade behovsbedömningas 
metoder, samt systematisk data 
och litteraturöversikt. 

Livskvaliteten hos i stort sätt alla 
cancerpatienter är nedsatt av olika 
symtom, emotionella, sociala och 
andliga. Patienter med cancer har ett 
medel på 11 symtom. 

 
   Hög 

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

Louise Peters, 
Ken Sellick 
2006 
Australien. 

Syftet var att jämföra 
erfarenheter av symtom, 
fysisk och psykisk hälsa, 
personlig kontroll över 
sjukdomen och livskvalitet. 

58 patienter med obotlig cancer 
fick fylla i en strukturerad enkät. 
Varav 32 patienter behandlades på 
sjukhus och 26 behandlades 
hemma.   
 
 
 

De hem vårdade patienterna hade 
statistiskt bättre fysisk hälsa och 
livskvalitet än de som fick sluten vård.   

 
    Hög 

Quality of life of 
palliative care patients 
in the last two weeks 
of life. 

S Raymond, J 
Woo, C Karen, 
H Zhoc, Y 
Charlotte, W 
Yeo, Y Mak, J 
Lee. 
2002 
Hong Kong 

Syftet med studien var att 
mäta livskvaliteten(QOL) 
under patienternas två sista 
veckor i livet. 

Quality of life (QOL) skalan 
användes för att mäta 
livskvaliteten på 58 patienter på 
palliativa vårdavdelningar i Hong 
Kong. 

Resultatet visade att de värsta fysiska 
symtomen förbättrades och detta 
ledde till en ökad livskvalitet. Rädslan 
för framtiden, prognos, att möta döden 
och bortom minskade ledde till oro 
och minskad livskvalitet.  
 

 
    Hög 

How problematic are 
various aspects of 
quality of life in 
patients with cancer at 
the end of life? 

S Mcmillan, M 
Weitzner. 
2002 
USA 

Studien utfördes för att 
identifera de aspekter som är 
minst och mest 
problematiska i 
livskvaliteten hos personer 
som får vård i livets slut.  

Studien var deskreptiv med 
analyser från en tidigare studie av 
S Mcmillan. Den bestod av en 
självrapportering av 231 hospice 
hemvård patienter under en 
7månaders period. Det var jämnt 
fördelat mellan män och kvinnor.  

Resultatet av studien visade att mer än 
hälften av patienterna upplevde en 
hög livskvalitet inom område som 
socialt umgänge, andliga aspekter 
samt fysisk och emotionell vård. 
 
 

 
    Hög 



     
  

  

 
 
 
 
 

 
 
 
Titel, (referens inom 
parantes) 

Författare, år , 
land 

Syfte Metod och metodbedömning Resultat K valitet 

Use of complementary 
and alternative 
medicine and 
quality of life: changes 
at the end of life 

Ignacio Correa-
Velez, 
Alexandra 
Clavarino, 
Adrian G 
Barnett 
Heather 
Eastwood 
2003 
Australien 
 

Syftet med denna studie var 
att jämföra den fysiska, 
psykiska och de sociala 
dimensionerna associerade 
till livskvalite under den 
sista tiden i livet, hos 
patienter med framskriden 
cancer som antingen eller 
inte använde sig av 
alternativ medicin.  
 
 
 
 

110 patienter deltog i 
undersökningen och valdes ut via 
Queensland cancerregister poster. 
Studien genomfördes i form av 
intervjuer. Det som mättes i 
studien var upplevelsen av börda, 
psykisk påfrestning, 
vällbefinnande, tillfredställelse 
med medicineringen och behovet 
av kontroll över behandlingen.  

I studien framkom det att under den 
första intervjun hade 36 deltagare 
använt sig av någon form av alternativ 
medicin. 53 av deltagarna används sig 
av minst en form av alternativ 
medicin under studiens period. 6 
deltagare använde sig av alternativ 
medicin regelbundet. Patienterna som 
använde alternativ medicin upplevde 
högra nivåer av ångest och smärta och 
mindre tillfredställelse med sin 
medicinering samt ett mindre behov 
av kontroll över sin behandlings 
beslut.  

 
    Hög 

Quality of Life in 
Cancer Patients 
Receiving Palliative 
Care 
 

Divya Pal 
Singh 
2010 
Indien 

Syftet var att mäta 
livskvalitet hos 
cancerpatienter som fick 
palliativ vård i hemmet och 
avgöra användbarheten hos 
de frågeformulär som berör 
livskvaliteten av dessa 
patienter. 

Studien utfördes på 100 
cancerpatienter som fick gratis 
palliativ vård i hemmet, i New 
Dehli, Indien. Studien utgick ifrån 
ett FACT-G ©) frågeformulär på 
hindi som hemsjukvårdteamen 
hade ansvaret över. 
 

Resultatet av studien var att FACT-G 
frågeformuläret på hindi är ett 
användbart verktyg för att mäta 
livskvalitet och kan även användas till 
att övervaka patientens framsteg och 
symtomkontroll under 
sjukdomsförloppet. 

 
    Hög 
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Röda Korsets Högskola 
 CF, ÅK  

November,2005 
 
 

 

Mall för granskning av vetenskapliga artiklar 
 

Detta är ett hjälpmedel för att bedöma vetenskapliga artiklars kvalitet och 
användbarhet för Dina studiesyften. Besvara inte kriterierna med endast Ja eller Nej. 

Motivera alltid Din bedömning. Alla frågor är inte relevanta för alla artiklar. 

 
 

Detta förstår jag inte: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Bör ja med slutet!  
1. Konklusion och/eller diskussion.  
(eng. Conclusion/discussion) 
 

Egna anteckningar 

Försök att inledningsvis skapa Dig en uppfattning om 
forskarens konklusioner och/eller diskussion. Det ger dig 
en utgångspunkt i den fortsatta läsningen. Det är viktigt 
att veta vad presentationen av artikeln ska leda till för att 
kunna bedöma relevansen i vad som representerar 
underlaget för forskarens argumentation.  
a) Vilka resultat dominerar diskussionen och/eller 
konklusionen?  
b) Formulera Din uppfattning om 
konklusionen/diskussionen. Det kommer att vara en 
värdefull utgångspunkt i Din vidare läsning.  

 

2. Syfte (eng.Purpose, Aim)   
a) Vad är syftet med studien/undersökningen?  
b) Finns det några specifika frågeställningar 
formulerade?  
c) Verkar det rimligt i förhållande till Din egen 
utgångspunkt?  

 

3. Bakgrund  
(eng. Introduction, Background, Literature review, 
Conceptual framework)  

 

a) Refererar författaren till tidigare forskning? Om ja, 
vilken?  
b) Presenteras en teori som utgör ramen för studien? Om 
ja, vilken/vilka?  
c) Finns viktiga termer och/eller begrepp definierade? 
Om ja, vilken/vilka?  
d) Förtydligas eller förklaras det i bakgrunden varför 
denna studie är nödvändig? Om ja, med vilka argument?  
e) Beskriver forskaren sin egen förförståelse eller sitt 
eget synsätt (viktigt i studier med kvalitativa data). Om 
ja, hur?  
f) Verkar bakgrunden rimlig i förhållande till Din egen 
utgångspunkt och författarens syfte?  
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Röda Korsets Högskola 
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Detta förstår jag inte: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

4. M etod (eng. Method: Study setting, Sample, 
Participants, Procedure, Intervention)  

 

a) Vilken typ av studie utfördes (ex. experiment. 
hermeneutisk textanalys)?  
b) I vilken miljö genomfördes studien ex. sjukhus, skola, 
laboratorium)?  
c) Urval (vem, vilka, vad undersöktes)? Beskrivs ev. 
försökspersoner, var de unika på något sätt eller 

 
d) Hur gick man tillväga för att välja 
deltagare/försökspersoner (ex. slumpmässigt urval, 
konsekutivt, strategiskt urval)?  
e) Hur många deltagare/försökspersoner ingick i studien?  
f) Erhölls godkännande från etisk kommitté? Beskrivs det 
hur försökspersonernas identitet skyddades och frivillighet 
garanterades?  
g) Hur gick datainsamlingen till (ex. mätningar, enkäter, 
intervjuer, observationer)?  
h) Verkar metoden för datainsamlingen och ev. val av 
försökspersoner rimliga och relevanta i förhållande till Din 
egen utgångspunkt och forskarens syfte?  
i) På vilket sätt analyserades materialet (statistiska 
metoder, begreppsanalys. viss tolkningsmetod etc)?  
j) Användes beskrivande statistik (tabeller, figurer, 
stapeldiagram etc) och/eller statistiska analyser? Om ja, 
vilka?  
k) Vid statistisk analys, vilka variabler undersöktes?  
l) Beskrivs hur validitet och reliabilitet (kvantitativa 
analyser), trovärdighet och överförbarhet (kvalitativa 
analyser) säkerställts?  
m) Tycker Du att metodavsnittet ger en tydlig beskrivning 
av tillvägagångssättet? Skulle det vara möjligt att göra om 
(replikera) studien genom att följa metodbeskrivningen?  
n) Verkar metoden som helhet rimlig i förhållande till Din 
egen utgångspunkt och forskarens syfte? Finns det 
svagheter av betydelse för just Dina syften?  
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Detta förstår jag inte: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

5. Resultat (eng. Results, Findings)   

a) Beskriv resultaten av undersökningen.  
b) Om statistiska analyser använts identifiera de resultat 
som är statistiskt signifikanta och ange signifikansnivån.  
c) Vid tolkande analyser, ange teman och/eller kategorier. 
Verkar resultaten logiska, tillförlitliga och trovärdiga?  

 

6. Diskussion och/eller konklusion (eng. Discussion, 
Conclusion, Implications for further research)  

 

Läs nu diskussion och konklusion igen.  
a) Vilka slutsatser drar forskaren?  
b) Vilka begränsningar diskuterar forskaren?  
c) Räkna upp förslag på fortsatt forskning, forskarens 
och/eller egna.  
d) Verkar detta rimligt i förhållande till Din egen 
utgångspunkt och forskarens syfte?  

 

7. Innebörden av studien för den praktiska vården (eng. 
Clinical implications, Implications for practice  

 

a) Vilka resultat kan ha betydelse för den praktiska vården 
enligt forskaren?  
b) Anser Du att resultaten är lämpliga att omsätta i praktiskt 
vårdarbete? Om ja, i vilken miljö?  
c) Hur skulle användandet av dessa resultat förändra arbetet 
på Din avdelning? Beskriv utifrån tidsaspekter, 
arbetsbelastning, ekonomi, juridiska och etiska aspekter, 
kvalitet för vem/vilka grupper.  

 

8. Sammanfattande helhetsbedömning   

a) Syftet: varför har undersökningen gjort?  
b) Genomförandet: på vilket sätt har undersökningen gjorts?  
c) Kvaliteten: hur bra anser du att undersökningen är?  
d) Relevans: är denna studien relevant för dina patienter? 
 
 

 


