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Sammanfattning    
Cancer är en sjukdom som orsakar mycket lidande och smärta. Med orsak till en 
åldrande befolkning beräknas antalet cancerfall att öka de kommande åren. De symtom 
som patienter inom vård i livets slutskede erfar mest är just smärta. Smärta är ett 
begrepp som innefattar flera dimensioner. Genom att undersöka den smärta som 
patienten erfar och hur smärtan på bästa sätt lindras, kan kunskapen och förståelsen för 
fenomenet sedan öka och bidra till en god palliativ vårdsituation. Syftet med den här 
studien är att beskriva cancerpatienters upplevelse av att hantera smärta vid vård i livets 
slutskede. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar har analyserats enligt Axelssons 
modell för en litteraturstudie. Resultatet presenteras i två olika huvudteman: Relationen 
mellan vårdgivare och patient samt Rädsla över förluster och smärta. Det förekommer 
att patienter med cancer i livets slutskede förnekar smärta för att slippa se familjen i 
sorg. Dessutom är själva rädslan för smärtupplevelsen många gånger större än rädslan 
inför döden. Patienter upplever rädsla för läkemedel och dess biverkningar. För att ge 
patienter med cancer bäst smärtlindring behövs en ömsesidig kommunikation mellan 
patient och sjuksköterska. Dessutom krävs en integrerad relation mellan patient och 
sjuksköterska. 
 
Nyckelord: Vård i livets slutskede, cancer, patientperspektiv, smärta, smärtlindring, 
kommunikation. 
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INLEDNING 
 
Ordet palliativ härstammar från det latinska ordet pallium som betyder mantel. Manteln 
symboliserar omsorgen för människan i livets slutskede. Palliativ vård inriktar sig på 
symtomlindring i livets slutskede när livsuppehållande behandlingar inte längre ger 
effekt. Det som orsakar mest lidande för den döende människan vid vård i livets 
slutskede är cancerrelaterad smärta. Smärta är det symtom som är mest fruktat, som i 
sig är en upplevelse i olika dimensioner. För att kunna ge möjlighet till en god och 
värdig död är strävan efter smärtfrihet en förutsättning. Patienter i livets slutskede med 
diagnosen cancer ger ofta uttryck åt smärta både kroppsligt och verbalt. För att kunna 
lindra patientens lidande i livets slutskede är det viktigt att förstå vad smärta innebär, då 
det är ett mångdimensionellt begrepp. Total smärta innebär att smärtan ses som själslig, 
andlig, existentiell fysisk och social smärta. Den fysiska smärtan fortleds via smärtbanor 
till hjärnbarken, men även till limbiska systemet som styr vårt känsloliv. Därför är 
smärta en subjektiv upplevelse och erfars olika i olika situationer. Detta kan bidra till 
ångest och oro, som i sin tur förstärker smärtan.  
 
Under utbildningens gång har båda författarna stött på patienter med cancer som 
befinner sig i ett palliativt skede. Samtliga möten med dessa människor har gett uttryck 
åt någon form av smärta, som på ett eller annat vis har gått att lindra. Det var på så sätt 
som vårt intresse för cancerrelaterad smärtlindring inom palliativ vård väcktes. Både 
med tanke på vikten av en värdig vård i livets slutskede, men också hur vi i vår 
profession som sjuksköterskor kan skapa förutsättningar för en god smärtlindring inom 
vård i livets slutskede. 
 
BAKGRUND 

I bakgrunden beskrivs den palliativa cancervården utifrån centrala begrepp och 
perspektiv. Den behandlar vad cancer är för sjukdom, dess behandlingsformer, 
sjuksköterskans förhållningssätt som finns inom den palliativa vården samt 
sjuksköterskans skyldighet och förhållningssätt till patienten.  
 

Vårdvetenskapliga begrepp, koder och perspektiv 
Det centrala i patientens värld är lidandet. Vid sjukdom kan människan förlora helhet 
och kontroll och lider (Wiklund 2007, s.30). I följande text används termen patient som 
syftar till nationalencyklopedins (2016) förklaring av patient som betyder den lidande 
människan. Patienten kommer på grund av sjukdom eller besvär i kontakt med hälso- 
och sjukvården och vårdas, behandlas eller får rådgivning i samband med detta.  
 
Denna studie kommer ha utgångspunkt från Katie Erikssons (1990) teori 
Caritasmotivet, där grunden för allt vårdande är kärleken. Caritasmotivet är den etiska 
plattformen för vårdvetenskapen och uttrycks i form av kärlek och omsorg till sin 
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medmänniska. Vårdvetenskapen är grundad ur en humanistisk människosyn där 
perspektivet på människan är okränkbar och flerdimensionell. Hon kan inte delas upp 
eller reduceras till enheter, utan måste förstås ur sin helhet (Wiklund 2003, s.41). 
Eriksson (1990) menar att den etiska plattformen för allt vårdande är caritasmotivet. Det 
är ett motiv som syftar till att kärleken är grunden till allt vårdande. Vårdens kärna kan 
beskrivas som tro, hopp och kärlek (Eriksson 2015 s, 7). Caritasmotivet bygger på 
medlidande, barmhärtighet och medmänsklig kärlek, som är vårdvetenskapens 
värdegrund och motiv (Wiklund 2007, s.31). Värdegrunden ger människan kraft att leva 
och upplevelsen av en meningsfullhet som sedan ger henne styrka i att bemöta livet 
både i hälsa och i ohälsa. Caritasmotivet har ett tydligt budskap med en tydlig etik, då 
grundtanken för all vård är att lindra patientens lidande. Det förutsätter en etisk vård 
som i sig är god (Wiklund 2007, s.32). Inom vårdvetenskapen kan människan förklaras 
som en enhet av kropp, själ och ande. Hon måste förstås ur ett samspel med sina 
medmänniskor och sin omvärld. Kroppen kan förstås som ett verktyg för kontakt med 
omvärlden. Kroppen är mer än ett fysiskt objekt och vårdaren som tar hand om den 
måste förstå kroppen i ett större perspektiv. Människans förmåga att tänka och vara 
beslutsfattande kan beskrivas som begreppet själ. Inom vårdvetenskapen är själen 
människans självmedvetenhet. Känslor och minne är en del av vår kognitiva förmåga 
och således vår själsliga förmåga (Wiklund 2003, ss. 46-53).  
 
International Council of Nurses (ICN) är en gemensam plattform för sjuksköterskor 
världen över. Plattformen syftar till fyra etiska koder som är oberoende av nationella 
lagar och ska vara en grundläggande moral och vägledning för 
sjuksköterskeprofessionen. De etiska koderna är att “främja hälsa, förebygga sjukdom 
återställa hälsa och lindra lidande” (Svensk Sjuksköterskeförening 2014). 
 

Smärta och lidande 
Smärta och lidande har biologiska, psykologiska och existentiella aspekter. Lidandet 
hotar människans identitet och uppfattning om sig själv. Att på grund av kroppslig 
skada inte kunna leva som tidigare är ett hot mot identiteten. Det är hotet mot 
identiteten som upplevs som lidandet och inte den fysiska skadan i sig. Det är individer 
som lider och inte våra kroppar. De medförande konsekvenser som sjukdom orsakar kan 
beskrivas som ett sjukdomslidande. Den fysiska smärtan och upplevelsen av att känna 
sig begränsad vid en cancersjukdom kan förklaras som ett sjukdomslidande (Wiklund 
2003, s.99-110).  Livslidandet är det lidande som relateras till människans hela existens. 
Livslidandet kan yttra sig vid sjukdom, men de frågor som väcks behöver inte vara 
relaterade till sjukdomen i sig. Livsfrågor som väcks i kampen mellan liv och död är en 
form av livslidande (Wiklund 2003, s.99-110).   
 
Smärta som fenomen är ett folkhälsoproblem och en av de vanligaste anledningarna till 
varför en söker hälso- och sjukvård. Smärta är direkt förenat med lidande. Enligt 
International Association for the Study of Pain (IASP) definieras smärta som följande 
“smärta är en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med 
vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada” (Läkemedelsverket 2014, 
s.889). Smärta kan delas in i akut och långvarig smärta. Akut smärta innebär att kroppen 
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reagerar vid en kraftig stressreaktion genom förhöjd puls, blodtryck, medvetandegrad 
och andningsfrekvens. Långvarig smärta innebär att smärtan har pågått i mer än tre 
månader (Norrbrink & Lundeberg 2014, ss. 79-90). Långvarig smärta innebär normalt 
sett större påverkan av det vardagliga livet. Då smärta är beroende av emotionella och 
psykologiska reaktioner är det svårt att göra objektiva bedömningar, eftersom smärta 
alltid är en subjektiv upplevelse (SBU 117/, 2006).   
 
Total pain är ett begrepp som myntades av hospicerörelsens grundare Dame Sicely 
Saunders. Begreppet har ingen vedertagen eller accepterad svensk översättning. Dame 
Sicely Saunders utforskade smärta hos döende cancerpatienter och insåg att smärta är ett 
fenomen med flera dimensioner. Vidare menade hon att smärta alltid ska betraktas och 
behandlas som en helhet. För att förstå helheten måste hänsyn tas till alla dimensioner. 
Fysisk, social, existentiell/andlig och psykisk smärta innefattar smärtans olika 
dimensioner. De olika dimensionerna påverkar varandra och skapar tillsammans ett 
totalt lidande. Att behandla smärta utifrån ett helhetsperspektiv är viktigt inom palliativ 
vård. Fysisk smärta är många gånger ett symtom lättare att behandla än existentiell 
smärta. Trots det, är fysisk smärta vid långvarig och svår sjukdom ett underbehandlat 
symtom. Morfinpreparat används för lite och på fel sätt. Hos sjukdomar som cancer är 
fysisk smärta ett välkänt fenomen bland sjukvårdspersonal (Socialdepartementet 2001).  
En uppskattat prevalens på 50-100 % av alla människor i livets slutskede upplever 
smärta. Därför är risken att otillräcklig smärtlindring har en negativ påverkan av 
livskvalitén (Socialstyrelsen 2013, s.41). Fysisk smärta kan beskrivas som en 
stimulering av nervstrukturer. Vid nociceptiv smärta svarar smärtreceptorer, eller 
nociceptorer på stimuli av potentiell skadad eller irriterad vävnad. Neuropatisk smärta 
kan uppstå vid skador i ryggmärgen, perifera nerver och hjärnan (Läkemedelsverket 
2014, s.890).  Social smärta har ett direkt samband med fysisk smärta, då det är samma 
strukturer i hjärnan som svarar på fysisk som social smärta. Smärtsamma upplevelser i 
sociala sammanhang kan beskriva den sociala smärtan. Att bli utesluten från en 
gemenskap, övergiven eller utsatt för ofrivillig ensamhet kan orsaka social smärta 
(Strang 2013).Smärta kan tolkas som ett direkt hot mot livet. Den existentiella/andliga 
smärtan är något som gestaltar sig i relation med sjukdom och död. Frågor om lidandets 
och livets mening kan sätta existensens innebörd ur balans. Det kan vara värdefullt för 
patienten att ha regelbundna samtal med vårdpersonal för att medvetandegöra den 
existentiella smärtan (Läkemedelsverket 2014, s.919).  Psykisk smärta är ett plågsamt 
lidande som yttrar sig i form av ångest och rädsla. Att vara svårt sjuk och samtidigt 
närma sig döden innebär stora förluster. Det kan handla om meningsfulla sammanhang 
och aktiviteter i samspel med sina medmänniskor. Att vara medveten om döden kan 
resultera i att tryggheten rasar (Läkemedelsverket 2014, s. 919)       
 

Palliativ vård 
Socialstyrelsens definition av palliativ vård innebär att lindra lidandet och främja 
livskvalitén för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada. Palliativ vård 
innebär dessutom att beakta fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov samt ett 
samordnat stöd för närstående. Palliativ vård grundas ur ett palliativt förhållningssätt 
som kännetecknas av en helhetssyn på människan. Stöd kan ges genom att förmedla ett 
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värde för människan och att främja människans hälsotillstånd ända in i livets slut 
(Socialstyrelsen 2014, s.31). 
 
World Health Organization:s (WHO 2013) definition av palliativ vård är ett 
förhållningssätt som innebär att förbättra livskvalitén för patienter och familjer som 
drabbats av de svårigheter som uppstår vid livshotande sjukdom. Det syftar till att 
förebygga och lindra patientens lidande. Det sker genom tidig upptäckt av sjukdom, 
noggrann utredning samt behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och 
existentiella problem. Det innebär att erbjuda alla som behöver vård oavsett ålder 
och/eller diagnos (WHO 2013). 
 
Inom palliativ vård finns fyra olika hörnstenar som vården ska vila på. Dessa hörnstenar 
grundas ur WHO:s egen definition av palliativ vård och ur människovärdesprincipen. 
Symtomkontroll är en av hörnstenarna som innebär smärtlindring. Patientens integritet 
och självbestämmande beaktas genom ett holistiskt synsätt och innefattar fysiska, 
psykiska, andliga/existentiella och sociala behov. Samarbete av ett multiprofessionellt 
team inkluderar olika yrkesprofessioner såsom läkare, sjuksköterskor och 
undersköterskor m.fl. Kommunikation och relation syftar till att främja patientens 
livskvalitét i förhållande till patienten, närstående och familj genom god 
kommunikation och relation. Stöd till närstående ska ges under sjukdomstiden och efter 
dödsfallet. Att erbjuda de närstående deltagande i vården och stöd under patientens 
sjukdomstid och efter dödsfallet (Socialdepartementet 2001, s.55 & 56).  
 

Hälso- och sjukvårdslagen  
Det finns stadgade lagar för att skydda individen inom all hälso- och sjukvård. Lagen 
avser sjukvårdspersonal och innehåller specifika krav och mål för att god vård på lika 
villkor ska uppfyllas. Målet för hälso- och sjukvårdslagen innebär god hälsa på lika 
villkor för hela befolkningen. Hälso- och sjukvården ska, med respekt och värdighet för 
människan, medicinskt förebygga, undersöka och behandla sjukdomar samt skador. Den 
som är i störst behov av hälso- och sjukvård ska prioriteras (SFS 1982:763).  Enligt 
hälso- och sjukvårdslagen tillsammans med patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska 
patienten vara delaktig i sin egen vård. Patienten ska få individanpassad information och 
ges möjlighet att välja bland olika behandlingsalternativ för att kunna vara med och ta 
ställning till sin egen behandling. Lagen säger att information ska individanpassas till 
patientens egna förutsättningar där mognad, tidigare erfarenheter, språklig och kulturell 
bakgrund, eventuella funktionshinder och kognitiv förmåga beaktas (Socialstyrelsen, 
2014).   
 

Cancersjukdomar och behandlingsformer  
De vanligaste cancersjukdomarna i Sverige är i storleksordning prostatacancer, 
bröstcancer, skivepitelcancer och övrig hudcancer, tjocktarmscancer och lungcancer 
(Cancerfonden & Socialstyrelsen, 2011). Med anledning till en förväntad ökning av 
cancerfall de kommande åren, utformade Sveriges regering år 2007 en nationell 
cancerstrategi. Det är en särskild strategi som jobbar för att förbättra kvalitén i 
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omhändertagandet av patienter som drabbats av cancer.  Strategin inriktar sig på att 
förhindra ett insjuknande och död i cancer (Socialdepartementet 2009).  
 
Cancer är ett samlingsnamn som karaktäriseras av en oregerlig celltillväxt. Dessa celler 
bildar en tumör, som inte sällan sprids och metastaserar. Det finns ungefär 200 olika 
cancersjukdomar idag och orsaken, för de flesta cancerformer, präglas av en 
multifaktoriell ohälsa. Ärftlighet, livsstil, hormoner, virus, radioaktiv strålning och 
cancerogena ämnen är några identifierade risker. Kopplingen mellan rökning och 
cancersjukdom är väl bevisad.  Andra livsstilsfaktorer som ökar risken för 
cancersjukdom är hög alkoholförbrukning, fetma, fysisk inaktivitet och exponering för 
ultraviolett strålning från solen. År 2007 diagnostiserades ungefär 50 000 nyinsjuknade 
patienter med cancer i Sverige (Socialdepartementet 2009), medan det år 2013 
diagnostiserades 60 000 nyinsjuknade patienter med cancer (Cancerfonden).  
 
Att antalet äldre ökar i Sverige är en förklaring till varför antalet cancerfall ökar 
(Cancerfonden, 2014). Risken att utveckla cancer ökar således med åldern. I ekonomiskt 
utvecklade länder är 58 % av alla nydiagnostiserade cancerfall 65 år eller äldre. Cancer 
drabbar alla världens regioner och socioekonomiska samhällsgrupper.  
Korrelationen mellan cancer och en globalt växande tobaksanvändning är en stor 
bidragande faktor. I behandlingen av cancer ingår strål- och cytostatikabehandling samt 
kirurgi (American Cancer Society, 2015).  
Beroende på lokalisation och cancerdiagnos varierar den medicinska behandlingen. 
Cytostatika, strålning och kirurgi är några av de vanligaste behandlingsformerna. De 
kan användas i kombination med varandra eller individuellt. De senaste årens 
utveckling har ökat kunskapen om cancercellers biologi. Målsökande cancerläkemedel 
är vanligare idag och terapin innebär att läkemedel angriper och stoppar vissa processer 
i cancercellerna. Trots revolutionerande behandlingsterapier finns det alltid risker för 
allvarliga biverkningar. Därför är det viktigt att det finns ett individuellt anpassat 
behandlingsmål för varje enskild patient som drabbats av cancer, oavsett om det är att 
förlänga livet, symtomlindring eller att bota sjukdomen (Bruun Lorentsen & Grov 2011, 
s.402).  
 
Cytostatika är en behandlingsterapi som har använts för behandling av cancer sedan 
1960-talet. Cytostatika är en grupp läkemedel som förhindrar celldelningen genom att 
påverka DNA-syntesen eller mitosfasen. Cytostatika har störst effekt på celler som 
befinner sig i delningsfasen. Läkemedlet har därför stor effekt på tumörer, men även 
kroppens andra vävnader där delningshastigheten för cellerna är hög. Behandlingen är 
ofta intensiv och biverkningarna är allvarliga och nästintill otolerabla. Målet för 
palliativ cytostatikabehandling innebär att förbättra livskvalitén, förebygga symtom och 
uppnå remission. Innan ett ställningstagande för palliativ cytostatikabehandling har 
tagits så vägs förväntade mål med behandlingen med eventuella risker för biverkningar 
mot varandra. Patientens vilja, önskan, ålder, tillstånd och livskvalité beaktas alltid.  
Eftersom skillnaden mellan sjuka och friska celler är så liten påverkas också kroppens 
friska celler. Det är en förklaring till varför biverkningarna är så omfattande. En 
dominerande biverkning är fatigue som kan beskrivas som en enorm trötthet och 
utmattning (Bruun Lorentsen & Grov 2011, s.405).  
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Vid djupa och ytligt liggande tumörer används strålbehandling Det är en 
behandlingsform som används vid de flesta cancerdiagnoser. Behandlingsprincipen går 
ungefär till på samma sätt som vid cytostatikabehandling. Strålningen skadar cellernas 
DNA så att celldelningen hämmas och tillslut dör. Strålbehandlingen används också 
som symtomlindring för smärta vid skelettmetastaser. Till skillnad från cytostatika har 
strålningsbehandling en lokal verkan och verkar enbart på de celler som utsätts för 
strålning (Bruun Lorentsen & Grov 2011, s.404).  
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PROBLEMFORMULERING 

Målet för den palliativa vården riktar sig mot symtomlindring och ett främjande av god 
livskvalitet för patienten. Patienter inom vård i livets slutskede med diagnosen cancer 
möter ofta fysiska, psykiska och sociala utmaningar. Patienter med cancer som befinner 
sig i en palliativ fas upplever en större oro inför smärta än inför döden. Forskning inom 
palliativ vård har länge bedrivits i Sverige. Det behövs fortsatta resurser för forskning 
inom vård i livets slutskede, döende och död, trots den kunskapsutveckling som skett. 
Fysisk smärta inom vård i livets slutskede är ett underbehandlat symtom. 
Morfinpreparat används för lite och på fel sätt. Både existentiella och andliga behov i 
livets slut ska beaktas och stödjas för att kunna lindra smärtan som människor med 
cancer i livets slutskede upplever. Trots detta visar omvårdnadsforskning att dessa 
behov negligeras. Smärtfrihet är ett viktigt mål att sträva för inom vård i livets 
slutskede, som kräver ett multidisciplinärt samarbete. Sjuksköterskan har ett ansvar 
gentemot patienten att bemöta smärtan som patienten upplever på ett värdigt sätt. För att 
förstå och bemöta smärtans olika dimensioner är det viktigt att undersöka hur patientens 
fysiska, psykiska, sociala och existentiella smärta upplevs, för att kunna lindra den. Att 
belysa svårt sjuka patienters egna erfarenheter kan sedan öka kunskapen och i praktiken 
skapa förutsättningar för en god palliativ vårdsituation, som i sin tur kan bidra till en 
god smärtlindring. Författarna vill med denna litteraturbaserade studie visa hur 
upplevelsen av cancerrelaterad smärtlindring inom palliativ vård kan komma till 
uttryck, för att bidra till en ökad kunskap och förståelse.  
 
SYFTE 

Syftet är att beskriva cancerpatienters upplevelse av att hantera smärta vid vård i livets 
slutskede.  
 
METOD 

Metoden för arbetet som använts är en litteraturbaserad studie. Enligt Axelsson (2012, 
s.204) är det med fördel att en litteraturbaserad studie inkluderar både kvantitativa och 
kvalitativa artiklar. Det omfattar fler perspektiv och skapar bättre förutsättningar för att 
få förståelse för verkligheten. Därför bygger resultatet i denna studie på 11 stycken 
vetenskapliga artiklar med både kvalitativ (n=8) och kvantitativ (n=3) ansats. Vi har valt 
att använda Axelssons (2012, s.203-220) modell för att analysera artiklarna. De 
vetenskapliga artiklarna som valdes söktes mellan september och oktober 2016 i 
databasen CINAHL och MEDLINE. Det är två databaser som inriktar sig på hälso- och 
sjukvård. Kravet på sökningen var att de kunde besvara syftet och att de var skrivna 
med en vårdvetenskaplig förankring. Inledningsvis gjordes en pilotsökning för att få en 
uppfattning om hur väl undersökt det valda området är. Enligt Axelsson (2012, s.208) 
kan en pilotsökning skapa en uppfattning om hur många vetenskapliga publikationer 



 

11 
 
 

som finns att tillgå inom valda område. För en mer detaljerad information om 
sökprocessen, se bilaga I.  
 
Pilotsökningen gjordes med orden Palliativ* pain, OR End of life pain och sedan AND 
Experienc* AND Canc*. Denna booleska söksträng kunde ge oss ett mer finfördelat 
index med AND och OR. Artiklarnas abstract lästes därefter igenom. Dessa steg 
upprepades och fler söktermer och ord kunde allteftersom läggas till. Studiens 
inklusionskriterier begränsade sökningen till patienter med en cancerdiagnos i ett 
palliativt skede och att deltagarna var 18 år eller äldre. Samtidigt skulle artiklarna vara 
peer reviewed, abstract skulle finnas tillgängligt och de skulle vara skrivna på engelska. 
Artiklar som inte var i fulltext valdes bort. Artiklarna skulle vara skrivna inom en ram 
mellan åren 2004-2016. Artiklar med en geografisk spridning valdes medvetet ut för att 
spegla den palliativa vården världen över. Samtliga studier var gjorda i Libanon, Norge, 
Sverige, USA, Brasilien, Japan och Grekland. Efter en noggrann genomgång av 
samtliga artiklar kunde vi konstatera att söktermen qualitative var relevant för 
sökningen. Detta med tanke på att den första sökningen resulterade i många kvantitativa 
artiklar. Ytterligare nyckelord identifierades i träfflistans rubriker och vi kunde tillägga 
communication samt pain management som söktermer. End of life, palliativ*, cancer*, 
patient*, experienc*, lived experienc*, perspec*, pain, management, qualitative, 
communication, total pain och end of life var kombinerade söktermer som användes 
flitigt under sökprocessen. En boolesk sökteknik användes för att kombinera och 
bestämma vilket samband de olika sökorden skulle ha till varandra. Operatorer som 
AND, NOT och OR användes för att koppla ihop flera sökord. Dessutom användes 
trunkering som hjälp för att inkludera alla former och böjningar av valda sökord. Enligt 
Friberg (2012) är trunkering en sökteknik som möjliggör fler böjningar av ett ord. 
Genom att enbart skriva ut ordstammen tillsammans med ett trunkeringstecken (*) kan 
databasen identifiera fler böjningar av ordet. Ett exempel på ett sökord som användes 
med trunkering är ordet experienc*. Vidare gjordes flera sökningar i MEDLINE, utan 
några resultat av nya artiklar.  
 
Dataanalys  
 
Dataanalysen gjordes enligt Axelssons analysmodell (2012 ss.203-220). I bilaga II 
presenteras samtliga av artiklarnas syfte, metod, urval och resultat. Alla artiklar lästes 
individuellt igenom ett tiotal gånger för att skapa en helhetsbild av resultatet. I nästa 
steg kunde nyckelord och intressanta delar identifieras som hade en koppling med 
studiens valda syfte. Nyckelorden och delarna som identifierades markerades och 
översattes från originalspråket engelska. För att få en klar struktur numrerades därför 
valda delar och nyckelord. Författarna diskuterade fortsättningsvis markerade delar och 
kunde på så vis identifiera återkommande teman från samtliga artiklar. Utifrån 
artiklarnas resultat och teman kunde författarna sedan skapa en ny, gemensam helhet. I 
diskussionen framkom det både likheter och skillnader som sedan resulterade i olika 
teman och subteman.  
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RESULTAT  

Syftet med studien var att beskriva cancerpatienters upplevelse av att hantera smärta vid 
vård i livets slutskede. Litteraturstudies resultat redovisas i olika teman respektive 
subteman. Dataanalysen resulterade i följande teman respektive subteman: 
 
 

Teman Subteman 

Relationen mellan vårdgivare och 
patient  

-Förtroende till vården och 
vårdpersonalen 
-Kommunikation i vårdrelationen 

Rädsla över förluster och smärta  -Förlorad självständighet 
-Rädsla för smärta 
 

 
Relationen mellan vårdgivare och patient 

Att skapa en ömsesidig relation med sjuksköterskan var något patienten upplevde 
lindrade smärtan. För att skapa en ömsesidig relation krävdes öppen kommunikation 
samt tillit till vården och sjuksköterskan.  
 

Förtroende till vården och vårdpersonalen 
Att utstråla en trovärdighet var vanliga förväntningar som patienter hade på 
sjuksköterskeprofessionen i samband med smärthantering (Rustøen, Gaardsrud, 
Leegaard & Wahl 2009). Förtroende som helhet till sjukvården och förtroende för 
sjuksköterskan skapade bättre förutsättningar till att hantera smärta. När patienter 
upplevde bristande förtroende till sjuksköterskan eller till sjukvården som helhet 
upplevde de samtidigt en brist i självbestämmandet. Tillit till personalen och sjukvården 
skapade en känsla av säkerhet, vilket resulterade i en bättre smärthantering (Boström, 
Sandh, Lundberg & Fridlund 2004). Patienter beskrev förtroende som ett integrerat 
förhållande mellan patient och sjuksköterska (Beck, Towsley, Berry, Lindau, Field & 
Jensens 2010). De uppfattade att förtroende var att få sina frågor besvarade, att respekt 
för självbestämmandet bejakades och att en lyhördhet för patienten fanns (Beck, 
Towsley, Berry, Lindau, Field & Jensens 2010). Det krävdes tillit och förtroende i 
relation till sjuksköterskan för att uppfatta vården och relationen som bra (Rustøen et. al 
2009). 
 
Det var viktigt att sjuksköterskor hade förtroende och tillit till patienten. Det fanns 
samband mellan behov av att bedöma smärta och dess uttryck och problem som 
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patienten upplevde i samband med att smärta bedöms. Detta berodde på att inte bli trodd 
på (Boström, Sandh, Lundberg & Fridlund 2004). I intervjustudien upplevde deltagarna 
smärta redan innan en cancerdiagnos var fastställd (Beck et. al 2010).  
 
Patienter ansåg att sjuksköterskor hade en klar möjlighet att skapa en ömsesidig relation 
med patienterna och de anhöriga/familjerna. Det var enligt patienterna viktigt att 
sjuksköterskor visade intresse för dem gällande tidigare erfarenheter av smärta. Det 
framkom även att patienterna tyckte det var avgörande att sjuksköterskorna hade 
förståelse för patientens egen expertis på sig själva (Doumit, Huijer & Kelley 2007).         
 

Kommunikation i vårdrelationen 
Boström et. al (2004) beskriver hur patienterna i studien betonade vikten av en öppen 
och ärlig kommunikation mellan sjuksköterska och patient. Det fanns ett behov att 
fördjupa kunskapen inom verbal, men även icke-verbal kommunikation såsom 
kroppsspråk. När det uppstod brist i kommunikationen hindrade det patienterna från att 
föra en öppen dialog om tidigare erfarenheter, förhoppningar, drömmar, rädsla och 
kunskap gällande smärta (Boström et. al 2004). Beck et. al (2010) beskriver hur en 
bristande kommunikation gav upplevelsen av dålig smärtlindrande vård. Fem av 33 
patienter var missnöjda med den smärtlindrande behandlingen, där sambandet mellan 
bristande kommunikation och otillräcklig smärtlindring var tydligt (Beck et. al 2010). 
Patienter och vårdgivare som tillsammans utvecklade ett eget feedback-system i form av 
smärtdagböcker, frågeformulär och olika skalor var användbara och hjälpte patienterna 
med att få sina frågor besvarade, samtidigt som sjuksköterskan fokuserade på patientens 
behov och problem.  
Studien belyser hur skriftlig kommunikation underlättade hanteringen av smärta för en 
fortsatt god vård. När patienten själv analyserade sin egen smärta bidrog det till en ökad 
känsla av kontroll (Kimberlin, Brushwood, Allen, Radson & Wilson 2004).  
Trots att sjuksköterskorna kontinuerligt ställde frågor gällande smärta, så uppgav 
patienterna att de sällan talade om sina egna individuella smärtupplevelser. Samtidigt 
menade de att sjuksköterskorna glömmer att lyfta den existentiella smärtan. Patienter 
hade förväntningar om att sjuksköterskan skulle dela med sig av information och 
kunskap. De förväntades ha kompetens angående smärtlindring och dela med sig av den 
kunskapen, utan att de behövde fråga själva. Patienterna upplevde en minskad ångest 
och oro när sjuksköterskor delade med sig av den professionella kunskapen gällande 
smärtlindring, samtidigt som för många frågor och för mycket information genererade i 
ökad ångest och oro (Esteves, Roxo & Conceição Saraiva 2015 & Rustøen et. al 2009).  
 
En gemensam slutsats i flertalet studier var att kommunikation i alla dess former var ett 
av de viktigaste verktygen för att nå ett bra tillvägagångssätt när det gällde smärta och 
hanteringen av den (Beck et. al, 2010; Boström et. al, 2004; Esteves, Roxo & Conceição 
Saraiva 2015; Kimberlin et. al, 2004; Panteli & Patistea 2007; Rustøen et. al, 2009). En 
öppen kommunikation mellan patienten, sjuksköterskan och anhöriga förmedlade en 
känsla av lättnad. Samtidigt som var det viktigt med vilka ordval som tillämpades. Vissa 
ord kunde istället påminna deltagarna om deras tillstånd, vilket gjorde att de kände sorg 
(Doumit, Huijer & Kelley 2007).      
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Rädsla över förluster och smärta  

Okontrollerbar smärta var en bidragande orsak till varför patienten upplevde stora 
fysiska och existentiella förluster. Förlusterna bidrog till förlorat hopp, 
övergivenhetskänslor, rädsla, dålig självuppfattning, maktlöshet. 
 

Förlorad självständighet 
Den upplevda smärtan var direkt förknippad med den dödliga cancersjukdomen och 
osäkerheten som rådde inför framtiden. Smärtan var en påminnelse av sjukdomen och 
den beroendeposition som patienten befann sig i (Larsson & Wijk 2007 & Doumit 
Huijer & Kelley 2007). Att förlora kontrollen över sitt liv och bli beroende av andra var 
någonting som väckte oro och en känsla av maktlöshet över sitt eget liv (Doumit, Huijer 
& Kelley 2007). Detta var något som även framkom i studien av Yamagishi, Morita, 
Miyashita, Igarashi, Akiyama, Akizuki, Shirahige & Egushi (2012), där 54 % av totalt 
859 av deltagarna kände sig som en börda för andra. Det trots att 90 % i studien var 
självständiga i sin egen vardag. I studien av Kimberlin et. al (2004) och Coyle (2004) 
framkom det att det fanns det en rädsla av förlorad kontroll, i synnerlighet av den 
kognitiva förmågan. De existentiella förlusterna av att känna sig produktiv och kreativ, i 
exempelvis sin profession och i hemmet resulterade i att de kände sig mindre behövda 
och mindre viktiga (Doumit Huijer & Kelley 2007 & Coyle 2004).  
 
Coyle (2004), Doumit, Huijer & Kelley (2007), Kimberlin et. al (2004), Larsson & 
Wijk (2007), Mendes, Boaventura, Castro, Mendoça (2014) & Yamagishi et. al (2012) 
beskrev alla gemensamt hur sociala relationer och familj har en betydande roll för 
patienten. Att visa sig stark och opåverkad av smärtan var för många viktigt, då det var 
plågsamt att se sin familj i sorg och oro. Oron var många gånger relaterad till framtiden 
och tanken på hur familjemedlemmar skulle hantera sorgen efter patientens bortgång  
(Doumit, Huijer & Kelley 2007 & Larsson & Wijk 2007). Att förneka och dölja smärta 
upplevdes ibland som en fördel, då det var ett större lidande att se sin familj i sorg 
(Larsson & Wijk 2007).  79 % av totalt 859 av deltagarna var överens om att en god 
relation med familjen var en betydande faktor för god livskvalitét (Yamagishi et. Al 
2012). Att vara svårt sjuk satte familjerollerna ur spel och patienterna delade 
uppfattningen om att deras död skulle lämna en stor lucka hos familjen och närstående 
(Doumit, Huijer & Kelley 2007).    
          

Rädsla för smärta  
Rädslan inför smärta och lidande var ibland större än rädslan inför döden. Samtidigt 
som smärtan i sig relaterades till dess innebörd och var en påminnelse av döden. Att dö 
var hellre att föredra än att behöva uppleva den smärta som sjukdomen förde med sig 
(Coyle 2004; Doumit, Huijer & Kelley 2007). Rädslan var dessutom relaterad till 
användningen av läkemedel. Det fanns en rädsla för att bli beroende av smärtstillande 
läkemedel; att de kunde uppfattas som svaga individer genom att erkänna smärtan 
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(Kimberlin et. al 2004). De uttryckte också en rädsla för läkemedelsbiverkningar (Beck 
et. al 2010). Coyle (2004) visar i sin studie att smärtan ibland förnekades, då 
smärtlindringen blev vårdfokus, istället för eventuell livsförlängande behandling såsom 
cytostatika. Cytostatika var förknippat med värdefull tid och hopp om ett längre liv. En 
patient förklarade hur smärtan förnekades då patienten istället ville genomgå 
cytostatikabehandling. Patienten menade att ifall smärtan hade blivit uppmärksammad, 
så hade patienten blivit behandlad för smärtan och inte fått vad som förmodas vara en 
livsförlängande behandling (Coyle 2004).         
      
Patienter relaterade smärtan och sjukdomen till tron på Gud. I två studier var det ett 
återkommande tema där Gud stod i direkt relation till den upplevda smärtan och 
sjukdomslidandet. Tron på Gud gjorde att sjukdomen och smärtan ifrågasattes, men 
också att den accepterades (Coyle 2004 & Doumit, Huijer & Kelley 2007).  
 
Den farmakologiska behandlingen bidrog till rädsla. Att använda  smärtstillande 
läkemedel skapade oro för att smärtlindringen inte skulle vara effektiv nog vid ett 
senare skede när det “verkligen behövdes”. Samtidigt fanns det rädsla att det skulle 
uppstå ett beroende eller tolerans när det gällde smärtstillande läkemedel (Kimberlin et. 
al 2004). Patienter uttryckte en oro kring opioidernas biverkningar och att det fanns en 
risk att känna sig sömnig och matt i huvudet, samtidigt som de var en garanti för en 
stillsam och smärtfri död. Opiater uppfattades både som en välsignelse och en börda 
(Coyle et. al 2004 & Beck et. al 2010). Deltagarna i intervjustudien kopplade 
användandet av Morfin med problematiska biverkningar. Biverkningarna som skapade 
rädsla var förstoppning, illamående, kräkningar, muntorrhet yrsel och trötthet (Boström. 
et al 2004). Deltagare som upplevde oro och rädsla för användandet av smärtstillande 
läkemedel förknippade också biverkningar med att bli “mentalt långsamma” (Beck et. al 
2010).  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att beskriva cancerpatienters upplevelse av att hantera smärta vid 
vård i livets slutskede. Med tanke på syftet valdes en litteraturbaserad studie som metod 
enligt Axelsson (2012, ss. 203-220). Att göra en litteraturbaserad studie var naturligt, då 
det på annat sätt vore svårt att få ett representativt resultat. Kvalitativa intervjustudier 
var inget alternativ, då patienter i livets slutskede redan är sårbara och utsatta. Samtidigt 
var det inte etiskt försvarbart, då det är en specifik klinisk omvårdnad som också kräver 
kunskap. En kunskap som uppsatsförfattarna inte har.  
 
Inom hälsoområdet finns redan en stor mängd publicerade artiklar. Därför finns det 
också ett stort behov av fler översikter av befintlig forskning. Välgjorda litteraturstudier 
är nödvändiga, både för hälso-områdets verksamhet, men också för den egna 
professionen (Axelsson 2012, s.205). Studiens resultat baseras på 11 olika vetenskapliga 
artiklar. Det var både kvantitativa (n=3) och kvalitativa (n=8) artiklar. Fler antal artiklar 
var inte möjligt på grund av en begränsad tidsram. Att välja artiklar med olika metod är 
en styrka för litteraturstudiens resultat. Axelsson (2012, s.204) menar att det är en fördel 
att inkludera både kvalitativ och kvantitativ forskning för att förstå verkligheten ur olika 
perspektiv. Inklusionskriterierna för sökta vetenskapliga artiklar begränsades till en 
tidsperiod mellan 2004-2016.  
 
Då Sverige är och formas till att bli ett mer multikulturellt samhälle ansågs det vara 
viktigt att inkludera studier med geografisk spridning. Författarna valde ut studier som 
genomförts i Libanon, Norge, Sverige, USA, Brasilien, Japan och Grekland för att 
resultatet också skulle kunna spegla hälso- och sjukvården i Sverige och dess krav för 
vård på lika villkor, oavsett härkomst och kultur. Eftersom vård i livets slutskede 
varierar beroende på land, kan det både tolkas som en svaghet och en styrka för 
litteraturstudiens resultat. Att resultaten i samtliga artiklar var likartade kan däremot 
styrka resultatets validitet. Syftet med en litteraturstudie är att sammanställa forskning 
inom ett omvårdnadsrelaterat område (Friberg 2012, s.133). Att sammanställa redan 
tidigare kartlagd forskning ska kunna tillföra en ökad kunskap och förståelse som också 
ska vara användbar i praktiken. Litteraturstudier kan riskera att uppfattas som en svag 
metod, då författare selektivt väljer ut artiklar utifrån sin subjektiva bedömning.    

 
Resultatdiskussion 
 
Det som patienter ansåg vara betydande faktorer för cancerrelaterad smärtlindring inom 
vård i livets slutskede var en god kommunikation. En öppen kommunikation skapade i 
sin tur förutsättning för en vårdrelation patient och sjuksköterska emellan. 
Vårdrelationen stod i direkt koppling till att ett förtroende fanns till sjukvården och 
sjuksköterskan. En bristande kommunikation bidrog till en ökad smärtupplevelse. När 
sjuksköterskor hade en öppen kommunikation till patienten och delade med sig av sin 
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professionella kunskap gällande smärtlindring, upplevde patienterna en minskad oro 
och ångest. Familj och sociala relationer var också en bidragande faktor till hur 
cancerpatienter upplevde sin smärtlindring. Att vara svårt sjuk i cancer påverkade 
familjerollerna och skapade en känsla av förlorad självständighet. Familjen spelade en 
viktig roll för patienterna, men oron för hur familjen skulle hantera att se sin 
familjemedlem i svår smärta gjorde att de dolde den. Rädsla inför framtiden och hur 
familjen skulle hantera patientens bortgång bidrog i sin tur till en ökad oro för patienten. 
Den fysiska smärtan i sig var en påminnelse inför döden och bidrog till att patienten 
kände oro och rädsla inför smärtlindring och de farmakologiska biverkningarna som 
fanns.      
 
Centralt inom vårdvetenskapen är att lindra lidandet. Ett lidande kan uppstå vid 
upplevelsen, eller känslan av att tappa kontrollen (Wiklund, 2003, s.109 ). Det var något 
som även framkom i vår studie där förlorad självständighet och att bli beroende av 
andra bidrog till en känsla av hopplöshet. Patienterna beskrev hur förlorad 
självständighet bidrog till en maktlöshet över sitt eget liv, vilket resulterade i ett lidande. 
Dessa känslor överensstämmer med redan vedertagna principer inom vårdvetenskapen. 
Simonsen-Rehn, Sarvimäki & Sandelin Benkö (2000) menar att det alltid är med 
utgångspunkt från patienten subjektiva smärtupplevelse som vården bör formas.       
Resultatet betonar vikten av nära relationer och familjen. Det framkom att patienter 
kände oro inför familjen och framtiden gällande döden och familjens hantering av den. 
Patienter dolde sin smärta, i synnerlighet inför sina familjemedlemmar med anledning 
av att slippa se familjen i sorg. Detta är något Strang (1997) också beskriver i sin studie, 
då patienter sällan känner rädsla inför att dö. I studien var rädslan hos patienter med 
cancer ofta relaterad till smärta. Rädslan stod även i direkt relation till familjen och 
deras oro. Litteraturstudiens resultat visar att patienten värderar och prioriterar 
vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient som något avgörande för lindring av 
smärta. Enligt Socialdepartementet (2001) är kommunikation och relation en av de fyra 
hörnstenar som ska styra en värdig vård i livets slutskede. Att kommunikationen brister 
är inte sällan ovanligt när en person drabbats av en obotlig sjukdom. Detta styrks även 
av Melin Johansson, Axelsson & Danielsson (2006) som menar att när sjuksköterskan 
har öppna samtal med patienten, uppfattar patienten också situationen som positiv. 
Därför är vårdrelationen av betydande karaktär, eftersom det skapar en känsla av 
säkerhet när patienten och sjuksköterskan har en relation.  
Detta styrks dessutom i en studie av Simonsen-Rehn, Sarvimäki & Benkö (2000) som 
beskriver att patienter menar att sjuksköterskans agerande eller icke-agerande vid 
smärta är avgörande för hur patienten upplever sin smärta. Vid god smärtlindring var 
också stöd och information om smärta centralt. Samtidigt är kommunikation mer än 
bara given information. Det innebär konsten att lyssna och att bevittna lidandet (Ferrell 
& Coyle 2008).   
 
Författarna menar att det är upplevelsen i sig som bedömer huruvida smärtlindringen 
tolkas som god eller inte god. Att vårdpersonal bekräftar smärtan kan vara en 
smärtlindrande handling i sig. Likaså att samtala om vad smärta innebär och visa en 
förståelse för det lidande som smärtan orsakar kan minska intensiteten av smärtan.          
Enligt Socialdepartementet tillhör oro och ångest den psykiska smärtan och lidandet. 
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Växlande känslor mellan viljan att leva och önskan att få dö varierar. Detta var känslor 
som patienterna i vår studie också beskrev. Ånger över vad som gjorts eller inte i livet 
är mycket vanliga reflektioner i livets slutskede (Socialdepartementet 2001). 
Litteraturstudien visar att vårdrelationens betydelse var en central roll för den 
mångdimensionella smärtans lindring. Samtidigt menar Wiklund (2003, s.155) att det är 
först när det finns en fungerande vårdrelation som patienten får utrymme att uttrycka 
begär och behov. Sjuksköterskans och patientens relation styrs av tillit och respekt samt 
hur väl sjuksköterskan uppmärksammar patienten. Det är först när sjuksköterskan tar 
ansvar för vårdsituationen samt har en caritativ hållning som patienten kan uppleva tillit 
(Wiklund 2003, ss.156 & 157). Resultatet belyser hur patienten menar att smärta kan 
lindras och undvikas, om sjuksköterskan tar ansvar för att skapa en ömsesidig relation 
med patient och anhöriga. Resultatet visar också hur tillit är avgörande i relation till 
smärtan och dess karaktär. Författarna menar att då patienten inte integreras i någon 
vårdrelation, så finns inte heller möjligheten för uttryck av behov eller begär och 
smärtan kan då varken lindras eller vara fokus för vården. Detta kan även relateras till 
Ferrell & Coyles (2008) studie som beskriver hur sjuksköterskan kan återuppbygga en 
professionell relation och återfå tillit. Detta genom att agera i egenskap av medkänsla 
för att lindra lidande och skapa rum för meningsfulla möten.  
Att bidra till en social hållbar utveckling innebär att fokusera på människans 
grundläggande behov. Hälsa, trygghet och delaktighet är några viktiga områden som 
ingår för ett stabilt och dynamiskt samhälle och hållbar utveckling (Anåker & Elf 2014). 
Detta kan kopplas till resultatet i den här studien som menar att en ömsesidig relation 
mellan patient och sjuksköterska påverkar smärtupplevelsen. Relationen förstärks 
genom tillit och delaktighet som påverkar smärtupplevelsen för patienten och därmed en 
hållbar utveckling.  
 
SLUTSATSER 

Resultatet visar att patienter med cancer i livets slutskede upplever hantering av smärta 
på flera sätt. För att kunna lindra patientens smärta och lidande i livets slutskede är det 
inte enbart den fysiska smärtan som ska beaktas. Det är lika viktigt att ge rum för 
patienten och bekräfta lidandet för att smärtan ska lindras. Andra förutsättningar som 
krävs för att patientens smärta ska lindras är att vårdrelationen är god och att patientens 
sociala relationer och roller bevaras.   
 
Kliniska implikationer för vårdandet: 
 

● När patienten känner tillit och förtroende för sjuksköterskan och sjukvården kan 
patientens smärta lindras. 

● Sjuksköterskan kan förebygga smärta och lidande genom att bidra med en god 
kommunikation i form av att dela med sig av kunskap gällande smärta och 
smärtlindring.  

● Gemensamt för upplevelsen av lindrad smärta är då patient och sjuksköterska 
har en ömsesidig relation med varandra. Relationen kräver att sjuksköterskan är 
delaktig i patientens vård och har ett genuint intresse för patienten och för att 
lindra patientens lidande.        
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Bilaga I - Sökmatris 
 

Databas Sökterm Träffar Valda Inklusionskriterier 

Cinahl Palliativ* pain (TI) 
OR  
End of life pain 
(TI) 
AND  
Experienc* (MW) 
AND Canc* (MW) 

23 6 Peer Reviewed  
Engelska 
2006-2016 
Abstract 
Nursing 
All adult 
Fulltext 

Cinahl Cancer patient* 
describe* 
AND experienc* 
AND pain 

8 
 
 

2 Peer Reviewed 
Engelska 
2004-2016 
Abstract 
Nursing 
All adult  

Cinahl Cancer patient* 
AND  
Pain management 
AND experience* 
AND 
communication* 

10 1 Peer Reviewed 
Engelska 
2004-2016 
Abstract 
Nursing 
All adult  

Cinahl Cancer patient*  
AND experienc*  
AND pain AND  
qualitative AND  
patient* 
perspectiv*  
AND palliativ* 

3 1 Peer Reviewed 
Engelska 
2004-2016 
Abstract 
Nursing 
All adult  

Cinahl cancer patient* 
AND 
pain management* 
AND before and 
after palliative 
care* 
 

9 1 Peer Reviewed 
Engelska 
2004-2016 
Nursing 
All adult 
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Bilaga II - Artikelgranskning  
 

Författare, årtal 
och land 

Syfte Metod Urval Resultat 

Beck, S., 
Towsley, G., 
Berry, P., 
Lindau, K., 
Field, R. & 
Jensen, S.  
 
2010 
 
USA 

Att beskriva 
patienters 
förväntningar i 
samband med 
cancerrelaterad 
smärthantering. 
Att utforska 
vad som ligger 
i grund för 
patientens 
bedömningar 
gällande 
missnöje och 
tillfredsställelse 
gällande 
smärta. Att 
undersöka 
skillnaden 
mellan bra 
smärtlindring 
och hög 
smärtitensitet. 

Kvalitativ 
intervjustudie 
med öppna 
frågor.  

33 stycken 
cancerpatienter. 
18 stycken med 
avancerad 
cancer och 15 
stycken som 
upplever smärta 
i samband efter 
operation.   

Fyra viktiga 
teman 
identifierades 
som var viktiga 
för 
smärthantering
en:  
 
*Att behandlas 
rätt 
*Att ha ett 
skyddsnät 
*Att vara 
delaktig i 
vårdrelationen 
och vården 
*Att ha effektiv 
smärtlindring 

Författare, årtal 
och land 

Syfte Metod Urval Resultat 

Boström, B., 
Sandh, M., 
Lundberg, D. & 
Frilund, D.  
 
2004 
 
Sverige  

Att undersöka 
hur patienter 
med 
cancerrelaterad 
smärta i vård i 
livets slutskede 
upplever 
hantering av 

Kvalitativ 
studie med 
fenomenografis
k 
analyseringsans
ats som 
intervjuade 30 
stycken, 

Patienter med 
diagnosen 
cancer som får 
vård av två 
sjukhusbaserad
e palliativa 
team i 
sydvästra 

Tre stycken 
övergripande 
kategorier 
identifierades i 
intervjuerna. 
Kommunikatio
n, planering 
och förtroende. 
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 smärta.  strategiskt 
utvalda 
patienter. 
Intervjuerna 
tillämpade 
öppna frågor 
som syftade till 
att undersöka 
smärta och 
smärthantering
en, relaterat till 
dess cancer.  

Sverige. 
Inklusionskriter
ier för den här 
studien var 
vuxna patienter 
med diagnosen 
cancer.. 
Patienterna 
skulle vara 
orienterad till 
person och 
rum. De skulle 
inte ha några 
sensoriska 
handikapp, tala 
svenska, vara i 
behov av 
smärtstillande 
behandling 
samt få 
palliativ 
behandling. 
Patienterna 
skulle ha någon 
av följande 
diagnoser: 
lungcancer, 
kolorektalcance
r, bröstcancer 
eller 
prostatacancer. 
De skulle 
dessutom vara 
medvetna om 
att de hade en 
cancersjukdom 
och skulle få 
palliativ vård, i 
motsats till 
kurativ vård.  
För att 
säkerhetsställa 
ett brett urval, 
så valdes det 
strategiskt ut 

Dessa var 
också 
grundpelarna 
för en lyckad 
smärthantering. 
Eftersom 
systematiska 
brister, i 
synnerhet inom 
kommunikation 
och kontinuitet 
var 
bakomliggande 
orsaker till en 
otillräcklig 
smärtbehandlin
g. 
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med hänsyn till 
kön, ålder, 
civilstånd, 
diagnos, 
varaktighet av 
palliativ vård. 
Ett urval på 30 
patienter ansågs 
lämpligt, då 
just denna 
patientgrupp är 
extra sårbar och 
utsatt samt har 
en begränsad 
förmåga och 
styrka för långa 
intervjuer. 

Författare, årtal 
och land 

Syfte Metod Urval Resultat 

Coyle, N  
 
2004 
 
USA 

Att beskriva 
erfarenheten av 
att leva med 
avancerad 
cancer. 

Djupa 
semistrukturera
de intervjuer 
med en 
fenomenologis
k ansats. Ett 
medelvärde på 
3 intervjuer per 
person, med 
varierande 
längd. Totalt 7 
personer som 
deltog av 8 
tillfrågade. Den 
person som 
tackade nej 
nekade på 
grund av svår 
fatigue.  
 

Engelsktalande 
vuxna med en 
avancerad 
cancerdiagnos 
som vårdades 
för smärta i 
livets slutskede, 
antingen 
inneliggande 
eller via 
öppenvården, 
på ett 
cancercentrum.  
Patienterna 
skulle inte 
känna till 
författaren och 
skulle ha 
uttryckt minst 
en önskan om 
en förtida död.  

Alla deltagare i 
studien 
upplevde svår 
fysisk smärta 
som en del av 
cancersjukdom
en. Vissa av 
intervjuerna 
dominerades av 
kraftig, 
emotionell, 
överväldigande 
och intensiv 
smärta. Två av 
deltagarna var 
oroade över 
den 
okontrollerbara 
smärtans 
möjliga 
konsekvenser. 
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De var oroliga 
att smärtan 
istället skulle 
vara 
huvudfokus av 
vården, istället 
för den 
livsförlängande 
cytostatikabeha
ndling som 
erhölls.   

Författare, årtal 
och land 

Syfte Metod Urval Resultat 

Doumit, M., 
Huijer, H. & 
Kelley, J. 
 
2007 
 
Libanon 

Att beskriva 
den levda 
erfarenheten 
hos libanesiska 
patienter med 
cancer i ett 
palliativt skede.  

Kvalitativ 
metod med 
sjupgående 
semistrukturera
de intervjuer. 

Tio stycken 
deltagare. Sex 
stycken kvinnor 
och fyra 
stycken män. 
De skulle vara 
18 år eller 
äldre, tala 
arabiska, bo i 
Libanon, ha en 
cancerdiagnos 
och vårdas för 
livets slutskede. 
De skulle vara 
medvetna över 
sin situation 
och ha gett 
samtycke för 
inspelade 
intervjuer.   

Olika specifika 
omvårdnadsåtg
ärder belystes: 
 
*Att 
uppmärksamma 
patientens 
erferenheter 
och tankar 
kring smärta. 
 
*Att främja en 
god 
komminikation 
patient, familj 
och vårdgivare 
emellan.   
 

Författare, årtal 
och land 

Syfte Metod Urval Resultat 
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Esteves, A., 
Roxo, J. &  
Conceição 
Saraiva, M. 
 
2015 
 
Portugal 

Att förstå den 
levda 
erfarenheten av 
patienter med 
progressiv 
avancerad 
onkologisk 
sjukdom 

Kvalitativ 
studie med 
semistrukturera
de intervjuer 
med 
fenomenologis
k ansats.  

Sju stycken 
kvinnor som 
vårdades på en 
onkologisk 
vårdavdelning i 
Portugal.  

Sex olika 
teman 
identifierades 
som väsentliga: 
 
*Information 
angående den 
egna hälsan 
*Uppfattningen 
angående 
sjukdomen 
*Känslomässig
a reaktioner 
*Stödstrategier 
av 
sjukdköterskor 
*Begränsningar 
på grund av 
sjukdomen 
*Förändringar 
om perspektiv 
på livet  

Författare, årtal 
och land 

Syfte Metod Urval Resultat 

Kimberlin, C., 
Brushwood, D., 
Allen, W., 
Radson, E. & 
Wilson, M. 
 
2004 

Att undersöka 
upplevelsen av 
kommunikation 
hos 
cancerpatienter 
och 
familjevårdgiva
re.  

Kvalitativ 
intervjumetod 
som 
genomfördes i 
grupp och 
individuellt.  
 

22 stycken 
patienter och 
16 stycken 
familjevårdgiva
re deltod i 
studien i 
delstaten 
Florida.  
 

Sju stycken 
teman 
identifierades: 
 
*Förbättring i 
informationspr
ocessen 
 
*Uppmuntran 
av aktivt 
deltagande för 
patient och 
vårdgivare i 
vårdprocessen 
 
*Förbättra 
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relationsbyggan
de egenskaper 
 
*Tydliggöra 
rädsla i 
samband med 
smärtstillande 
läkemedel 
 
*Främja 
familjers och 
patienters 
delaktighet i 
vården 
 
*Förbättra 
samordningen 
av vård 

Författare, årtal 
och land 

Syfte Metod Urval Resultat 

Larsson, A. & 
Wijk, H.  
 
2007 
 
Sverige 

Att öka 
förståelsen för 
hur patienter i 
livets slutskede 
upplever sin 
smärta och 
smärtbehandlin
g.  
 

Pilotstudie med 
kvalitativ 
intervjumetod. 

Tre stycken 
svensktalande 
patienter med 
cancersjukdom 
som 
behandlades för 
smärta i livets 
slutskede på 
smärtenheten i 
Göteborg, 
Sverige. 
Potentiella 
deltagare 
identifierades 
av 
sjuksköterskor 
på avdelningen.  

Patienter 
behöver 
kommunicera 
om sina 
erfarenheter 
gällande smärta 
för att nå en 
adekvat 
smärtlindring. 
Samtidigt 
behöver de 
också dölja 
smärtan för att 
kunna hantera 
sin vardag. 
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Författare,  
årtal och land 
 

Syfte Metod Urval Resultat 

Mendes, T., 
Boaventura, R., 
Castro, M. & 
Mendonça, M.  
 
2014 
 
Brasilien 

Att utvärdera 
förekomsten av 
smärta och 
livskvalitét 
bland 
cancerpatienter 
inom palliativ 
vård.  

Kvantitativ 
tvärsnittsstudie. 
56 stycken 
patienter 
utvärderades 
för rapporterad 
smärta med 
smärtskalor 
(numerisk, 
verbal och 
visuell), 
smärtstillande 
behandling 
(adjuvant, 
svaga och 
starka opioider 
eller icke-
opioider) och 
livskvalitét 
(WHOQOL-
BREF1).  

56 stycken 
vuxna patienter 
med en 
cancerdiagnos 
som fick 
palliativ 
behandling. 
Patienterna 
vårdades av ett 
multidiciplinärt 
palliativt team 
från sjukhuset 
Hospital do 
Câncr i staden 
Uberlândia, 
sydöstra 
regionen av 
Brasilien, 
mellan 
tidpunkterna 
Januari och 
Augusti 2013. 

För samtliga 
deltagare, fann 
man att miljön 
var den största 
bidragande 
faktorn av god 
livskvalitét 
(Quality of 
Life). Inom 
miljökategorin 
ingick frågor 
gällande 
säkerhet, den 
fysiska miljön, 
pengar, fritid, 
bostad, 
transport och 
tillgången av 
hälso- och 
sjukvård. 

Författare, årtal 
och land 

Syfte Metod Urval Resultat 

Panteli, V. & 
Patistea, E. 
 
2007 
 

Att utvärdera 
hanteringen av 
cancerrelaterad 
smärta.  

Kvantitativ 
studie med 
American Pain 
Society’s 
Outcome- 

Ett 
bekvämlighetsu
rval av 70 
stycken vuxna 
patienter 

Höga nivåer av 
smärta 
observerades. 
Trots detta var 
de flesta 

                                                
1 The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL) är ett projekt som påbörjades 1991 för att 
utveckla ett nationellt och gemensamt instrument gällande mätning av livskvalitét. WHOQOL-BREF är 
en modifierad och kortare version och lämpar sig till stora och omfattande studier som initialt undersöker 
fysisk hälsa, psykisk hälsa, sociala relationer och miljö.  (Word Health Organization, 2012). 
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Grekland 
 

frågeformulär. utgjorde 
studiepopulatio
nen. De skulle 
ha förmåga att 
skriva, läsa och 
tala grekiska. 

patienter 
“nöjda” eller 
“mycket nöjda” 
gällande vården 
i allmänhet och 
hanteringen av 
smärtan. En 
förklaring till 
detta kan bero 
på 
sjuksköterskans 
förutsättning av 
goda relationer 
och bra 
kommunikation
.  

Författare, årtal 
och land 

Syfte Metod Urval Resultat 

Rustøen, T., 
Gaardsrud, T., 
Leegaard, M. & 
Wahl, A.  
 
2009 
 
Norge 

Att undersöka 
cancerpatienter
s upplevelser 
av 
omvårdnadsmä
ssig 
smärtlindring. 
 

Kvalitativ 
metod med 
djupgående 
intervjuer 
utförda av en 
sjuksköterska.  

Ett 
bekvämlighetsu
rval på 18 
stycken 
cancerpatienter. 
Sju stycken 
män och 11 
stycken 
kvinnor. 
Patienterna 
rekryterades 
från olika 
vårdavdelninga
r från ett 
cancersjukhus i 
Norge. Att 
deltagarna hade 
antingen bröst 
eller 
prostatacancer 
med 
skelettmetastas

Fyra stycken 
övergripande 
teman i relation 
till god 
smärtlindring 
identifierades: 
 
*Att vara 
närvarande och 
stöttande  
 
*Att delge 
information och 
kunskap  
 
*Att ta ansvar 
för 
medicineringen 
 
*Att identifiera 
smärtan 
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er som kunde 
relateras till 
smärtproblemat
ik var ett krav. 

Författare, årtal 
och land 

Syfte Metod Urval Resultat 

Yamagishi, A., 
Morita, T., 
Miyashita, M., 
Igarashi, A., 
Akiyama, M., 
Akizuki, N., 
Shirahige, Y. & 
Egushi, K. 
 
2012  
 
Japan 

Att utvärdera 
smärtintensitet, 
livskvalitén, 
kvalitén av 
palliativ vård 
och 
tillfredsställelse 
hos 
öppenvårdspati
enter med 
avancerad 
cancer. 

Kvantitativ 
tvärsnittsstudie 
med 
frågeformulär 
som skickades 
till 1493 
stycken 
personer i fyra 
olika regioner i 
Japan. 859 
stycken (58 %) 
svar kunde 
analyseras.  
Frågeformuläre
n innehöll 
frågor om 
smärtinstrumen
t som BPI2, 
GDI3, CES4 
samt en 
sexsiffrig 
tillfredsställelse
skala.  
 

Vuxna patienter 
med 
återkommande 
eller 
metastaserande 
cancer som 
blivit 
informerade om 
sin 
cancerdiagnos.  
 
Primärtumör i 
antingen lunga, 
matstrupe, 
mage, 
tjocktarm, 
ändtarm, 
bukspottkörtel, 
lever, galla, 
njurar, prostata, 
urinblåsa, bröst, 
äggstock eller 
livmoder.   
 
Öppenvårdsbes
ök till 

Ca 20 % av 
patienterna 
upplevde 
“måttlig” till 
“svår smärta”.  
 
Mer än 70 % 
höll med om att 
de hade “bra 
förhållande 
med 
vårdpersonal” 
och att de blev 
“respekterade 
som individer”. 
  
Mindre än 60 
% höll med om, 
eller höll starkt 
med om, att de 
“inte upplevde 
något fysiskt 
eller psykiskt 
lidande”, att de 
“kände sig 
hoppfulla” och 

                                                
2 Brief Pain Inventory (BPI) är en skattningsskala som skattar andra dimensioner av smärta än dess 
intensitet (Läkemedelsverket 2010).  
3 Good Death Inventory (GDI) är ett utvärderingsinstrument där familjens och närståendes perspektiv 
beaktas och utvärderar patientens vård som sker i livets slutskede (Miyashita et. Al. 2008).    
4 Care Evaluation Scale (CES) är ett mätinstrument som mäter kvalitén i vården som omfattas av olika 
teman och subteman gällande tillgänglighet, börda, miljö och kostnad t ex (Miyashita et Al. 2014) .  
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onkologisk 
mottagning 
eller 
specialmedicins
k mottagning 
som 
exempelvis 
lungmedicin 
mellan April 
och Juni 2008 
(inte enbart 
palliativ 
vårdkontakt). 

“fullbordade 
vid livets slut”. 
 
54 %  höll med 
om att de 
“kände sig som 
en börda för 
andra”.  
 
20 % höll med 
om att en 
förbättring bör 
göras i den 
fysiska och 
psyko - 
existentiella 
vården av 
läkare och 
sjuksköterskor, 
att de ville ha 
hjälp med 
besultstagande 
och samordning 
av vård.  
13 % 
rapporterade 
vissa nivåer av 
missnöje.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


