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Sammanfattning 

Bakgrund: Då bot inte längre är möjlig påbörjas palliativ vård, vilket handlar om att skapa 

förutsättningar så att personen med palliativ vård och dennes anhöriga upplever högsta 

möjliga livskvalitet. Att träffa döende personer och ge dessa omvårdnad är en ofrånkomlig del 

av sjuksköterskeyrket. Beskrivningar av livskvalitet från personer med palliativ vård är därför 

en viktig kunskapskälla för sjuksköterskor. Syfte: Syftet med föreliggande studie var att 

beskriva hur personer med palliativ vård upplever livskvalitet. Metod: En beskrivande 

litteraturstudie som baserats på 13 vetenskapliga artiklar. Alla inkluderade artiklar hade 

kvalitativ ansats och söktes fram i databasen PubMed. Huvudresultat: Personer med palliativ 

vård beskrev att deras tankesätt förändrades efter sjukdomsdebuten. Detta upplevdes som en 

strategi för att hantera sjukdomen och öka känslan av livskvalitet. Något som ytterligare 

bidrog positivt till livskvaliteten var att upprätthålla relationer med släkt och vänner samt att 

få vara omgiven av sin familj. Den främsta orsaken till minskad livskvalitet beskrevs vara när 

symtom framträdde och när sjukdomen upplevdes styra personens liv. Slutsats: Att drabbas 

av obotlig sjukdom och få palliativ vård påverkade upplevelsen av livskvalitet. Den kunde 

både öka och minska under sjukdomsförloppet och att ha en sjuksköterska med helhetssyn på 

personen med palliativ vård var av stor vikt för bibehållen livskvalitet.  
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Abstract 

Background: When cure is no longer possible, palliative care begins. Palliative care is about 

creating conditions so that the person with palliative care and his or her relatives experience 

the highest possible quality of life. To meet people who are dying and care for them is an 

inevitable part of the nursing profession. Descriptions of quality of life by persons with 

palliative care is therefore an important source of knowledge for nurses. Aim: The aim of this 

study was to describe how persons with palliative care experience quality of life. Method: A 

descriptive literature review based on 13 scientific articles. All the included articles had a 

qualitative approach and were found through the PubMed database. Main results: Persons 

with palliative care described that their mindset changed after the onset of the disease. This 

was seen as a strategy for managing the disease and to increase the quality of life. Something 

that further increased the quality of life was to maintain relationships with friends and 

relatives and to be surrounded by family. The main reason for decreased quality of life was 

describes as when symptoms appeared and when the disease was experienced to control the 

persons life. Conclusion: To suffer from an incurable disease and receive palliative care 

affected the quality of life. The experience of quality of life could both increase and decrease 

during the course of the disease and having a nurse with a holistic approach towards the 

person with palliative care was essential to maintain quality of life.   
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1. Introduktion och bakgrund  

1.1 Palliativ vård  

Då bot inte längre är möjlig påbörjas palliativ vård. Detta är en helhetsvård som ska tillgodose 

inte bara de fysiska och psykiska behoven, utan även de sociala och existentiella. Palliativ 

vård ska skapa förutsättningar så att både patienten och dennes anhöriga upplever högsta 

möjliga livskvalitet under patientens sista tid i livet (Beck-Friis & Strang 2016). 

Socialstyrelsens rapport “Vård i livets slutskede” (2006) beskriver att palliativ vård består av 

fyra hörnstenar, vilka är: (1) Kontroll av svåra symtom, exempelvis smärta (2) Ett 

multiprofessionellt arbete där olika yrkesgrupper samarbetar (3) God kommunikation mellan 

patienten, anhöriga samt vårdpersonal (4) Stöd till närstående, där de får känna att deras 

önskemål beaktas och att deras närvaro är betydelsefull. Lewis et al. (2018) studie visade att 

vårdpersonal kunde hjälpa en person med palliativ vård att genom en process nå acceptans av 

sin sjukdom. Detta skedde bland annat genom att personen med palliativ vård fick psykisk 

och spirituell rådgivning med extra betoning på hopp. I processen skapades även 

förutsättningar för att planera återstoden av livet samt förberedelser och önskemål för en god 

död. Enligt Lindqvist och Rasmussen (2014) används ofta modellen de “6 S:n” för att få en 

helhetsbild av patienten, vilket låter denne själv beskriva sina önskemål gällande självbild, 

självbestämmande, sociala relationer, symtomlindring, sammanhang och strategier. Denna 

teknik hjälper vårdpersonalen att ge en anpassad och god vård i livets slutskede vilket i 

förlängningen ger en god död.   

 

1.2 Livskvalitet  

Livskvalitet är en subjektiv upplevelse kring det vi värderar mest i livet och huruvida vi lever 

ett gott liv. Livskvalitet kan inte mätas på annat sätt än hur var och en upplever det. Begreppet 

innefattar många olika faktorer och livsdimensioner som t.ex. materiell levnadsstandard, 

frihet, social situation och individuellt välbefinnande (Folkhälsomyndigheten 2015). En 

individ kan trots sjukdom och symtom uppge sig ha en god livskvalitet, detta på grund av att 

livet som helhet upplevs vara meningsfullt och viktigt. På samma sätt kan en individ med god 

fysisk hälsa uppge sig ha en dålig livskvalitet. Begreppet syftar alltså på det relativa värdet 

som en person skattar sin tillvaro på. I sjukvården avgränsas ofta livskvalitet till att handla om 

en hälsorelaterad livskvalitet, vilket innebär att patienten i största mån ska vara fri från 

psykiska och fysiska besvär (Petersson & Strang 2016). Ferreiral, Tura, Silva och Ferreira 

(2017) beskriver att det förutom den hälsorelaterade livskvaliteten även finns en generell 
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livskvalitet där människan ses som en helhet. Denna helhet ser till den enskilde personens inre 

känsloliv samt det kulturella och sociala sammanhanget. Sagha Zadeh, Eshelman, Setla och 

Sadatsafavi (2018) beskriver fem dimensioner inom livskvalitet: den fysiska, materiella, 

sociala, känslomässiga och utvecklande. Inom dessa dimensioner finns enskilda faktorer som 

påverkar människors livskvalitet. För att kunna förstå någons livskvalitet kan inte de 

påverkande faktorerna betraktas isolerade, utan måste sättas i sammanhang med patienten.    

 

1.3 Sjuksköterskeperspektiv  

I Andersson, Salickiene och Rosengrens (2016) studie beskrivs att en ofrånkomlig del av 

sjuksköterskeyrket är att ge döende personer omvårdnad. Att ge palliativ omvårdnad anses 

vara en viktig del i processen att bli en erfaren sjuksköterska då dessa situationer bidrar med 

livserfarenhet och ger sjuksköterskan större självkännedom. Sjuksköterskorna i studien 

beskrev att bristen på klinisk erfarenhet och kunskap kring palliativ vård skapade frustration 

och sänkte kvaliteten på omvårdnaden de utförde. De beskrev att även efter 

sjuksköterskeutbildningen behövs tid för att lära sig omvårdnad praktiskt. Att vara trovärdig i 

sin yrkesroll och att ge god vård i livets slutskede är inget som kommer automatiskt, utan 

beskrivs som en resa i att försätta teori i praktik. När sjuksköterskan bemästrar detta kan hon 

uppleva en större form av meningsfullhet då hon ger palliativ omvårdnad (Andersson, 

Salickiene & Rosengren 2016). Sjuksköterskorna i Fan, Lin, Hsieh och Changs (2017) studie 

beskrev den palliativa vården som en dynamisk och komplex situation. De talade om 

vårdandets kärna vilket kännetecknades av känslor som att genuint bry sig om patienten och 

att ha ett intresse för dennes familj. De ville vara hos patienten och dennes anhöriga även när 

det inte fanns en direkt syssla att utföra. Detta hjälpte till att skapa en förtroendefull relation 

där patienten kunde visa sina sanna känslor vilket beskrivs som grundläggande för god vård. 

Sjuksköterskorna beskrev detta som en vilja att göra mer för patienten än vad de yrkesmässigt 

var förpliktigade att göra. Jakobsson, Andersson och Öhlén (2014) beskrev att då 

sjuksköterskan vill tillgodose den svårt sjukas önskemål och behov kan det uppstå ett 

dilemma mellan hennes professionella roll och hennes privata person. Detta är en del av 

komplexiteten i att ge palliativ vård.  

 

1.4 Anhörigperspektiv 

Alvariza, Årestedt, Boman och Brännström (2017) beskrev att den största tryggheten för 

anhöriga till en person med palliativ vård var att se att personen mådde bra och fick god 

omvårdnad samt symtomlindring. Enligt Poulos, Harkin, Poulos, Cole och MacLeods (2018) 
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studie uttryckte anhöriga att de var beroende av den palliativa vården för att deras närstående 

skulle få denna typ av omvårdnad. Anhöriga beskrev att de inte hade någon erfarenhet av vård 

i livets slutskede samt att deras egna hälsoproblem gjorde att de inte klarade av att praktiskt ta 

hand om sin närstående (Poulos et al. 2018). Även när anhöriga inte kunde utföra 

omvårdnaden, var det viktigt för dem att vara delaktiga i sin närståendes vård. Det ingav 

trygghet och ett lugn att vårdpersonalen tog hänsyn till deras åsikter och önskemål (Vedel et 

al. 2014). Enligt Aparicio, Centeno, Carrasco, Barbosa och Arantzamendi (2017) uttryckte 

anhöriga att en god relation till vårdpersonalen gav dem en känsla av att vara omhändertagna. 

Detta förbättrade även deras förmåga att möta svåra situationer. Jakobsson, Andersson och 

Öhlén (2014) betonade att ett gott samarbete med vårdpersonalen gör anhöriga bättre rustade 

för utmaningar och oro som kan uppkomma under vårdtiden. Milberg (2016) skriver att oro 

hos anhöriga nämns som ett av de största problemen inom palliativ vård då det finns ett 

samband mellan anhörigas nivå av ångest och patientens symtom. Detta samspel bekräftas av 

Bruinsma, Van der Heide, Van der Lee, Vergouwe och Rietjens (2016) som skriver att en 

känd faktor är då patienten upplever välbefinnande, ger detta ett ökat välbefinnande hos de 

anhöriga.    

 

1.5 Hendersons teori om patienters behov  

Virginia Henderson menade att sjuksköterskans funktion är att hjälpa patienten att tillgodose 

sina behov, något patienten hade gjort självständigt om denne kunnat. Dessa åtgärder ska 

bidra till en förbättrad hälsa eller en fridfull död. I Hendersons teori finns 14 behov för att 

skapa en helhet av kropp och själ och dessa behov täcker samtliga aspekter inom begreppet 

omvårdnad (Pokorny 2017). Hendersons teori är passande till föreliggande litteraturstudie 

som fokuserar på palliativ vård, då Beck-Friis och Strang (2016) definierar detta som en 

helhetsvård som ska tillgodose en människas alla behov. Pokorny (2017) beskriver att bland 

Hendersons behov ingår bland annat mobilitet, som handlar om vikten av att röra sig och vid 

vila ha en lämplig kroppsställning. Ett annat behov som ska tillgodoses är förströelse där 

patienten ska få möjlighet att delta i nöjen och andra aktiviteter. Henderson beskriver att 

sjuksköterskan metaforiskt måste ta sig under patientens skinn för att kunna veta vilka behov 

som måste tillfredsställas. Detta kan ske genom ett ärligt samtal där patienten kommunicerar 

genom att uttrycka känslor, rädslor och åsikter vilket är ytterligare ett av Hendersons behov 

(Pokorny 2017). Lindqvist och Rasmussen (2014) skriver att en sjuksköterska behöver få höra 

om patientens tankar, önskemål och känslor för att få en inblick i vad som upplevs 

meningsfullt respektive problematiskt för varje patient. Vidare beskriver Pokorny (2017) att 
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en sådan kommunikation ger sjuksköterskan verktyg för att få patienten att känna att denne 

åstadkommit något med sitt liv, vilket är ett av Hendersons behov som är av yttersta vikt vid 

livets slutskede.  

 

1.6 Problemformulering   

Det är en del i sjuksköterskeyrket att ge omvårdnad till döende människor och deras 

närstående. Vid palliativ vård kan inte kurativ behandling erbjudas, vilket gör att metoder för 

att höja livskvaliteten den sista tiden blir fokuspunkten. Palliativ vård ges i ett 

helhetsperspektiv. Det är inte fokus på endast det fysiska, psykiska eller emotionella utan på 

hela människan. Även livskvalitet kan beskrivas ur ett helhetsperspektiv. Det kan t.ex. 

innebära att en person ser sin sjukdom som en isolerad, negativ livshändelse, men ändå anser 

sig ha en god livskvalitet som bedöms efter hur livet ser ut i ett större perspektiv. Detta kan 

göra att fenomenet livskvalitet är svårt att greppa och förstå, eftersom det upplevs olika hos 

alla. Det finns studier som belyser fenomenet livskvalitet från ett patientperspektiv, men 

litteraturstudier som ger en helhetsbild är färre. Denna litteraturstudie om hur personer 

med palliativ vård beskriver livskvalitet är därför en relevant kunskapskälla för sjuksköterskor 

i deras arbete.      

  

1.7 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva livskvalitet hos personer med palliativ vård.  

-Hur beskriver personer med palliativ vård sin livskvalitet?  

 

2. Metod  

2.1 Design  

Författarna har gjort en beskrivande litteraturstudie (Polit & Beck 2017).   

 

2.2 Sökstrategi  

Databasen MEDLINE betraktas av många som den främsta källan för att finna medicinsk 

forskning men den täcker även in forskning om omvårdnad och hälsa. MEDLINE kan nås via 

hemsidan PubMed, som har många funktioner för att underlätta sökningen då databasen 

innehåller miljontals dokument (Polit & Beck 2017). I PubMed genomfördes sökningen med 

sökorden “quality of life” och “palliative care” som MeSH-termer. “Patient experience” 

söktes som fritext. Polit och Beck (2017) beskriver MeSH-termer som databasens egna 
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medicinska ordbok som används för att sortera artiklar och relatera dem till varandra. Detta 

gör att ett relevant sökresultat presenteras för läsaren. Författarna till denna litteraturstudie 

sökte på en kombination av sina samtliga sökord genom att sätta den booelanska termen 

”AND” mellan respektive sökord. Detta gav ett rimligt utfall av artiklar (se tabell 1). Polit och 

Beck (2017) beskriver hur en booelansk term kan utöka eller begränsa en sökning. Att 

använda termen ”AND” mellan två sökord gör att endast träffar som innehåller båda sökorden 

visas. Sökningarna begränsades genom att utesluta alla artiklar äldre än 10 år samt de som 

inte ingick i Högskolan i Gävles utbud. En ny sökning utfördes där sökorden nämnda ovan 

inkluderades tillsammans med “qualitative research” som MeSH-term. Detta gav ett 

sökresultat utan några nytillkomna aktuella artiklar jämfört med den tidigare sökningen.   

 

 2.3 Tabell 1. Utfall av databassökningar  

 
Databas  Begränsningar,  

(limits) sökdatum  

Söktermer  Antal träffar   Möjliga artiklar   

(exklusive 

dubbletter)  

Medline via PubMed  10 år  

Högskolan i Gävle  

2019-08-28 

"Quality of Life"[MeSH]   80096     

Medline via PubMed  

  

10 år  

Högskolan i Gävle  

2019-08-28  

"Palliative Care"[MeSH]   13657     

Medline via PubMed  

  

10 år  

Högskolan i Gävle  

2019-08-28  

“[Patient experience]” (fritext)   121361     

Medline via PubMed  

  

10 år  

Högskolan i Gävle  

2019-08-28  

 "Qualitative Research"[MeSH]   36301     

Medline via PubMed  

  

10 år  

Högskolan i Gävle  

2019-08-28  

“[Patient experience]” (fritext) AND "Palliative 

Care"[MeSH] AND "Quality of Life"[MeSH]  

219 29  

Medline via PubMed  

  

  

10 år  

Högskolan i Gävle  

2019-08-28  

“[Patient experience]” (fritext) AND "Palliative 

Care"[MeSH] AND "Quality of Life"[MeSH] AND 

"Qualitative Research"[MeSH]  

 27   0  

         Totalt:  29 

 

 

2.4 Urvalskriterier  

Att använda urvalskriterier ger ett ändamålsenligt urval. Detta tillvägagångssätt innebär att 

förbestämma viktiga ståndpunkter gällande dataurvalet och sedan finna artiklar som möter 

dessa ståndpunkter (Polit & Beck 2017). Inklusionskriterierna som användes i denna 
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litteraturstudie var att artiklarna skulle (1) besvara litteraturstudiens syfte ur ett 

patientperspektiv, (2) ha studiedeltagare som var över 18 år, (3) vara publicerade inom de 

senaste 10 åren samt (4) vara empiriska primärkällor med kvalitativ 

ansats. Exklusionskriterierna var (1) studier som inte besvarade syftet, (2) studier som inte 

undersökte ett patientperspektiv, (3) studier som undersökte personer under 18 år samt (4) 

studier som hade kvantitativ ansats eller fel design. 

 

2.5 Urvalsprocess 

Av de 219 funna artiklarna i sökresultatet var inga dubbletter. För att undersöka vilka av de 

funna artiklarna som innefattade urvalskriterierna lästes först titel på samtliga. Abstract lästes 

sedan på de artiklar som enligt titeln bedömdes kunna vara relevanta för litteraturstudiens 

syfte. Enligt exklusionskriterierna exkluderades totalt 190 artiklar. 95 artiklar exkluderades då 

de ej besvarade syftet och istället hade t.ex. ett medicinskt syfte. 58 artiklar exkluderades då 

de ej hade rätt design eller ansats, exempelvis om de hade kvantitativ ansats. 31 artiklar 

exkluderades då de ej studerade ett patientperspektiv och 6 artiklar exkluderades då de 

inkluderade barn och denna litteraturstudie endast fokuserar på vuxenperspektivet. Efter 

exkludering enligt exklusionskriterierna återstod 29 artiklar. Artiklarna kontrollerades till att 

vara empiriska vetenskapliga artiklar som dessutom var primärkällor. Av dessa 29 artiklar var 

27 artiklar tillgängliga i fulltext. Dessa lästes i sin helhet varpå 13 artiklar bedömdes ha tydlig 

relevans för aktuellt syfte och inkluderades i denna litteraturstudie. Övriga 14 artiklar 

bedömdes antingen ha för låg relevans till litteraturstudiens syfte eller ha bristfällig kvalitet, 

exempelvis genom att inte vara uppbyggda enligt IMRaD (Introduction, Methods, Results and 

Discussion). Dessa 14 artiklar exkluderades därför från litteraturstudien. 

 

De 13 inkluderade artiklarna genomgick sedan relevans- och kvalitetsbedömning för 

att säkerställa att de var relevanta för föreliggande litteraturstudies syfte och att de var av hög 

kvalitet. I relevansbedömningen (se bilaga 1) ingick t.ex. att se om undersökningsgruppen och 

designen i den inkluderade studien var relevant för litteraturstudiens syfte. Alla 13 artiklar 

ansågs ha medelhög till hög relevans och genomgick därefter kvalitetsgranskning (se bilaga 

2). Kvalitetsgranskningen innehöll en metodisk kontroll av de inkluderade artiklarnas 

vetenskapliga uppbyggnad, t.ex. om metod-, resultat och diskussionsavsnitt var tydligt 

beskrivna. Samtliga 13 artiklar hade hög eller medelhög kvalitet enligt bedömningen och 

inkluderades därför i denna litteraturstudie. 
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Figur 1. Flödesdiagram av urvalsprocessen. 

 

2.6 Dataanalys  

Tematisk analys har använts för att sammanställa och analysera datan till denna 

litteraturstudie (Aveyard 2019). De inkluderade artiklarna sammanställdes i två tabeller för ge 

en översikt av använd metod (se bilaga 3) och redovisning av syfte och resultat (se bilaga 4). 

Den metodologiska översikten användes för att redovisa de inkluderade artiklarnas 

metodavsnitt. Tabellen för redovisningen av artiklarnas syfte och resultat presenterade en 

tydlig bedömning om artiklarna överensstämde med föreliggande litteraturstudies syfte. De 

utvalda artiklarna till litteraturstudien skrevs ut till pappersform för att lättare kunna 

bearbetas. I enlighet med Aveyards (2019) tematiska analysmetod påbörjades processen att 

identifiera teman genom att materialets resultatdelar lästes noggrant. De viktiga delarna i 

resultatet markerades med en överstrykningspenna. De utvalda delarna summerades och 

diskuterades sedan av författarna. Resultaten i de olika artiklarna ledde till att likheter och 

skillnader framträdde och en rad olika subteman bildades. Genom att lägga in artiklarna och 

dess subteman i en tabell framträdde ett tydligt mönster, vilket vägledde litteraturstudiens 

resultat. Då alla subteman var identifierade sorterades dessa till huvudsakliga teman (Aveyard 

2019).  

 

 

 

 

Artiklar funna i databasen 
Pubmed (n=219)

Artiklar där titel och ev. 
abstract lästes (n=219)

Artiklar exkluderade som ej 
besvarade syftet, hade fel 

design/ansats eller 
undersökte fel perspektiv 

(n=190)

Återstående artiklar efter 
tillämping av 

exklusionskriteriena (n=29)

Tillgängliga full-text-artiklar 
(n=27)

Artikar som lästes i sin 
helhet (n=27)

Artiklar exkluderade då de 
hade låg vetenskaplig 

kvalitet eller låg relevans till 
syftet (n=14)

Återstående artiklar som 
bedömdes ha hög relevans 

till syftet (n=13)

Artiklar som genomgick 
relevans- och 

kvalitetsbedömning och 
inkluderades i föreliggande 

litteraturstudie (n=13)
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2.7 Etiska överväganden  

Oetisk forskning kan förekomma på många olika sätt. För att förklara innebörden av oetisk 

forskning har tre officiella termer valts ut: fabrikation, falsifiering och plagiat. Fabrikation 

handlar om att använda påhittad data i sin studie (Polit & Beck 2017). Fabrikation undveks i 

denna litteraturstudie genom att författarna endast använde empiriska vetenskapliga artiklar i 

resultatet samt noggrant redovisade hur dessa inhämtades i metodavsnittet. Falsifiering 

innebär att data, utrustning eller processer har manipulerats, ändrats eller undanhållits i 

studien (Polit & Beck 2017). Författarna till denna litteraturstudie undvek falsifiering genom 

att förhålla sig objektiva till allt material och inte välja bort data efter dess resultat. Aveyard 

(2019) beskriver att plagiering innebär att författarna presenterar data som att det vore deras 

eget, trots att materialet kommer från en annan källa som ska refereras. Plagiering undveks i 

denna litteraturstudie då författarna noggrant refererat all inhämtad data.   

3. Resultat 

Resultatet bygger på kvalitativ data från 13 vetenskapliga artiklar som i olika sammanhang 

studerat livskvalitet hos personer med palliativ vård. Resultatet presenteras under tre teman: 

Vad personer med palliativ vård anser bibehåller och ökar livskvaliteten, Vad personer med 

palliativ vård anser minskar livskvaliteten och Copingstrategier för att bibehålla och öka sin 

livskvalitet. Under respektive tema framkom även två subteman (se figur 2). 

 

Figur 2. Presentation av resultatets teman och subteman. 

 

•Att trots sjukdom bibehålla och öka sin livskvalitet 
genom att fortsätta leva som förut

•Att ta emot hjälp från den palliativa vården kan bibehålla 
och öka livskvaliteten 

Vad personer med 
palliativ vård anser 
bibehåller och ökar 

livskvaliteten 

•Fysiska symtom minskar livskvaliteten

•Livskvaliteten minskar då sjukdom förändrar livet

Vad personer med 
palliativ vård anser 

minskar livskvaliteten

•Att hantera sin sjukdom genom att förändra sitt tankesätt

•Att hantera sin sjukdom genom att förändra sitt beteende

Copingstrategier för 
att bibehålla och öka 

sin livskvalitet
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3.1 Vad personer med palliativ vård anser bibehåller och ökar livskvaliteten  

3.1.1 Att trots sjukdom bibehålla och öka sin livskvalitet genom att fortsätta leva som förut   

Personer med palliativ vård beskrev att en meningsfull vardag innebar att vara omgiven av 

familj och att behålla sina sociala relationer (Carduff, Kendall & Murray 2018; 

Landers, Wiseman, Pitama & Beckert 2015). De beskrev relationerna med vänner och familj 

som centrala faktorer för meningen med livet och ökad livskvalitet (Dorman, Hayes 

& Pease 2009; Frazer & Mobley 2017; Jansen van Rensburg, Maree & van Belkum 2013). 

Det framkom i flera studier att den fysiska närvaron av andra var viktig genom att då ha 

någon att umgås med, få stöd av och diskutera livet med (Frazer & Mobley 2017; Jansen 

van Rensburg, Maree & van Belkum 2013; Pujol, Roch, Roth & Mérel 2018). Vissa personer 

med palliativ vård uttryckte att även när de inte kände behov av att prata med någon mådde de 

bättre om deras partner fanns där fysiskt (Frazer & Mobley 2017; Jansen 

van Rensburg, Maree & van Belkum 2013; Pujol et al. 2018). Personer berättade även att det 

som kändes viktigt i livet var att deras familj mådde bra. Många valde därför att inte berätta 

hela sanningen om sitt sjukdomstillstånd, t.ex. hur prognosen såg ut eller vilka symtom de 

upplevde. De ville undvika att lägga oro och börda på sina anhöriga och ansåg att deras egen 

livskvalitet var högre om de kunde skydda familjen från de jobbiga beskeden (Bergqvist 

& Strang 2017; Dorman, Hayes & Pease 2009). Dock framkom det även att kommunikationen 

med vänner och familj förbättrats sedan de blev sjuka. När de anhöriga fått förståelse för hur 

allvarlig sjukdomen varit hade relationen blivit närmare och bättre. Förutom att personer med 

palliativ vård själva fått lättare att prata om sina känslor och öppna upp sig mer i sina 

relationer så beskrev de hur anhöriga förändrats. De gjorde sig mer tid för att umgås och 

visade att de var beredda att hjälpa till när det behövdes (Frazer & Mobley 2017; Rohde, 

Kersten, Vistad & Mesel 2016).  

Många personer som fick palliativ vård beskrev en önskan att leva ett så normalt liv som 

möjligt och upprätthålla de intressen och aktiviteter som tidigare gett deras liv mening och 

livskvalitet (Andreassen Devik, Enmarker, Bitnes Wiik & Hellzén 2013; Bergqvist 

& Strang 2017; Bonner et al. 2018; Dorman, Hayes & Pease 2009; Marx, 

Nasse, Stanze, Owusu Boakye, Nauck & Schneider 2016; Namukwaya, Grant, 

Downing, Leng & Murray 2017). Det beskrevs även att enkla, vardagliga sysslor nu fick stort 

värde och bidrog till ökad livskvalitet (Andreassen Devik et al. 2013; Bergqvist 

& Strang 2017; Frazer & Mobley 2017). En del i att behålla sitt vanliga liv kunde vara att 

hemmiljön inte förändrades. Personerna i studierna uttryckte en önskan om att kunna bo kvar 
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hemma så länge som möjligt, med sina vanliga rutiner och sina husdjur. För att bibehålla den 

normala ordningen berättade många personer med palliativ vård att de inte ville anpassa 

hemmet eller ta emot hjälpmedel. Detta gjorde att de behöll illusionen av att fortfarande leva 

sitt friska liv (Landers et al. 2015; Marx et al. 2016). Att fortsätta arbeta beskrevs av många 

som en värdefull faktor till att behålla sitt normala liv och känna livskvalitet (Carduff, Kendall 

& Murray 2018; Frazer & Mobley 2017; Jansen van Rensburg, Maree & van Belkum 2013; 

Marx et al. 2016). Många personer beskrev att deras arbete var så meningsfullt att det blev 

huvudfokus istället för att vara en palliativ patient då arbetet distraherade dem att från tänka 

på sin kämpiga livssituation. Personerna beskrev hur de under arbetstiden ibland kunde 

glömma bort att sjukdomen ens drabbat dem, det kändes som att det aldrig hänt (Dorman, 

Hayes & Pease 2009; Jansen van Rensburg, Maree & van Belkum 2013).  

3.1.2 Att ta emot hjälp från den palliativa vården kan bibehålla och öka livskvaliteten  

Då den fysiska förmågan försämras på grund av sjukdomen ökar behovet av stöd från hälso- 

och sjukvården, och då blir relationen mellan vårdare och patient en avgörande faktor. Denna 

relation skapas då vårdaren är öppen och intresserad av hela individens mående och behov, 

och inte endast symtomen. Detta är en förtroendefull relation som kan öka patientens 

livskvalitet, t.ex. genom ärliga samtal (Frazer & Mobley 2017; Hannon, Swami, Rodin, Pope 

& Zimmermann 2017; Namukwaya et al. 2017; Pujol et al. 2018). Att bli erbjuden 

behandling, även om den var palliativ, sågs som en viktig faktor för att öka livskvaliteten hos 

personer med palliativ vård då detta fördjupade förtroendet för läkaren och betraktades som 

en livlina (Andreassen Devik et al. 2013; Bergqvist & Strang 2017). Att samtidigt som 

sjukdomsbeskedet få en planering över hur behandlingen skulle utföras gav individerna en 

känsla av att vara omhändertagna och en övertygelse i att de skulle få den bästa tillgängliga 

vården (Bergqvist & Strang 2017; Carduff, Kendall & Murray 2018).  

Många personer med palliativ vård såg på behandlingen som en metod att fördröja döden och 

öka livskvaliteten. De var inställda på att fortsätta behandlingen så länge det var möjligt, 

alternativt prova flera olika behandlingar (Andreassen Devik et al. 2013; Bergqvist 

& Strang 2017; Dorman, Hayes & Pease 2009; Namukwaya et al. 2017; Pujol et al. 2018). 

Många var villiga att genomlida svåra bieffekter av behandlingen trots att dessa kunde vara 

kraftigare än sjukdomens symtom. Bieffekterna tolkades som ett tecken på att behandlingen 

var effektiv, vilket ingav hopp (Bergqvist & Strang 2017; Dorman, Hayes & Pease 2009; 

Pujol et al. 2018). För att öka livskvaliteten under dessa perioder uppgav personer med 
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palliativ vård att symtomlindring, och då speciellt smärtlindring var av stor vikt eftersom 

varje stund utan symtom upplevdes som en gåva (Bergqvist & Strang 2017; Hannon et al. 

2017; Jansen van Rensburg, Maree & van Belkum 2013; Namukwaya et al. 2017; Pujol et al. 

2018). Det framkom i beskrivningar av personer med palliativ vård att endast vetskapen om 

att de kunde få hjälp med sina symtom gav ett lugn (Hannon et al. 2017; Jansen 

van Rensburg, Maree & van Belkum 2013; Landers et al. 2015). De upplevde även 

sjukhusvistelser positivt då sjukhuset fungerade som en tillflyktsort där de kände sig 

omhändertagna, trygga och mer välmående vilket de uttryckte tacksamhet för 

(Andreassen Devik et al. 2013; Dorman, Hayes & Pease 2009; Landers et al. 2015; 

Namukwaya et al. 2017). 

3.2 Vad personer med palliativ vård anser minskar livskvaliteten   

3.2.1 Fysiska symtom minskar livskvaliteten  

En av de största faktorerna som bidrog till sänkt livskvalitet var uppkomsten av nya symtom. 

Personer med palliativ vård beskrev att de då blev skräckslagna eftersom det tolkades som ett 

tecken på att sjukdomen spridit sig och att livets slut närmade sig (Bergqvist & Strang 2017; 

Namukwaya et al. 2017). Just smärta rapporterades som vanligt förekommande och ökade 

nivåerna av ångest och depression (Bergqvist & Strang 2017; Bonner et al. 2018; Frazer 

& Mobley 2017; Hannon et al. 2017; Jansen van Rensburg, Maree & van Belkum 2013; 

Namukwaya et al. 2017). Personer med palliativ vård beskrev att de planerade sin vardag efter 

behandlingarna, och då behandlingarna flyttades fram framkallade det stor rädsla att 

sjukdomen skulle hinna förvärras under tiden (Bergqvist & Strang 2017). Ett annat symtom 

som nämndes var den paralyserande trötthet personerna drabbades av (Bergqvist 

& Strang 2017; Frazer & Mobley 2017). De beskrev att tröttheten och de andra symtomen 

gjorde så att även den enklaste uppgiften upplevdes som en ansträngning för dem, vilket 

begränsade deras tillvaro och tvingade dem att anpassa livet efter sjukdomen (Bonner et al. 

2018; Frazer & Mobley 2017; Jansen van Rensburg, Maree & van Belkum 2013; Marx et al. 

2016; Namukwaya et al. 2017). Personer med palliativ vård beskrev även symtom som 

illamående och nedsatt aptit som betydande faktorer för sänkt livskvalitet. Illamåendet kunde 

förvärras av smärta och detta beskrevs påverka hela vardagen (Bergqvist & Strang 2017; 

Frazer & Mobley 2017; Hannon et al. 2017). 
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3.2.2 Livskvaliteten minskar då sjukdom förändrar livet 

En ytterligare betydande faktor för sänkt livskvalitet beskrevs av personer med palliativ vård 

vara då sjukdomen påverkade deras liv till den grad att de inte längre kunde arbeta. Detta 

sänkte kraftigt deras självkänsla och bidrog ytterligare till stress och depression eftersom både 

ekonomin och det sociala livet blev lidande (Jansen van Rensburg, Maree & 

van Belkum 2013; Namukwaya et al. 2017). De upplevde att sjukdomen isolerade dem och att 

de kände sig ensamma, speciellt då de inte kunde vara omgivna av sin familj och sina barn 

(Bonner et al. 2018; Jansen van Rensburg, Maree & van Belkum 2013; Marx et al. 2016; 

Namukwaya et al. 2017).  

Många personer med palliativ vård beskrev att känslan av att vara en börda innebar en negativ 

påverkan på deras livskvalitet. Till en början fanns en överhängande oro att i framtiden bli en 

börda för någon annan. Personerna var medvetna om att i takt med att deras fysiska förmågor 

försämrades skulle behovet av hjälp från vänner och familj öka (Andreassen Devik et al. 

2013; Carduff, Kendall & Murray 2018; Dorman, Hayes & Pease 2009; Landers et al. 2015; 

Namukwaya et al. 2017). Många upplevde sedan att oron blev verklighet och att de som 

människor var mer en börda än en tillgång. De orkade inte längre hjälpa till med olika sysslor, 

t.ex. matlagning. De kunde heller inte upprätthålla sin roll i familjen, som att vara en 

ansvarstagande förälder eller en försörjare (Andreassen Devik et al. 2013; Landers et al. 2015; 

Namukwaya et al. 2017). Att inte längre orka arbeta kunde innebära en begränsad ekonomi 

vilket också bidrog till känslan av att vara en börda. Personerna beskrev hur negativt deras 

livskvalitet påverkades när de var tvungna att förlita sig på familj, vänner och grannar för att 

klara sig ekonomiskt (Jansen van Rensburg, Maree & van Belkum 2013; Namukwaya et al. 

2017). Frustration var en känsla som återkom, dels över sjukdomen men även över det ökade 

beroende av andra för att klara sin vardag. Personer med palliativ vård beskrev att de 

upplevde att de var hjälplösa och att de befann sig i sjukdomens våld (Bonner et al. 2018; 

Frazer & Mobley 2017; Jansen van Rensburg, Maree & van Belkum 2013; Marx et al. 2016; 

Namukwaya et al. 2017). 

Något som också påverkade livskvaliteten negativt var när personernas självbild förändrades 

till följd av sjukdomen. När försämring skedde och förtroendet för den egna kroppen 

minskade sänktes också upplevelsen av livskvaliteten (Andreassen Devik et al. 2013; Carduff, 

Kendall & Murray 2018; Dorman, Hayes & Pease 2009). Personer med palliativ vård 

berättade om oro för hur vårdare såg på dem och att de kände sig förödmjukade och värdelösa 
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av att behöva söka vård. Personerna var rädda att bli dåligt bemötta i kontakten med vården på 

grund av sitt palliativa tillstånd. De oroade sig för attityden att det inte var så noga med dem 

eftersom de ändå snart skulle dö, att de skulle reduceras till en palliativ patient och inte ses 

som en hel människa som har palliativ vård (Andreassen Devik et al. 2013; Dorman, Hayes 

& Pease 2009). Utseendet påverkade starkt självbilden. Många beskrev att de hade svårt att 

hantera att de inte längre kände igen sig själva i spegeln. De vanligaste förändringarna var 

håravfall och ökning eller minskning i vikt (Bergqvist & Strang 2017; Carduff, Kendall & 

Murray 2018; Dorman, Hayes & Pease 2009; Pujol et al. 2018). Personer beskrev att deras 

förändrade utseende försämrade livskvaliteten på flera sätt, vissa skämdes över sitt utseende 

och slutade därför träffa vänner och andra övervägde att avbryta sin behandling för att t.ex. 

minska viktuppgång (Carduff, Kendall & Murray 2018; Dorman, Hayes & Pease 2009).   

3.3. Copingstrategier för att bibehålla och öka sin livskvalitet  

3.3.1 Att hantera sin sjukdom genom att förändra sitt tankesätt   

Med vetskapen om att livet led mot sitt slut upplevde personer med palliativ vård att de fått en 

ny uppskattning för livet. De beskrev en djup tacksamhet och meningsfullhet där små positiva 

vardagliga saker kunde höja livskvaliteten (Bergqvist & Strang 2017; Carduff, Kendall & 

Murray 2018; Dorman, Hayes & Pease 2009; Frazer & Mobley 2017; Rohde et al. 2016). 

En copingstrategi för att ytterligare öka livskvaliteten var att inte längre lägga vikt vid det som 

tidigare varit källor för irritation. Istället försökte personerna med palliativ vård hantera 

situationen genom att fokusera på det positiva och inte ge efter för känslor av ångest och 

tvivel, men betonade att det även var viktigt att tillåta sig att vara ledsen (Andreassen Devik et 

al. 2013; Carduff, Kendall & Murray 2018; Frazer & Mobley 2017; Rohde et al. 

2016). Personerna sammanfattade sitt tillstånd som ett konstant pendlande mellan hopp och 

förtvivlan (Andreassen Devik et al. 2013; Rohde et al. 2016). Många personer med palliativ 

vård beskrev att de hade en stark vilja att leva så länge som möjligt vilket fick dem att uthärda 

bördorna sjukdomen förde med sig. De berättade att tidigare goda erfarenheter användes som 

en källa för hopp och motivation, till exempel om de levt längre än vad prognosen förutspått 

(Andreassen Devik et al. 2013; Bergqvist & Strang 2017; Carduff, Kendall & Murray 2018; 

Dorman, Hayes & Pease 2009; Namukwaya et al. 2017; Pujol et al. 2018; Rohde et al. 

2016). De beskrev ett behov av att få uppnå livsmål och drömmar, vilket gav dem 

tillfredställelse och känslor av ökad livskvalitet. Att planera för framtiden och sätta upp mål 

gav dem hopp om att bättre dagar skulle komma (Andreassen Devik et al. 2013; Bergqvist 

& Strang 2017; Carduff, Kendall & Murray 2018; Frazer & Mobley 2017; Namukwaya et al. 
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2017; Pujol et al. 2018; Rohde et al. 2016). Trots att samtliga individer var införstådda i att de 

led av obotliga sjukdomar hoppades vissa i hemlighet att de skulle bli botade även om de var 

medvetna om att detta var en orealistisk tanke (Bergqvist & Strang 2017; Carduff, Kendall & 

Murray 2018; Dorman, Hayes & Pease 2009). Religion och den egna tron betydde mycket för 

personer med palliativ vård och hade en positiv effekt på livskvaliteten. Det var en trygghet 

att överlämna sig till högre makter. De beskrev att tron var en personlig relation som gjorde 

dem lyckliga, gav dem styrka och tröst. För att hantera vetskapen om att livet led mot sitt slut 

tänkte dessa personer på döden som något vackert och fridfullt (Dorman, Hayes 

& Pease 2009; Jansen van Rensburg, Maree & van Belkum 2013; Namukwaya et al. 2017; 

Rohde et al. 2016).   

 

3.3.2 Att hantera sin sjukdom genom att förändra sitt beteende   

Personer med palliativ vård beskrev i studier vikten av att ta reda på information om sin 

sjukdom. De förklarade att ingen annan än de själva går igenom just sin sjukdomssituation 

och de måste därför vara delaktiga i alla beslut för att kunna hantera sitt liv på bästa möjliga 

sätt (Hannon et al. 2017; Namukwaya et al. 2017). De upplevde även att information om sitt 

tillstånd och sin prognos gav dem en känsla av att ha kontroll vilket var av stor vikt för att 

höja livskvaliteten (Andreassen Devik et al. 2013; Dorman, Hayes & Pease 2009; Frazer 

& Mobley 2017; Namukwaya et al. 2017; Pujol et al. 2018). Personer med palliativ vård 

beskrev att de hanterade känslor av osäkerhet genom att utveckla en strategi där de skapade 

personliga parametrar, vilka bland annat var kontroll av kroppsvikt och gradering av 

smärta, för att utvärdera och övervaka sitt tillstånd (Carduff, Kendall & Murray 2018). Många 

upplevde att deras självständighet var svår att upprätthålla när de drabbades av sin sjukdom 

(Andreassen Devik et al. 2013; Namukwaya et al. 2017). För att hantera sin sjukdom och nå 

självständighet försökte personer ofta använda en strategi där de maximerade sina återstående 

fysiska förmågor, istället för att bara lägga sig platt inför förändringarna. Denna process för 

att behålla normalitet var något som upplevdes öka livskvaliteten (Andreassen Devik et al. 

2013; Marx et al. 2016). Ett exempel på detta lyfts av Frazer och Mobley (2017) som beskrev 

hur personer med palliativ vård anpassade sitt beteende för att klara av sin personliga 

omvårdnad. Istället för att ta emot hjälp gjorde de hellre om enkla uppgifter om sjukdomen 

gjorde att de inte klarade av det på första försöket. Denna procedur fick dem att behålla 

känslan av självständighet.     
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4. Diskussion  

4.1 Huvudresultat 

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva livskvalitet hos personer med palliativ 

vård. Resultatet visade att upplevelsen av livskvaliteten kunde öka om personerna kände att 

de kunde fortsätta leva sitt vanliga liv. Kontakt med den palliativa vården var förvisso ett 

avsteg från den tidigare normala vardagen, men upplevdes ändå kunna bidra till ökad 

livskvalitet. Något personer med palliativ vård beskrev minskade livskvaliteten var när de 

besvärades av symtom från sjukdomen och när de upplevde att sjukdomen förändrade deras 

liv. För att trots sin sjukdom kunna bibehålla eller öka sin livskvalitet var det många personer 

som beskrev att de utvecklade copingstrategier.  

 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Resultatet i föreliggande litteraturstudie visade att personer med palliativ vård upplevde att en 

god relation med familjen var en viktig faktor för att öka sin livskvalitet (Dorman, Hayes & 

Pease 2009; Frazer & Mobley 2017; Jansen van Rensburg, Maree & van Belkum 2013). På 

vilket sätt relationen var viktig varierade, t.ex. ville en del personer vara omgiven av familjen 

eftersom det behöll normalitet i livet (Carduff, Kendall & Murray 2018; Landers et al. 2015) 

och andra ville ha familjen fysiskt närvarande för att ha någon att umgås med (Frazer & 

Mobley 2017; Jansen van Rensburg, Maree & van Belkum 2013; Pujol et al. 2018). Behovet 

av att bibehålla kontakten med familjen nämns av Henderson (2006) som beskriver att 

mellanmänskliga relationer är en viktig faktor för att uppleva meningsfullhet. Det som flest 

personer med palliativ vård beskrev som viktigast i sina relationer var att familjen mådde bra 

(Bergqvist & Strang 2017; Dorman, Hayes & Pease 2009; Frazer & Mobley 2017; Rohde et 

al. 2016). För att kunna få familjen att må bra är det väsentligt att patienten själv mår bra, 

förklarar Bruinsma et al. (2016). I syfte att skydda familjen från oro var det därför vanligt att 

personerna med palliativ vård ofta förskönade sitt mående eller bortförklarade symtom 

(Bergqvist & Strang 2017; Dorman, Hayes & Pease 2009; Frazer & Mobley 2017; Rohde et 

al. 2016). Någon som försvarar detta beteende är Milberg (2016), som beskriver att 

sambandet mellan en patients symtom och en anhörigs ångestnivå är ett väldokumenterat 

fenomen inom den palliativa vården. Studier av Frazer och Mobley (2017) samt Rohde et al. 

(2016) visade dock att för vissa personer med palliativ vård var ärlighet kring 

sjukdomstillståndet något som bidrog positivt till dennes sociala relationer och därmed till 

ökad livskvalitet. De beskrev hur personer med palliativ vård fått lättare att kommunicera och 
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bättre relationer med sina anhöriga när de varit öppna kring sin sjukdom. Detta har även 

beskrivits av Frey, Foster, Boyd, Robinson och Gott (2017) som menade att familjen till en 

person med palliativ vård påverkades negativt när de inte fick tillräcklig information om 

dennes hälsotillstånd. De upplevde bl.a. ångest och skuldkänslor och beskrev efter sin 

anhörigas död att de hade spenderat mer tid hos denne om de vetat hur lite tid de hade kvar 

tillsammans.  

Resultatet i föreliggande litteraturstudie visade även att relationen med familjen kan bidra 

positivt på fler plan än det emotionella, då familjen ofta kan hjälpa personen med palliativ 

vård praktiskt när dennes fysiska förmåga blivit sämre (Andreassen Devik et al. 

2013; Carduff, Kendall & Murray 2018; Dorman, Hayes & Pease 2009; Landers et al. 2015; 

Namukwaya et al. 2017). I Sagha Zadeh, Eshelman, Setla och Sadatsafavis (2018) studie 

beskrev vårdare hur en patient i livets slutskede tyckte om att vara utomhus, men att det bara 

var möjligt om hon hade någon som kunde skjutsa henne i en rullstol. Detta identifieras även 

av Henderson som beskriver att ett mänskligt behov är att delta i varierade, lustfyllda 

aktiviteter, men att människor kan behöva hjälp med detta när de inte klarar av det själva 

(Pokorny 2017). 

I studier av Bergqvist och Strang (2017), Bonner et al. (2018) samt Frazer och Mobley (2017) 

talade personer med palliativ vård om symtom, huvudsakligen smärta, som inte endast 

plågade dem fysiskt men även påminde dem om att livet led mot sitt slut. De bar på en rädsla 

att döden skulle bli smärtsam vilket bidrog till depression och ångest. Enligt Pokorny (2017) 

beskrev Henderson sin syn på patienten som en individ vilken behövde sjuksköterskans hjälp 

att hela både kropp och sinne. Beck-Friis och Strang (2016) förtydligar att palliativ vård är 

just en helhetsvård där patientens alla behov ska tillgodoses för att ge patienten så god 

livskvalitet som möjligt. Dock framkom det i Andersson, Salickiene och Rosengrens (2016) 

studie att många sjuksköterskor upplevde brister i kunskap och klinisk erfarenhet som bidrog 

till en sämre omvårdnad vid livets slutskede. Henderson (2006) beskrev att det är av yttersta 

vikt att en oerfaren sjuksköterska får utveckla sina kunskaper genom att betrakta och utföra 

patientcentrerad helhetsvård tillsammans med en erfaren kollega.   

Resultatet i denna litteraturstudie visar att personer med palliativ vård upplevde förtroende för 

vården men även oro över eventuellt dåligt bemötande. De upplevde en rädsla över att bli 

reducerade från en hel människa till en palliativ patient, och att detta skulle innebära att de 

fick sämre vård och bemötande om vårdpersonalen ansåg att resurser slösades om de lades på 
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en patient som ändå snart skulle dö (Andreassen Devik et al. 2013; Dorman, Hayes & Pease 

2009). I en studie av Fan et al. (2017) framgår dock att sjuksköterskor beskrev att de lägger 

stor vikt vid omvårdnaden kring just en person med palliativ vård. De berättade att vid dessa 

situationer är det extra noga att sjuksköterskan visar värme och empati, är tålmodig och 

ömsint. Hon måste lyssna på patienten och erbjuda sitt sällskap. Detta överensstämmer väl 

med ICN:s etiska kod (Svensk Sjuksköterskeförening 2017) för sjuksköterskor vilken säger 

att sjuksköterskan bland annat ska vara lyhörd och ha medkänsla samt bemöta patienten med 

värdighet och respekt. Pokorny (2017) skriver att enligt Hendersons teori har sjuksköterskan 

en unik funktion där hon med en holistisk syn ska väga in patientens alla behov i 

helhetsvården. Sjuksköterskan ska genom innerliga och ärliga samtal ta del av patientens 

åsikter, känslor och rädslor för att på så vis veta hur olika behov ska åtgärdas. I studier av 

Hannon et al. (2017), Jansen van Rensburg, Maree och van Belkum (2013), samt Landers et 

al. (2015) beskriver personer med palliativ vård att när de fick sina behov tillgodosedda ökade 

förtroendet för vårdpersonalen. De kände trygghet i vetskapen att hjälp fanns till hands om 

nya besvär eller symtom skulle uppstå vilket även återspeglas i studien av Fan et al. (2017) 

där sjuksköterskor slog fast att en förtroendefull relation är grundläggande för god 

vård. Jakobsson, Andersson och Öhlén (2014) påpekade dock att då sjuksköterskan anstränger 

sig för att lindra patientens lidande kan ibland gränsen mellan hennes professionella roll och 

privata person suddas ut, vilket kan upplevas som ett dilemma av sjuksköterskan.  

Något som många deltagare beskrev gjorde sjukdomen lättare att hantera var det obevekliga 

hoppet de kände. Detta innebar inte nödvändigtvis att de hoppades bli botade från sin sjukdom 

utan snarare om att få leva så länge som möjligt, gärna med bästa möjliga livskvalitet 

(Andreassen Devik et al. 2013; Bergqvist & Strang 2017; Dorman, Hayes & Pease 2009; 

Frazer & Mobley 2017). I en studie av Rohde et al (2016) uttryckte personer med palliativ 

vård att endast existensen i sig själv gav dem en känsla av meningsfullhet. Att kunna 

uppskatta de enklaste saker i livet gav dem en känsla av att leva ett mer okomplicerat liv än 

tidigare med mindre att oro sig för. Detta fenomen förklaras av Sagha Zadeh, Eshelman, Setla 

och Sadatsafavi (2018) som beskriver att för att förstå någons livskvalitet kan inte enskilda 

faktorer betraktas isolerade, utan måste sättas i sammanhang med patienten. Detta betonar 

även Henderson (2006) som beskriver komplexiteten då sjuksköterskan måste ha en förståelse 

för patienten som helhet oavsett situation och personliga omständigheter.    
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I föreliggande litteraturstudies resultat beskrivs att hanteringssätt för sjukdomen kan leda till 

att uppfattningen av livskvalitet bibehålls eller ökar hos personer med palliativ vård 

(Bergqvist & Strang 2017; Carduff, Kendall & Murray 2018; Dorman, Hayes & Pease 2009; 

Frazer & Mobley 2017; Rohde et al. 2016). Det framkom även att personer som befann sig i 

livets slutskede ansåg att de nu upplevde en ny nivå av tacksamhet för livets alla aspekter 

(Bergqvist & Strang 2017; Carduff, Kendall & Murray 2018; Dorman, Hayes & Pease 2009; 

Frazer & Mobley 2017). De nämner bland annat tacksamhet över att de fått leva ett långt liv 

och att de fortfarande har sin humor i behåll (Frazer & Mobley 2017). Förutom den nyfunna 

meningsfullhet som infunnit sig efter sjukdomsbeskedet beskrev många personer med 

palliativ vård att det ökade deras livskvalitet om de kände att de åstadkommit något i livet 

(Bergqvist & Strang 2017; Carduff, Kendall & Murray 2018; Namukwaya et al. 2017; Rohde 

et al. 2016). Enligt Hendersons behovsteori ingår det i sjuksköterskans ansvarsområde att tala 

och påminna patienten om det goda denne åstadkommit med sitt liv (Pokorny 2017). För att 

sjuksköterskan ska kunna bidra med denna typ av stöd till en person med palliativ vård, det 

vill säga bekräfta dennes livsmening, krävs dock kunskap och erfarenhet 

(Andersson, Salickiene & Rosengren 2016). Detta berörs även av Henderson (2006) som 

säger att kvaliteten på omvårdnaden begränsas av kompetensen på sjuksköterskan som utför 

den.  

4.3 Metoddiskussion 

Enligt Polit och Beck (2017) är syftet med en litteraturstudie att skapa förståelse för det 

studerade fenomenet vilket i förlängningen kan bilda en grund för vidare forskning.  

Deskriptiv metod används ofta inom kvalitativ forskning då den syftar till att 

beskriva dimensioner och mening av ett fenomen. Ett sådant fenomen kan vara 

exempelvis copingstrategier patienter använder sig av, vilket lämpar sig väl i föreliggande 

litteraturstudie (Polit & Beck 2017). Polit och Beck (2017) beskriver hur det initialt i studien 

är viktigt att inte begränsa sitt dataurval för mycket, då en snäv databassökning kan innebära 

att viktiga artiklar faller bort. I litteraturstudiens söktabell (se tabell 1) redovisas hur 

sökorden “Patient experience”, “palliative care” och “quality of life“ gav 29 relevanta träffar i 

databasen PubMed. Om dessa sökord kombinerades med sökordet “qualitative research” gav 

det 0 relevanta träffar. Detta visar att sökningen blev för begränsad och att urvalet blev mer 

anpassat till syftet med endast de 3 första söktermerna. Polit och Beck (2017) beskriver dock 

att en sökstrategi som inte ger ett relevant urval i en databas, kan göra det i en annan.  
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Författarna har i sökstrategin endast använt sig av PubMed, trots att Polit och Beck (2017) 

även nämner databasen CINAHL som särskilt användbar för just omvårdnadsforskning. Ett 

alternativt sätt att söka artiklar om författarna inte funnit tillräckligt relevant material hade 

kunnat vara att söka i CINAHL. Dock hittades många användbara artiklar 

genom PubMed vilka skapade ett tillfredställande material till denna litteraturstudie.   

 

Då föreliggande litteraturstudie sammanfattar personers egna beskrivningar inkluderades 

endast kvalitativa studier. Dock hade kvantitativa studier eventuellt kunnat berikat resultatet 

ytterligare, eftersom det hade undersökt det aktuella fenomenet utifrån en annan design 

(Polit & Beck 2017). Övriga urvalskriterier i föreliggande litteraturstudie berörde ålder på 

deltagarna, ur vilket perspektiv fenomenet belystes samt publiceringsdatum på 

artiklarna. Polit och Beck (2017) beskriver fördelen med att ha få urvalskriterier så länge 

syftet och de befintliga urvalskriterierna är logiska. För att i denna litteraturstudie få urvalet 

av artiklar till ett hanterbart antal lästes titel och eventuellt abstract på de 219 funna artiklarna. 

Detta gjordes av båda författarna som sedan diskuterade eventuell inklusion eller exklusion. 

Risken finns dock att artiklar med relevans för syftet ändå exkluderades, då det är möjligt att 

titeln inte till fullo speglat artikelns resultat. Författarna till denna litteraturstudie har kunnat 

exkludera artiklar som varit av låg vetenskaplig kvalitet, då antalet träffar i urvalet varit stort. 

Exempel på låg vetenskaplig kvalitet var då artiklar inte var uppbyggda enligt IMRaD-

struktur.  

 

Tematisk analys ger en översikt som inte endast belyser den enskilde individens unika 

erfarenheter, utan skapar även ett övergripande mönster där likheter och skillnader framträder 

mellan de olika studiedeltagarna (Polit & Beck 2017). I föreliggande litteraturstudie 

framträdde flera teman, Polit och Beck (2017) betonar dock att teman aldrig kan 

vara universella då de färgats av det aktuella sammanhanget, bl.a. studiedeltagarna, 

forskningens kontext och tidpunkt för studien. Författarna till denna litteraturstudie har 

förhållit sig objektiva till det insamlade materialet och har inte låtit personliga åsikter påverkat 

valet av inkluderad data under insamlingsprocessen. Under resultatavsnittet lästes varje 

artikel av båda författarna, som sedan diskuterade materialet för att säkerställa att de gjort en 

samstämmig tolkning. Då alla artiklar var skrivna på engelska, vilket inte är författarnas 

modersmål, användes lexikon för att översätta vissa ord och fraser. Detta för att säkerställa att 

tolkningen av materialet blev korrekt och att inga påståenden omedvetet falsifierats genom 

felaktig översättning.   
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4.4 Kliniska implikationer och förslag på fortsatt forskning 

Det har framkommit i föreliggande litteraturstudie att vårdpersonal har stor inverkan på 

livskvaliteten hos personer med palliativ vård. För att sjuksköterskan ska kunna vara 

förtroendeingivande är det viktigt att hon känner sig trygg i sin yrkesroll. Studenter och 

oerfarna sjuksköterskor är i stort behov av stöd och vägledning vid omvårdnad av människor i 

livets slutskede, då detta är en svår och känslomässig uppgift. Genom en litteraturstudie om 

palliativ vård ur ett sjuksköterskeperspektiv skulle en bild kunna presenteras av vad 

sjuksköterskor anser är extra krävande vid vård i livets slutskede. I den kliniska verksamheten 

kan sådan kunskap bidra till utvecklande av arbetsmodeller och rutiner. Detta kan leda till att 

patienten får bättre och tryggare omvårdnad, vilket alltid är sjuksköterskans huvudfokus.  

 

En större helhetsbild av personer med palliativ vård skulle kunna skapas om det utfördes mer 

forskning i ett senare skede av sjukdomsprocessen. I denna litteraturstudie belystes begreppet 

livskvalitet från personer som i de flesta fall fortfarande orkade t.ex. arbeta och gå ut och 

träffa vänner. Perspektivet från de som befinner sig längre fram i sjukdomsprocessen är 

bristfälligt, t.ex. vad som höjer livskvaliteten när de inte längre orkar delta i sin egen 

omvårdnad eller ens gå upp ur sängen. Denna grupps perspektiv vore en viktig 

informationskälla för sjuksköterskan då hon får förståelse för hur hon kan skapa en bra sista 

tid i livet för personer med palliativ vård. Detta är dock en sårbar grupp där det etiska 

förhållningssättet är extra viktigt. En longitudinell, kvalitativ studie där forskaren följer 

deltagaren genom sjukdomsprocessen från ett tidigt stadie till slutskedet skulle kunna vara 

passande.    

 

4.5 Slutsats 

Att drabbas av obotlig sjukdom och få palliativ vård påverkade upplevelsen av livskvalitet. En 

av faktorerna som ökade livskvaliteten hos personer med palliativ vård var när de kände att de 

kunde fortsätta leva sitt vanliga liv. Dock ledde sjukdomen ofta till ofrivilliga förändringar i 

det dagliga livet vilket gjorde att livskvaliteten minskade i takt med sjukdomsförloppet. 

Sjuksköterskans stöd är av stor vikt för bibehållen livskvalitet för dessa personer, vilket 

kräver att sjuksköterskan har en helhetssyn där både de praktiska och emotionella behoven 

tillgodoses.  
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6. Bilagor 
6.1 Bilaga 1. Mall för relevansbedömning. 

 

Artikelförfattare och publiceringsår 

  

 Ja Delvis Nej 

1. 

Är det fenomen (d.v.s. det som 

studeras) som studeras i granskad 

studie relevant i förhållande till det 

aktuella syftet*? 

 

 

 

 

  

2 

Är de deltagare som ingår i granskad 

studie relevanta i förhållande till det 

aktuella syftet*? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Är det sammanhang (kontext) som 

studeras i granskad studie relevant i 

förhållande till det aktuella syftet*? 

 

 

 

 

  

4. 

Är granskad studies ansats och design 

studie relevant i förhållande till det 

aktuella syftet*? 

 

 

 

 

  

5. 

Sammanvägd bedömning: bör 

granskad studie inkluderas för 

kvalitetsgranskning i den aktuella 

studien**? 

 

 

 

 

  

* Med detta menas syftet med er litteraturstudie. 

** Med detta menas er litteraturstudie.  
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6.2 Bilaga 2. Mall för bedömning av vetenskaplig kvalitet. 

 

  
Ja, med motiveringen 

att… 

Delvis, med 

motiveringen att… 

Nej, med 

motiveringen att… 

Går ej att bedöma, 

med motiveringen 

att… 

Syfte 

1. 
Är den granskade studiens syfte 

tydligt formulerat? 

 

 

 

 

 

   

Metod 

2. 
Är designen lämplig utifrån studiens 

syfte? 

 

 

 

 

 

   

3. Är metodavsnittet tydligt beskrivet? 

 

 

 

 

 

   

4. 
Är deltagarna relevanta i förhållande 

till studiens syfte? 

 

 

 

 

 

   

5. 
Är inklusionskriterier och eventuella 

exklusionskriterier beskrivna? 
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6. 
Är det sammanhang (kontext) i vilket 

forskningen genomförs beskrivet? 

 

 

 

 

 

   

7. 
Är metoden för datainsamling 

relevant? 

 

 

 

 

 

   

8. 
Är analysmetoden redovisad och 

tydligt beskriven? 

 

 

 

 

 

   

9. Görs relevanta etiska reflektioner? 

 

 

 

 

 

   

Resultat 

10. 

Är det resultat som redovisas tydligt 

och relevant i förhållande till studiens 

syfte? 

 

 

 

 

 

   

Diskussion 

11. 
Diskuteras den kliniska betydelse som 

studiens resultat kan ha? 
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12. 

Finns en kritisk diskussion om den 

använda metoden och genomförandet 

av studien? 

 

 

 

 

 

 

 

   

13. 
Är trovärdighetsaspekter för studien 

diskuterade? 
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6.3 Bilaga 3. Metodologisk översikt. 

 

Författare    Titel   Design och eventuell 

ansats   

Undersökningsgrupp   Datainsamlingmetod   Dataanalysmetod   

Andreassen 

Devik, S., 

Enmarker, I., 

Bitnes Wiik, G. 

& Hellzén, O. 

(2013) Norge   

Meanings of 

being old, 

living on one´s 

own and 

suffering from 

incurable 

cancer in rural 

Norway   

Fenomenologisk-

hermenutisk design med 

kvalitativ ansats 

5 deltagare, 3 kvinnor och 

2 män mellan 70-79 år, 

med obotlig cancer 

Intervjuer  Induktiv 

fenomenologisk, 

hermenutisk design 

Bergqvist, J. & 

Strang, P. 

(2017) 

Sverige   

   

The will to 

live-breast 

cancer patients 

perceptions´of 

palliative 

chemotherapy   

   

Fenomenologisk design med 

kvalitativ ansats  

   

20 deltagare, alla var 

kvinnor mellan 40-80 år, 

med obotlig bröstcancer 

Individuella, semi-

strukturerade 

intervjuer  

Fenomenologisk 

analys  

Bonner, A., 

Chambers, S., 

Healy, H., Hoy, 

W., Mitchell, 

G., Kark, A., 

Ratanjee, S. & 

Yates, P. 

(2018) 

Australien   

Tracking 

patients with 

advanced 

kidney disease 

in the last 12 

months of life   

Observerande, prospektiv 

och longitudinell 

design med kvalitativ ansats 

19 deltagare, 7 kvinnor 

och 12 män med 

medianålder 78 år, där 

alla förväntades vara i 

sina sista 12 månader i 

livet  

Individuella intervjuer 

samt administrativ 

hälsodata 

som insamlades via 

sjukhusets journaler  

Deskriptiv analys  

Carduff, E., 

Kendall, M. & 

Murray, S.A. 

Living and 

dying with 

metastatic 

Narrativ, longitudinell 

design med kvalitativ ansats 

16 deltagare, 6 kvinnor 

och 10 män mellan 48-80 

år, 

Djupgående 

intervjuer   

Innehållsanalys  
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(2016). 

Storbrittanien  

bowel cancer: 

Serial in-depth 

interviews 

with patients   

med kolorektalcancer med 

metastaser. 

Dorman, S., 

Hayes, J. & 

Pease, N. 

(2009) 

Storbrittanien   

   

What do 

patients with 

brain 

metastases 

from non-

small cell lung 

cancer want 

from their 

treatment?    

Fenomenologisk design med 

kvalitativ ansats  

9 deltagare, 4 kvinnor och 

5 män över 18 år, som 

genomgått behandling 

med steroider samt 

strålbehandling   

Semistrukturerade 

intervjuer  

Tolkande 

fenomenologisk 

analys samt 

tematisk analys  

Frazer, M. och 

Mobley, P. 

(2017) 

Sverige   

A mixed 

methods 

analysis of 

quality of life 

among late-life 

patients 

diagnosed with 

chronic 

illnesses   

En mixed method design 

med både kvantitativ och 

kvalitativ ansats, där 

författarna till detta arbete 

endast analyserar de 

kvalitativa delarna  

40 deltagare, 18 kvinnor 

och 22 män med 

medianålder 75.6 år, med 

kronisk sjukdom 

Individuella 

intervjuer    

Innehållsanalys  

Hannon, B., 

Swami, N., 

Rodin, G., 

Pope, A & 

Zimmermann, 

C. (2017). 

Kanada  

Experiences of 

patients and 

caregivers with 

early palliative 

care: a 

qualitative 

study   

Grounded theory med 

kvalitativ ansats 

26 deltagare, 19 kvinnor 

och 7 män mellan 51-83 

år, alla hade fått insatser 

av tidig palliativ vård 

Individuella, 

semistrukturerade 

intervjuer    

Grounded theory   

Jansen Van 

Rensburg, J., 

Maree, J. & 

Quality of life 

from the 

perspective of 

Explorativ och 

fenomenologisk design med 

kvalitativ ansats  

10 deltagare, 8 kvinnor 

och 2 män mellan 30-79 

Frågeformulär samt 

djupgående intervjuer  

Tematisk analys   
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Van Belkum, 

C. (2011) 

Sydafrika    

   

the palliative 

care patient in 

a resource-

poor 

community in 

South Africa  

år, som alla var inskrivna 

vid en palliativ klinik 

Landers, A., 

Wiseman, R., 

Pitama, S. & 

Beckert, L. 

(2015) Nya 

Zeeland   

   

Patient 

perceptions of 

severe COPD 

and transitions 

towards death: 

a qualitative 

study 

identifying 

milestones and 

developing key 

opportunities   

Grounded therory och 

konstruktiv design med 

kvalitativ ansats  

15 deltagare, 6 kvinnor 

och 9 män mellan 55-89 

år, som alla hade KOL   

Individuella, 

semistrukturerade 

intervjuer   

Tematisk och 

deskriptiv analys  

Marx, G., 

Nasse, M., 

Stanze, H., 

Owusu 

Boakye, S., 

Nauck, F. & 

Schneider, 

N.(2016) 

Tyskland  

Meaning of 

living with 

severe chronic 

obstructive 

lung disease: a 

qualitative 

study   

Narrativ, longitudinal design 

med kvalitativ ansats  

17 deltagare, 7 kvinnor 

och 10 män mellan 54-78 

år, med avancerad KOL 

Semi-strukturerade 

intervjuer  

Grounded theory   

Namukwaya, 

E., Grant, L., 

Downing, J., 

Leng, M. & 

Murray, S. 

Improving care 

for people with 

heart failure in 

Uganda: serial 

in-depth 

interviews 

Grounded theory med 

kvalitativ ansats 

21 deltagare, 15 kvinnor 

och 6 män mellan 18-70 

år, med olika 

hjärtsjukdomar i stadium 

3 och 4 enligt New York 

Heart Association 

Longitudinella, 

djupgående intervjuer  

Grounded theory   
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(2017) 

Uganda   

with patients’ 

and their 

health care 

professionals   

Pujol, J-L., 

Roch, B., Roth, 

C. & Mérel, J-

P. (2018) 

Nederländerna   

Qualitative 

study of 

patients´ 

decision-

making when 

accepting 

second-line 

treatment after 

failure of first-

line 

chemotherapy   

Grounded theory med 

kvalitativ ansats   

33 deltagare, 11 kvinnor 

och 22 män med 

medelålder 61,8 år, med 

obotlig lungcancer  

Semistrukturerade 

intervjuer   

   

Grounded theory  

Rohde, G., 

Kersten, C., 

Vistad, I. & 

Mesel, T. 

(2017) Norge   

Spiritual well-

being in 

patients with 

metastatic 

colorectal 

cancer 

receiving 

noncurative 

chemotherpy   

Hermeneutisk design med 

kvalitativ ansats 

20 deltagare, 8 kvinnor 

och 12 män mellan 34-75 

år, som alla mottagit 

cellgiftsbehandling i icke-

behandlade syfte  

Djupgående 

semistrukturerade 

intervjuer    

Hermeneutisk 

analys  
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6.4 Bilaga 4. Översikt av syfte och resultat. 

 

Författare   Syfte   Resultat   

Andreassen Devik, S., 

Enmarker, I., Bitnes Wiik, G. 

& Hellzén, O.   

Att undersöka och förstå levda 

erfarenheter av ensamlevande 

äldre människor med obotlig 

cancer i Norges landsbygd   

Fyra teman med tillhörande 

subteman framträdde: Att stå 

ut genom att behålla hoppet 

levande, Att bli medveten om 

att du är ensam, Att leva upp 

till förväntningarna att vara en 

duktig patient och Att riskera 

att förlora sin identitet och sitt 

värde  

Bergqvist, J. & Strang, P.    

   

Att undersöka 

bröstcancerpatienters motiv, 

uppfattning och erfarenhet av 

senare linjens palliativa 

onkologiska behandling  

Deltagarna upplevde att varje 

del av livet blev mer värdefull 

när de hade vetskap om att de 

befann sig i livet slutskede  

Bonner, A., Chambers, S., 

Healy, H., Hoy, W., Mitchell, 

G., Kark, A., Ratanjee, S. & 

Yates, P.   

Att beskriva symtom, 

livskvalitet och vårdbehov 

under de förväntade sista 12 

månaderna i livet hos vuxna 

med kronisk njursjukdom i 

stadium 4-5  

Sammanfattningsvis 

rapporterade deltagarna en 

relativt god och stabil 

livskvalitet och fysisk förmåga 

trots svåra symtom  

Carduff, E., Kendall, M. & 

Murray, S.A.   

Att undersöka patienters 

erfarenheter och känslor av att 

leva med icke botbar sjukdom 

och hur detta påverkar livets 

alla aspekter  

Deltagarna kände osäkerhet 

kring hur deras livskvalitet 

skulle se ut längre fram i 

sjukdomen och vilka strategier 

de använde för att hantera 

detta  

Dorman, S., Hayes, J. & 

Pease, N.   

   

Att studera vad patienter med 

nyligen diagnostiserade 

hjärnmetastaser från icke-

småcelligt lungkarcinom vill 

få ut av sin behandling   

Sex teman framkom, vilka 

handlade om Livskvalitet och 

dess faktorer, Rädsla, Bot, 

Kämpaglöd och Stora 

beslut vid palliativ behandling 

Frazer, M. och Mobley, P.   

   

Att ge information till 

vårdgivare om att stötta 

patienter i livets slutskede till 

bättre livskvalitet   

Deltagarna skattade sin 

känslomässiga livskvalitet på 

en jämn nivå trots försämring i 

sjukdomen. Den sociala 

livskvaliteten skattades t.o.m. 

högre i livets slutskede än 

tidigare i sjukdomen 

Hannon, B., Swami, N., 

Rodin, G., Pope, A & 

Zimmermann, C.    

Att utifrån ett 

patientperspektiv undersöka 

upplevelsen av att få tidig 

palliativ vård och dess 

innehållande moment   

Under olika teman framkom 

att god smärtkontroll var 

viktigt för en god livskvalitet. 

Deltagare ansåg dock att det är 

viktigt att den palliativa 

vården ser patientens behov 

som en helhet och inte bara de 

fysiska symtomen 



Elin Fure & Signe Nilsson 

35 

  

Jansen Van Rensburg, J., 

Maree, J. & Van Belkum, C.   

   

Att undersöka livskvalitet från 

palliativa inneliggande 

patienters perspektiv på en 

vårdklinik i ett resursfattigt 

samhälle utanför Tshwane, 

Sydafrika  

Tre teman framkom: Faktorer 

som bidrog positivt till 

livskvalitet, Faktorer som 

bidrog negativt till livskvalitet 

och Upplevelsen av 

livskvalitet. Den faktor som 

för 100% av urvalsgruppen 

bidrog till högre livskvalitet 

var att ha ett jobb för att kunna 

få pengar till mat, vilket 

tydligt speglade livet i ett 

resursfattigt samhälle  

Landers, A., Wiseman, R., 

Pitama, S. & Beckert, L.   

   

Att undersöka patienter med 

avancerad lungsjukdom och 

deras erfarenheter efter en 

livshotande händelse, med 

speciellt fokus på frågor 

gällande livets slut   

Deltagare uttryckte en 

förhoppning att kunna vårdas i 

hemmet eftersom det gav dem 

en känsla av kontroll samt 

möjligheten att bibehålla 

närhet till familj, husdjur och 

vardagliga rutiner 

Marx, G., Nasse, M., Stanze, 

H., Owusu Boakye, S., Nauck, 

F. & Schneider, N.   

Att undersöka hur patienter 

upplever att det är att leva 

med kronisk obstruktiv 

lungsjukdom, en icke botbar 

och konstant progredierande 

sjukdom  

Deltagarna hade svårt att 

acceptera sin sjukdom och 

kände att de levde i 

“sjukdomens våld” vilket 

innebar att de i det längsta 

försökte förneka sjukdomen. 

Tidig palliativ vård kan vara 

fördelaktig för att kunna 

acceptera sin livssituation och 

öka sin reducerade livskvalitet 

Namukwaya, E., Grant, L., 

Downing, J., Leng, M. & 

Murray, S.    

   

Att undersöka hjärtsjuka 

patienters och 

sjukvårdspersonals syn på 

hjärtsjukas behov i de olika 

stadierna av sjukdomen, för att 

allmänläkare, hjärtläkare och 

palliativ vårdpersonal ska 

kunna utveckla riktlinjer för 

realistisk, patient-centrerad 

vård i Uganda    

Multidimensionella fysiska, 

psykiska, själsliga och sociala 

behov identifierades samt 

vikten av att bli informerad av 

sjukvården. Underrubriker till 

dessa berörde bl.a. 

copingstrategier, att ha 

kontroll, hitta mening och att 

anpassa sig till rådande 

omständigheter då livet lider 

mot sitt slut 

Pujol, J-L., Roch, B., Roth, C. 

& Mérel, J-P.   

Att undersöka patienters 

tankar och attityder som avgör 

beslutet att ta emot andra 

linjens-cellgiftsbehandling  

En avgörande del i 

beslutsfattandet var den 

reducerade livskvaliteten som 

sjukdomen innebar. 

Beslutsfattandet beskrevs som 

en balansgång mellan att orka 

med ytterligare en 

cellgiftsbehandling eller 

acceptera att livet går mot sitt 

slut   
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Rohde, G., Kersten, C., 

Vistad, I. & Mesel, T.   

Att utforska det själsliga 

välmåendet hos patienter med 

kolorektalcancer som får 

cellgiftsbehandling i den 

palliativa fasen  

Fyra teman framkom: 

Strategier för inre harmoni, 

Dela med sig av känslor till 

sina anhöriga, Hantera tankar 

kring livets slut och Använda 

tro som stöd    

   

   

    

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


