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Sammanfattning    

Den palliativa vården utvecklas allt mer. För sjuksköterskan är det viktigt att ha 

kunskap om vad patienten anser bidra till livskvalitet livet ut, för att kunna göra den 

sista tiden i livet till det bästa utifrån de förutsättningar som finns. Målet med den 

palliativa vården är att lindra lidande och främja livskvalitet hos både patient och 

närstående. Sjuksköterskan står under Hälso- och sjukvårdslagen som säger att vården 

ska bedrivas i samråd med samtliga aktörer. För att eftersträva livskvalitet måste 

sjuksköterskan skapa en vårdande relation till varje enskild patient. Problemet är att 

sjuksköterskan i en stressig arbetssituation inte alltid vet vad patienten lägger för 

innebörd i begreppet eftersom begreppet livskvalitet både är subjektivt och föränderligt. 

Syftet är att ur ett patientperspektiv beskriva vad livskvalitet kan innebära i palliativ 

vård oberoende av vårdkontext. Examensarbetet är en litteraturstudie gjord utefter 

Axelssons (2012) modell. Artiklarna är utvalda från databaserna PubMed och CINAHL, 

de har granskats och bildar uppsatsens resultatdel. Resultatet beskriver en del av det 

som kan bidra till livskvalitet för patienter som vårdas i palliativ vård, fem teman och 

tio subteman sammanfattar innehållet. De huvudteman som presenteras är: Att vara 

samma person som tidigare, Att ha ett inre lugn, Att behålla goda relationer, Att 

förbereda inför döden och Att ha en känsla av att vara hemma. Inför diskussionen valde 

författarna ut tre subteman, då de ansågs ha stor inverkan på patienternas livskvalitet: 

Att ha tillit till professionella, Att vara oberoende och Att känna sig betydelsefull.  
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INLEDNING 

Under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) i vår sjuksköterskeutbildning har vi 

fått möjlighet att vårda och utveckla vår kunskap om vårdandet i olika sammanhang. 

Inom hälso- och sjukvård är målet för de flesta patienter att bli friska från sjukdom och 

återgå till hälsa. Palliativ vård är något annat, där är målet att lindra lidande och främja 

livskvalitet till livets slut. Vi har också vårdat patienter med palliativ vård, de 

vårdsituationerna var nya för oss båda som sjuksköterskestudenter. Patienter i palliativ 

vård har andra behov än de patienter där målet är att återgå till hälsa och friskhet. En 

upplevelse av att hälso- och sjukvårdpersonal hade otillräcklig kunskap uppstod hos oss 

båda. Vi insåg att det är viktigt med mer kunskap i vårdandet om hur palliativ vård bör 

bedrivas för att kunna möta upp till patienternas sista önskningar och främja livskvalitet 

livet ut. 

 

BAKGRUND 

Palliativ vård 

Tankarna kring palliativ vård startade tidigt, redan under medeltiden grundades hem 

som klostren hade ansvar för, hem för döende och svårt sjuka. Under mitten av 1900-

talet skapades en ökad förståelse för de existentiella och psykiska behov som uppstår i 

livets slutskede. Förståelsen ledde fram till en början av den palliativa vården. År 1967 

grundade Dame Cicely Saunders ett hospice kallat St. Christophers, vilket fortfarande 

ligger utanför London. Det ligger till en viss grund för den palliativa vård som finns 

idag. Där uppmärksammades ett behov av att ha flera professioner närvarande, samt 

familj och närståendes betydelse för vårdandet. Målet med St. Christophers hospice var 

att människan skulle få psykologisk hjälp och symtomlindring (Beck-Friis & Strang 

2012, s. 13). I Sverige startades det första hospicet år 1982. Idag finns avancerad vård i 

hemmet, som bland annat arbetar med palliativ vård. Vården utgår från team, är 

läkarledd och patienten har öppen retur till sjukhuset. Utöver det finns 

lassarettsansluten, sjukhusansluten och primärvårdsansluten hemsjukvård. Det gör att 

behovet av hospice idag inte är lika stort, eftersom allt fler har möjlighet att vårdas i 

hemmet (Beck-Friis 2009, ss. 28-30).  

 

Den vård som idag kallas palliativ benämndes före år 1987 som terminal vård. Palliativ 

har ursprung i det latinska ordet pallium som betyder mantel och står för lindrande 

åtgärder (Beck-Friis & Strang 2012, s. 12). Palliativ vård användes tidigare ofta 

synonymt med begreppet hospicevård, eftersom det endast finns ett fåtal tydliga 

definitioner som skiljer dem åt (Ternestedt & Andershed 2013, s. 104). Enligt 

Nationella rådet för palliativ vård (NRPV) (2013) och Glimelius (2012, s. 19) övergår 

vården till att bli palliativ när bot för en sjukdom inte längre är möjlig. Huvudsyftet är 

att lindra lidande och främja livskvalitet genom smärtlindring och existentiellt stöd 

(NRPV 2013). När döden är oundviklig inom en överblickbar framtid befinner sig 

patienten i livets slutskede (Regionala cancercentrum i samverkan 2012, s. 20).  

 

I Världshälsoorganisationens (WHO) definition beskrivs palliativ vård som ett 

förhållningssätt som syftar till att lindra lidande och öka livskvaliteten hos både patient 

och familj. Det krävs en helhetssyn där hänsyn visas till såväl fysiska, psykiska, sociala 
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och existentiella behov. Den palliativa vården handlar bland annat om att lindra smärta, 

hjälpa patienten att vara aktiv och ett tidigt insättande av behandling som förlänger livet 

(WHO 2013). Vården kan delas in i två faser – inledande tidig fas och senare avslutande 

fas. I den inledande fasen får patienten fortfarande livsförlängande behandling medan 

det i den senare fasen, palliativ vård i livets slutskede, handlar om att lindra lidande och 

ge vård på ett sätt som ökar livskvaliteten (Socialstyrelsen 2013, ss. 18-19). I den 

palliativa vården ingick tidigare patienter drabbade av cancer, idag rymmer begreppet 

samtliga som är i behov av den typen av vård (NRPV 2008, ss. 11-12). I Sverige var 

cirka 80 procent av de som avled i behov av palliativ vård år 2010 (Socialstyrelsen 

2013, s. 14). 

 

Den palliativa vården är uppbyggd utifrån fyra hörnstenar, de är framtagna efter WHO:s 

definition; Systemkontroll i vid bemärkelse, Samarbete, Kommunikation och relation 

och Stöd till närstående. Systemkontroll i vid bemärkelse innebär att lindra lidande 

utifrån de fysiska, psykiska, sociala och existentiella behoven (Statens offentliga 

utredningar, SOU 2001:6, ss. 54-56). Vården ska utgå från patienten och de symtom 

som behöver behandlas. För att lindra lidandet används både medicinsk hjälp och 

omvårdnad (Beck-Friis 2009, s. 43). Med Samarbete menas att det finns ett team runt 

patienten (SOU 2001:6, s. 55). I det palliativa teamet kan det ingå flera olika 

professioner, ”kärnteamet” utgörs av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. För att 

teamet ska fungera och vara positivt för vården krävs ett samarbete. De som ingår i 

teamet måste alla utgå från samma mål och arbeta mot målet utifrån sin kompetens. Det 

krävs att teamet träffas, både för att planera, strukturera, diskutera och utvärdera vården 

(Beck-Friis 2009, ss. 33-36). Kommunikation och relation innefattar både de som ingår i 

teamet samt patienten tillsammans med närstående. Att både kommunikation och 

relation fungerar på ett tillfredsställande sätt är viktigt för patientens livskvalitet. Stöd 

till närstående ska finnas under tiden patienten får palliativ vård, men även efter 

bortgång (SOU 2001:6, ss. 54-56). Att ge stöd till hela familjen är betydelsefullt inom 

den palliativa vården. Som vårdpersonal är det viktigt att vara en god medmänniska 

genom att lyssna och visa förståelse till alla som är inblandade. Får de närstående stöd 

kan de på ett bättre sätt stödja den som är sjuk (Beck-Friis 2009, s. 44). Efter dödsfall 

ska personalen hålla i ett efterlevnadssamtal, vilket sker mellan vårdpersonal och 

närstående till den avlidne (Regionala cancercentrum i samverkan 2012, s. 21). 

Patientperspektiv  
Inom vårdvetenskap utgår vården ifrån ett patientperspektiv. Det betyder att patientens 

egna upplevelser och berättelser är av stor vikt, vården ska utgå från den unika 

individen. Det är viktigt att vårdarna är engagerade i patientens berättelse och har ett 

etiskt förhållningssätt som utgörs av respekt, integritet och värdighet (Ekebergh 2009, 

ss. 22-23).  

 

Genom att använda begreppet personcentrerad vård istället för patientcentrerad minskar 

risken för att personen ses som ett objekt. En personcentrerad vård belyser vikten av att 

känna till personen bakom patienten, att se människans vilja, känslor och behov. Likaså 

att engagera personen i sin egen behandling. För vårdgivaren är utmaningen att ta emot 

personens uttryck på ett sätt som stärker förtroende och skapar resurser för en fortsatt 

vård (Ekman, Swedberg, Taft, Lindseth, Norberg, Brink, Carlsson, Dahlin-Ivanoff, 
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Johansson, Kjellgren, Lidén, Öhlén, Olsson, Rosén, Rydmark & Stibrant Sunnerhagen 

2011, s. 249). 

 

En modell som används inom palliativ vård är ”De 6 S:n”. Det är ett hjälpmedel för att 

få en personcentrerad vård (Regionala cancercentrum i samverkan 2012, s. 47). 

Modellen utgår från orden självbild, självbestämmande, sociala relationer, 

symtomlindring, sammanhang och strategier. De representerar de fysiska, psykiska, 

sociala och existentiella behov som finns hos patienten, vilket bidrar till att vården utgår 

från en helhetssyn. Det är självbilden som avgör vad som i de andra S:n är viktiga för 

stunden. Vården ska utgå från den unika individen, från den självbild patienten har. Det 

är viktigt att få kunskap om det patienten anser betydelsefullt för stunden, det som är 

viktigt just nu behöver inte vara viktigt imorgon. Tillsammans med patienten ska 

personalen med sin kunskap planera vården. Det är personalens ansvar att se vad som är 

möjligt att utföra utifrån tillgängliga resurser och patientens fysiska status. Det görs för 

att främja patientens livskvalitet den sista tiden i livet (Ternestedt, Österlind, Henoch & 

Andershed 2012, ss. 23-26). 

Sjuksköterskans ansvar 
Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

(Socialstyrelsen 2005, s. 11) har sjuksköterskan skyldighet att främja det friska hos 

patienten. Likaså att se till patientens unika behov av omvårdnadsåtgärder, oavsett om 

det berör fysiska, sociala, psykiska, andliga eller kulturella faktorer. Slutligen har 

sjuksköterskan i uppgift att försöka förstå patientens upplevelse av sin situation och 

bemöta med lämpliga åtgärder. I både Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (1997:142) och 

Socialstyrelsen (2005, s. 11) finns riktlinjer som handlar om att sjuksköterskan ska 

bedriva vården i samråd med patient och eventuella närstående. 

 

Friedrichsen (2012, ss. 367-369) nämner fyra olika roller som en sjuksköterska i 

palliativ vård kan behöva anta i olika situationer, relationsskapande, stödjande, 

kommunikativ och koordinerande. Relationsskapande handlar om att bygga relationer 

som upplevs som betydelsefulla för patient och närstående, där målet är att skapa tillit 

och förtroende. För att skapa en betydelsefull relation behöver sjuksköterskan sätta sig 

in i och försöka förstå patientens situation. Den andra rollen, att vara stödjande, handlar 

om att vara ett stöd oavsett svårighetsgrad på situation. Genom att vara närvarande, 

berätta om möjligheter och vara ett känslomässigt stöd kan sjuksköterskan underlätta för 

både patient och närstående. Det är viktigt att se det friska hos patienten och att hitta 

glädje i stunden för att skingra tankarna kring döden. Kommunikativ handlar om 

sjuksköterskans kommunikation, hur viktigt det är att lära känna sina begränsningar, att 

veta när det är lämpligt att lämna över frågan till en annan profession. Sjuksköterskan 

behöver inte ta på sig alla samtal, beroende på situation kan patienten känna ett större 

samband med andra i vårdteamet. Det handlar också om att kunna anpassa 

kommunikationen efter situation. Att veta när det är lämpligt med djupare samtal eller 

när det är okej att vara humoristisk. Den sista rollen, koordinerande, är viktig för 

sjuksköterskan som brukar kallas ”spindeln i nätet”. Ofta är det sjuksköterskan som gör 

bedömningar av patientens situation och bedömer vilka insatser som bör sättas in. 

Genom adekvat dokumentation skapas information om patienten som är nödvändig för 

att samordna kring vården. Enligt HSL (1997:142) ska hela befolkningen få vård som 
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bedrivs utifrån lika villkor. Alla människor har rätt till samma vård, sett utifrån 

människors lika värde. 

 

Utöver kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska finns det en 

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom palliativ 

omvårdnad. Den beskriver de förmågor den specialistutbildade sjuksköterskan inom 

palliativ vård ska ha. Sjuksköterskan har kunskap för att bedöma patientens behov av 

andligt och existentiellt stöd, förebygga, behandla och lindra symtom. Sjuksköterskan 

har även förmåga att medverka i samtal tillsammans med patient och närstående 

(Sektionen sjuksköterskor för palliativ omvårdnad & Svensk sjuksköterskeförening 

2008, ss. 6-7).  

Livskvalitet 
I den palliativa vården har livskvalitet sedan länge varit ett känt begrepp (Kaasa & Loge 

2003, s. 11). Livskvalitet är subjektivt, vad människan lägger i begreppet är individuellt 

för varje enskild individ (Ternestedt 1998, ss. 83-84; Rustøen 1993, s. 9; Kaasa 2001, 

ss. 177-178). WHO (1997, s. 1) definierar livskvalitet som individens uppfattning om 

sin situation sett utifrån den miljö hon befinner sig, i relation till personliga mål, 

intressen, normer och förväntningar. Begreppet är brett och påverkas av personens 

fysiska och psykiska hälsa, grad av självständighet, sociala relationer och upplevelse av 

sin omgivning. Begreppet livskvalitet används ofta utan att definieras eller definieras på 

flera olika sätt (Rustøen 1993, s. 8; Ternestedt 1998, ss. 83-84; Nӕ ss 1989, s. 13; 

Jocham, Dassen, Widdershoven & Halfens 2006, ss. 1188-1194; Kaasa & Loge 2003, s. 

11).  

 

Inom vård i livets slutskede handlar livskvalitet om att stödja både patient och 

närstående för att skapa en god sista tid tillsammans. Sjuksköterskans mål är att skapa 

förutsättningar, och för att det ska vara möjligt måste sjuksköterskan lära känna 

patienten (Ternestedt 1998, s. 84). De som är svårt sjuka kan uppleva sig ha en god 

livskvalitet medan andra, som till synes verkar leva ett bra liv kan uppleva sig ha låg 

livskvalitet. Det leder till att sjuksköterskan måste skapa en bild av det liv personen har 

levt, samt ta hänsyn till personens vilja, känslor och upplevelser (Ternestedt 1998, ss. 

83-84). Jocham et al. (2006, ss. 1188-1194) anser att livskvalitet kan ses utifrån fyra 

dimensioner; fysiskt, psykologiskt, socialt och andligt välbefinnande. Jocham et al. 

(2006, ss. 1188-1194; Brülde 2003a, s. 10; Rustøen 1993, s. 9; Kaasa 2001, ss. 177-178) 

beskriver livskvalitet som det som gör livet värt att leva, det mest betydelsefulla för ett 

gott liv. 

 

Inom hälso- och sjukvården är de flesta forskare och kliniker eniga om att livskvalitet 

kan relateras till symtom, funktionalitet, psykologiskt och socialt välbefinnande och 

mening. Under livets slutskede blir även andliga och existentiella frågor mer 

framträdande (Kaasa & Loge 2003, ss. 11-20). Mätning av livskvalitet måste ske både 

subjektivt och objektivt. Det objektiva innefattar yrke, boende, familj och hälsostatus 

medan det subjektiva berör människans upplevelse av sin yttre situation. Att livskvalitet 

behöver mätas utifrån två sätt beror på människans upplevelse, hög levnadsstandard 

behöver inte innebära att människan är lycklig (Nordenfelt 1991, ss. 12-13). Vidare 

hävdar Nordenfelt att det finns en skillnad mellan hälsa och livskvalitet eftersom det 

sistnämnda kan beröra yttre faktorer. Vidare menar han att grad av lycka speglar sig i 
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personens livskvalitet, hög upplevelse av lycka - hög livskvalitet. En frisk person 

behöver inte nödvändigtvis känna lycka, precis som en svårt sjuk person kan uppleva en 

hög grad av lycka (Nordenfelt 2010, ss. 49-50). Rustøen (1993, s. 10) skriver att 

sjuksköterskor med fördel kan hjälpa sina patienter med den subjektiva upplevelsen, det 

är svårare att påverka det objektiva i patientens levnadsvillkor. 

 

Den norska psykologen Siri Nӕ ss uttrycker livskvalitet som individens upplevelse av 

ett bra eller dåligt liv (Nӕ ss 1987, s. 7). Nӕ ss (1987, s. 16) diskuterar kring fyra 

grundstenar. Livskvalitet stiger i proportion med att personen är aktiv, har goda 

relationer, har självkänsla och känner glädje. Med att vara aktiv menar hon att 

involvera sig i saker som upplevs som meningsfulla, att personen har tillräckligt med 

energi för att orka med egna intressen och inte känner sig trött och sliten. Gemenskapen 

bör bestå av minst en nära och ömsesidig relation och flera ytliga, det är viktigt att 

känna samhörighet i grupper med vänner, grannar och arbetskamrater. Med att ha 

självkänsla menar Nӕ ss att människan måste acceptera sig själv, undvika känslor som 

skuld och skam och känna sig tillfreds med sin situation. Den sista grundstenen, att 

känna glädje, handlar om att ha en grundstämning av glädje i frånvaro av nedstämdhet, 

obehag och smärta. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Sjuksköterskor, oavsett vårdkontext, vårdar patienter som är i behov av palliativ vård. 

Målet med palliativ vård är att lindra lidande och främja livskvalitet. För att målet ska 

kunna möjliggöras krävs, att sjuksköterskan skapar en vårdande relation till varje 

patient och till dennes närstående. Syftet är att få kunskap om vad livskvalitet är i den 

unika livssituationen. Patienters upplevelse om vad som är livskvalitet i palliativ vård är 

subjektivt och kan aldrig generaliseras. Ett problem kan vara att sjuksköterskan måste 

ha möjligheter att inhämta kompetens i att vårda patienter i behov av palliativ vård. Det 

krävs tid och engagemang för att få veta vad patienter i palliativ vård lägger för 

innebörd i begreppet livskvalitet. Om sjuksköterskan inte vet vad livskvalitet är för 

patienten kan det leda till en försämrad upplevd livskvalitet. En fråga som är rimlig att 

ställa är; Vad finns beskrivet i vårdvetenskaplig forskning om vad livskvalitet kan 

innebära i palliativ vård ur ett patientperspektiv? 

 

SYFTE 

Syftet är att ur ett patientperspektiv beskriva och sammanställa forskningsresultat om 

vad livskvalitet kan innebära i palliativ vård oberoende av vårdkontext.  

 

METOD 

Metoden är en litteraturstudie utefter Axelssons (2012, ss. 203-220) beskrivning där 

primärkällor i form av vetenskapliga artiklar ingår. I en litteraturstudie presenteras hur 

sökningen av artiklar gick till och hur de valdes ut. Artiklarna kvalitetsgranskas och 

studiernas resultat analyseras innan de bildar ett nytt resultat i uppsatsen (Axelsson 

2012, ss. 203-204). Både kvalitativa och kvantitativa artiklar ingår i studien. Enligt 

Axelsson (2012, s. 204) är det en fördel eftersom det ger en överblick från olika 
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perspektiv. En litteraturstudie innebär att söka, sammanställa och värdera kunskap på ett 

adekvat och strukturerat sätt (Axelsson 2012, s. 205). 

Datainsamling 
Databaserna CINAHL och PubMed valdes ut till litteratursökningen eftersom båda 

berör ämnena vård och medicin. En första frisökning gjordes för att få en överblick av 

forskningsläget och för att kunna välja ut relevanta sökord, samt hitta en avgränsning i 

inklusions- och exklusionskriterier. Frisökningen ledde fram till en tydlig formulering 

av problem och examensarbetets syfte. Inklusionskriterierna för examensarbetet är: 

artiklar skrivna på engelska, publicerade mellan åren 2006-2013 och skrivna utifrån ett 

patientperspektiv. Män och kvinnor över 18 år inkluderades i litteraturstudien. 

Artiklarna skulle vara vetenskapliga och bedömda enligt peer-review. Samtliga 

vårdkontext inkluderades i studien, inga nationella begränsningar gjordes. 

 

Sökorden som användes var: quality of life, patient(s) perspective, well-being, 

terminally ill, end of life care, palliative care, patient attitudes, quality of health och 

perceptions. Orden kombinerades i olika kombinationer (se bilaga 1). Samma sökningar 

gjordes i både CINAHL och PubMed, dock skiljer sig sökorden något eftersom 

databaserna inte använder samma Mesh-termer. Till exempel är “terminally ill” en 

Mesh-term i PubMed medan motsvarigheten i CINAHL är “terminally ill patients”. 

 

Utifrån gjorda sökningar (se bilaga 1) valdes artiklar ut med hänsyn till titelns relevans 

för uppsatsens syfte. Det gjordes även stickprov bland träffarna för att kontrollera att 

relevanta artiklar inte valdes bort på grund av titeln. Abstract lästes och utifrån det 

valdes artiklar ut. Efter att ha läst igenom artiklarna i sin helhet ansågs nio svara an på 

syftet. När artiklarna hade granskats togs ytterligare en artikel bort eftersom den tog upp 

prioriteringar i palliativ vård i Kanada, och alltså inte berörde patienternas livskvalitet. 

Artiklarna granskas utifrån ett antal frågor, frågorna varierar beroende på om studien är 

kvantitativ eller kvalitativ (Axelsson 2012, s. 204). En manuell sökning gjordes också 

med hjälp av de valda artiklarnas referenslistor. Där hittades ytterligare en artikel som 

inkluderades i det slutliga artikelmaterialet. Artikeln som är från år 2002 anses stämma 

väl överens med uppsatsens syfte och har därför inkluderats, trots att den publicerades 

utom ramen för uppsatta inklusionskriterier. Datainsamlingen pågick under oktober 

2013. 

Datamaterial 

Det slutliga materialet är totalt nio vårdvetenskapliga artiklar. Sex av studierna är 

kvalitativa, två är kvantitativa och en innehåller både kvalitativa och kvantitativa data. 

Den blandade artikelns kvantitativa data används inte i uppsatsens resultat. Den 

kvantitativa delen utgör en jämförelse mellan två grupper och besvarar inte uppsatsens 

syfte. Åtta av artiklarna motsvarar uppsatta inklusionskriterier. Den nionde artikeln 

uppfyller inte alla kriterier, dock är den inkluderad i det totala antalet på nio artiklar, se 

datainsamling. Artiklarna presenteras mer ingående i artikelöversikten under bilaga 2. 

Dataanalys 

Dataanalysen utfördes efter Axelssons (2012, ss. 212-214) beskrivning. Till en början 

lästes de nio artiklarna igenom från grunden för att få en översikt över hela materialet. 

Materialet granskades och resulterade i en artikelöversikt (bilaga 2) som ger en 



 7 

sammanställning över författare, publiceringsår, tidsskrift, titel, syfte, perspektiv, 

metod, urval och resultat. Efter att ha läst igenom artiklarnas resultat ett flertal gånger 

användes överstrykningspenna för att markera det som uppfattades som mest 

betydelsefullt för syftet, samt likheter och skillnader i artiklarnas resultat. Författarna 

skrev ner framträdande teman som framgick från artiklarnas resultatdelar, vilka bildade 

uppsatsens tio subteman. Därefter skrevs artiklarna ut på nytt och lästes återigen 

igenom, den här gången användes färgpennor för att ge liknande subteman en egen färg. 

Det gjordes för att ta fram huvudteman till uppsatsens resultatdel. Teman och subteman 

skapades. 

 

RESULTAT 

Examensarbetets resultat svarar an till syftet, att beskriva vad livskvalitet kan innebära i 

palliativ vård. Resultatet presenteras utifrån fem teman och tio subteman, se tabell 1.  

 

Tabell 1. Beskrivning av teman  

Teman Subteman 

Att vara samma person som tidigare Att vara oberoende 

Att känna sig betydelsefull 

Att ha ett inre lugn Att vara fri från oro och ångest 

Att känna hopp och glädje 

Att behålla goda relationer Att ha god relation till närstående 

Att ha tillit till professionella  

Att förbereda inför döden Att ta farväl 

Att finna mening 

Att ha en känsla av att vara hemma Att vara hemma  

Att vara på en vårdenhet 

Att vara samma person som tidigare 

Att fortsatt kunna styra över sin vardag och de beslut som ska fattas är av stor vikt för 

patienter som vårdas med palliativ vård. Det är viktigt att personer runt patienten ser till 

personlighet och inte den sjukdom som patienten har. Temat berör två subteman: Att 

vara oberoende och Att känna sig betydelsefull. 

Att vara oberoende 

Melin-Johansson, Axelsson och Danielsson (2006, ss. 394-395) beskriver i sitt resultat 

hur viktigt det är att patienter är ordentligt symtomlindrade. Mindre symtom var 

gynnsamt för ett mer aktivt deltagande i vardagliga aktiviteter. Smärta ansågs vara 

viktigast att behandla, att även ha en tillfredsställande andning samt att ha god aptit 

underlättade vardagen. Det var också viktigt att få sova gott om nätterna, det bidrog till 

att patienterna orkade med de sysslor de verkligen ville ägna sig åt. Gourdji, McVey 

och Purden (2009, ss. 43-45) menar att symtomen hindrade patienterna från att leva ett 

normalt liv. De upplevde sig vara begränsade, vilket i sin tur skapade ett ökat lidande. 

 

Det fanns dagar i livet när symtomen inte var lika påtagliga. De dagarna medförde ett 

inre lugn, en känsla av optimism och hopp. De hade kraft till livet och kände att de var 

till nytta för sin familj och närstående eftersom de kunde hjälpa till med småsysslor 

(Melin-Johansson, Ödling, Axelsson & Danielsson 2008, s. 235). Även patienterna i 
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Heyland, Dodek, Rocker, Groll, Gafni, Pichora, Shortt, Tranmer, Lazar, Kutsogiannis 

och Lams (2006, ss. 627-633) studie ansåg att smärtlindringen var viktig för att uppnå 

god livskvalitet (38,9% n=434). Att hela tiden behöva förlita sig på andra ansågs 

frustrerande och var inte till fördel för patienternas livskvalitet (Cohen & Leis 2002, s. 

53). 

 

Utan adekvat medicinering var det omöjligt för patienterna att självständigt klara av 

vardagen och uppleva sig som oberoende av både familj och vårdpersonal. Andersson, 

Hallberg och Edbergs (2007, s. 823) resultat visar hur viktigt det var för patienterna att 

kunna utföra de aktiviteter som tillhörde vardagen, det kunde röra sig om småsaker som 

att spela kort, sitta och titta ut genom fönstret eller lyssna på musik.  

 

Att vara oberoende från andra och själv styra över val i livet ansågs av patienterna på en 

palliativ vårdavdelning som betydelsefullt (Gourdji, McVey & Purden 2009, s. 45). Att 

kunna utföra dagliga aktiviteter gav en känsla av tillfredsställelse, de upplevde glädje i 

att självständigt klara av viktiga hushållssysslor (Melin-Johansson, Axelsson & 

Danielsson 2006, s. 394). Patienterna uppskattade den hjälp de fick samtidigt som 

många kände det som smärtsamt att inte klara sig själv. De upplevde sig som en börda 

för både familj och personal, vilket skapade känslor av skuld (Cohen & Leis 2002, s. 

54). 

Att känna sig betydelsefull 

Att vara till nytta och att göra andra människor glada skapade en inre glädje för 

patienter vårdade inom palliativ hemsjukvård, det var till hjälp för att bortse från 

smärtan för en stund. Just att känna sig behövd gav en positiv känsla, det kunde handla 

om att närstående frågade om råd och att de fortfarande räknade med dem. En känsla av 

att bli sedd som en människa och inte som en sjukdom (Melin-Johansson, Axelsson & 

Danielsson 2006, s. 395). Att hjälpa andra beskrivs som att samtidigt hjälpa sig själv, 

känslan av att kunna göra nytta för andra skapade glädje och var en starkt bidragande 

faktor till god livskvalitet (Gourdji, McVey & Purden 2009, s. 46). Även Andersson, 

Hallberg och Edberg (2007, s. 824), Prince-Paul (2008, s. 369) och Cohen och Leis 

(2002, s. 55) tar upp hur betydelsefullt det som patient var att känna sig viktig genom att 

hjälpa andra. Patienterna i Andersson, Hallberg och Edbergs (2008, s. 824) resultat 

menar att en bidragande del för livskvalitet var att känna sig involverad i familjens 

händelser. Även om de inte alltid fick besök kändes det viktigt att få prata i telefon och 

känna sig som en betydelsefull del av familjen. 

Att ha ett inre lugn  

Patienter som vårdas med palliativ vård är i ett stadie där livet börjar lida mot sitt slut, i 

det skedet väcks mycket tankar och funderingar. För att uppleva livskvalitet är det för 

patienten viktigt att hålla negativa tankar borta och tillåta sig att känna glädje. Att ha ett 

hopp och att glädjas över småsaker är en viktig del i att främja livskvalitet. Temat 

utgörs av två subteman: Att vara fri från oro och ångest och Att känna hopp och glädje. 

Att vara fri från oro och ångest 

De patienter som kände oro upplevde att de hade lägre livskvalitet än de som kände ett 

inre lugn (Zhang, Nilsson & Prigerson 2012, s. 1138; Cohen & Leis 2002, s. 53). Flera 

upplevde psykisk stress på grund av sina fysiska symtom (Quill, Norton, Shah, Lam, 



 9 

Fridd & Buckley 2006, s. 384; Gourdji, McVey & Purden 2009, s. 45). Melin-

Johansson et al. (2008, s. 234) menar att situationen upplevdes som en kamp mellan liv 

och död, patienterna kände en vilja att leva men visste ändå att deras tid var begränsad. 

De kände sig som fångar i sina egna kroppar med anledning av att deras fysiska status 

begränsade aktivitetsnivån. Patienterna beskrev att de inte kunde lita på sina kroppar, de 

kände sig kontrollerade av sin egen svaghet. När det var som värst upplevde patienterna 

att de inte ville leva mer, det skapade skuldkänslor eftersom de kände att de bara tänkte 

på sig själva och inte såg till familjens önskningar. I Johansson-Melin, Axelsson och 

Danielssons (2006, ss. 394-395) studie beskrivs psykiskt välmående. Det är inte enbart 

att vara utan fysiska smärtor, det handlar även om att vara lindrad från ångest och 

depression. Med hjälp av medicinska insatser för att hålla ångesten nere upplevde flera 

en ökad livskvalitet. 

Att känna hopp och glädje 

Att se ljust på framtiden och att ha humor ansågs vara viktiga faktorer i att öka 

livskvaliteten. Likaså att ta dagen som den kommer och att känna hopp. Skratt gjorde att 

dagarna upplevdes lättare att ta sig igenom, skämt var ett uppskattat inslag av patienter 

på boenden (Gourdji, McVey & Purden 2009, s. 44). Det var viktigt att känna sig 

psykiskt stabil och hålla uppe en bra anda för att inte falla in i negativa tankar. Glädje 

skapades genom att hålla goda minnen vid liv, att drömma sig bort och minnas det fina i 

livet. Genom att tänka på saker de uppskattade, som att vara ute i naturen, sitta och 

lyssna på fåglarna eller plocka bär skapades positiva tankar och känslor. Många 

upplevde att det inte fanns någon mening med att fortsätta livet om de bara kände oro 

och slutade göra upp planer för framtiden. Materiella saker spelade inte längre någon 

roll, det viktigaste var att kunna vara samma person som tidigare. Att vara aktiv och 

tänka positivt underlättade varje situation (Melin-Johansson, Axelsson & Danielsson 

2006, ss. 394-396). Att känna hopp bidrog till ett lugn som gav tid till att reflektera över 

existentiella frågor, det skapade även en ökad motivation och vilja till livet. Att 

uppskatta livet som det var just för stunden och känna att de levde väl skapade även det 

ett inre hopp. De var stolta över att vara vid liv trots flera svåra komplikationer (Melin-

Johansson et al. 2008, s. 235). 

 

I Anderssons, Hallbergs och Edbergs (2008, s. 822) resultat beskrivs hur viktigt det är 

att uppskatta småsaker. Som att familjemedlemmar eller vänner kom och hälsade på, 

även om det bara var för en kort stund. Det skapade glädje och gjorde att de kunde visa 

sin uppskattning. Att kunna ta del av det som hände i världen, som att läsa nyheterna i 

tidningen eller lyssna på radio klassades också som småsaker som gav guldkant i 

vardagen. Det var viktigt att fånga varje moment som bidrog till livsglädje. Om det inte 

längre var möjligt att utföra sina tidigare intressen hittade de nu nya sätt. Om naturen 

tidigare hade varit ett stort intresse kunde de nu känna glädje i att få sitta och titta ut 

genom fönstret och på det sättet ta del det som händer i naturen. I Cohen och Leis 

(2002, s. 55) studie ansåg patienterna inom ett palliativt boende att det var viktigt att ha 

något att se fram emot, det ökade livskvaliteten.  

Att behålla goda relationer 

Goda relationer är viktigt för patienter som vårdas inom alla palliativa vårdkontext. Dels 

stödet och känslan att fortfarande vara involverad i familjen, men även tryggheten som 
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kan skapas om patienten har goda relationer till professionella. Under temat berörs två 

subteman: Att ha god relation till närstående och Att ha tillit till professionella. 

Att ha god relation till närstående 

Att bevara betydelsefulla relationer upplevdes viktigt för att känna god livskvalitet 

(Heyland et al. 2006, s. 4; Melin-Johansson et al. 2008, s. 235; Cohen & Leis 2002, s. 

54). För många av patienterna var det nödvändigt att ha någon närstående att prata med 

och få hjälp ifrån när det behövdes. Lika viktigt var det att kunna ge något tillbaka. Att 

fortfarande vara inblandad i närståendes liv genom att få saker återberättade, att hjälpa 

till med vardagliga sysslor och kunna ge stöd åt andra ansågs viktigt i relationerna till 

andra (Melin-Johansson, Axelsson & Danielson 2006, s. 396; Melin-Johansson et al. 

2008, s. 235). För många var det viktigt att kunna få stöd i sin sjukdom av de närstående 

(Melin-Johnsson, Axelsson & Danielson 2006, s. 396). Dock kunde det också ses som 

påfrestande, en känsla av att vara till besvär var något de upplevde, i de fallen undvek 

patienterna att få hjälp och prata om sin sjukdom (Melin-Johansson et al. 2008, s. 234). 

 

I relationer till närstående ingår inte bara familjemedlemmar som make/maka, döttrar, 

söner, barnbarn och syskon, utan även arbetskamrater och nära vänner. De var alla 

viktiga att ha fortsatt kontakt med (Melin-Johansson, Axelsson & Danielson 2006, s. 

396; Gourdji, McVey & Purden 2009, s. 45). Inte minst för de patienter som inte hade 

någon make/maka (Melin-Johansson, Axelsson & Danielson 2006, s. 396). Att ha goda 

relationer till de närstående krävde inte att personerna behövde träffas varje dag 

(Andersson, Hallberg & Edberg 2008, s. 824) men att ha daglig kontakt med någon 

(Andersson, Hallberg & Edberg 2008, s. 824; Melin-Johansson, Axelsson & Danielson 

2006, s. 396). Fortsatt goda relationer upplevdes glädjefyllt (Gourdji, McVey & Purden 

2009, s. 46), det gav en vilja till ett fortsatt liv (Prince-Paul 2008, s. 367). 

Att ha tillit till professionella 

För patienter vårdade i hemmet och på sjukhus var det viktigt att ha en god 

kommunikation med läkaren när det gällde sjukdom och behandling (Gourdji, McVey 

& Purden 2009, s. 46; Heyland et al. 2006, s. 4; Melin-Johansson et al. 2008, s. 236). 

Det var även viktigt att patienten kände sig säker och hade tillit till läkaren (Heyland et 

al. 2006, s. 4), att patienten tillsammans med läkaren bildade en “allians” (Zhang, 

Nilsson & Prigerson 2012, s. 1138). Om läkaren istället för att ge patienten all 

information pratade med annan vårdpersonal upplevdes det som negativt. Det fanns en 

rädsla av att inte få ta del av samtlig information (Andersson, Hallberg & Edberg 2008, 

s. 283). 

 

För patienter som vårdades i hemmet var det viktigt att lätt kunna komma i kontakt med 

vårdpersonal (Melin-Johansson, Axelsson & Danielson 2006, s. 396; Melin-Johansson 

et al. 2008, s. 236). Det var positivt att ha professionella att prata med, eftersom 

patienterna inte alltid ville prata med närstående (Melin-Johansson et al. 2008, s. 236). 

De var också till hjälp när det inte fanns någon närstående att träffa (Andersson, 

Hallberg & Edberg 2008, s. 824). Att ha ett palliativt team runt sig upplevdes positivt 

(Gourdji, McVey & Purden 2009, s. 46; Melin-Johansson, Axelsson & Danielson 2006, 

s. 396; Melin-Johansson et al. 2008, s. 236). Det var en trygghet (Melin-Johansson, 

Axelsson & Danielson 2006, s. 396) att personalen såg och brydde sig om både 

patienter och närstående (Gourdji et al. 2009, s. 46). Patienterna uttryckte också att de 
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genom kommunikation med teamet kunde påverka sin vård (Melin-Johansson et al. 

2008, s. 236). 

 

Att ha kontakt med präster ansågs vara värdefullt (Gourdji, McVey & Purden 2009, s. 

46; Melin-Johansson, Axelsson & Danielson 2006, s. 396). De präster som fanns i 

teamet runt patienten och de som fanns ute i församlingen var viktiga då de var 

förstående och spred värme till de patienter som vårdades i palliativ hemsjukvård 

(Melin-Johansson, Axelsson & Danielson 2006, s. 396). Zhang, Nilsson och Prigerson 

(2012, s. 1138) nämner kort om själavård, att få samtala och ge uttryck om sin situation 

till någon präst eller diakon bidrog till bättre livskvalitet i livets slutskede. 

Att förbereda inför döden 

För patienter som vet att döden kommer infinna sig inom en snar framtid är det viktigt 

att skapa ett bra avslut. Vissa vill planera sin begravning medan andra vill se tillbaka på 

livet och glädjas åt det som varit. Temat berör två subteman: Att ta farväl och Att finna 

mening. 

Att ta farväl 

Som förberedelse inför döden var det vanligt att patienterna ville hinna ta farväl av nära 

och kära (Heyland et al. 2006, s. 4; Melin-Johansson et al. 2008, s. 235; Quill et al. 

2006, s. 385). Det kunde för vissa betyda att förbereda sig själv och de runt omkring, 

inte bara genom att ta farväl utan också förbereda för det som kommer efter, till 

exempel en begravning (Melin-Johansson 2008, s. 235). För andra kunde det innebära 

att få vara med om en sista händelse som var av betydelse (Quill et al. 2006, s. 385). De 

som hade trassliga relationer till familj och vänner ville enas och bli sams som en 

förberedelse inför döden, det var viktigt att inte skiljas som ovänner. Det ansågs även 

viktigt att berätta hur mycket de uppskattade sina närstående, att få sätta ord på sin 

kärlek (Prince-Paul 2008, s. 367). Att föra vidare kunskap från livet var också en viktig 

del. Att lära andra “livets läxa”, hur viktigt det är att leva varje dag som den kommer, att 

leva i nuet (Prince-Paul 2008, s. 369). Många förberedde sig genom att se tillbaka på sitt 

liv, hur det varit och vad de gjort (Andersson, Hallberg & Edberg 2008, ss. 824-825; 

Heyland et al. 2006, s. 4). 

Att finna mening 

Genom förberedelser inför döden blev flera hjälpta till att känna sig redo och finna sig i 

tanken att de snart skulle dö (Andersson, Hallberg & Edberg 2008, ss. 824-825). De 

patienter som var involverade i religiösa aktiviteter sedan tidigare hade bättre 

livskvalitet. Cohen och Leis (2002, s. 55) resultat visar att andlighet och religiösa 

aspekter bidrog till en inre sinnesfrid, att hitta mening i fortsatt existens ökade 

livskvaliteten. Att ha en tro var inte viktigt för alla (Quill et al. 2006, s. 386; Gourdji, 

McVey & Purden 2009, s. 44). För vissa blev det viktigare efter att ha fått sin sjukdom 

(Prince-Paul 2008, s. 368) medan det för andra aldrig skapades ett behov av att ha en 

tro. Dock var det viktigt att finna mening i det som hände för att uppleva livskvalitet 

(Gourdji, McVey & Purden 2009, s. 44). 
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Att ha en känsla av att vara hemma 

Vårdmiljön är en viktig del för god livskvalitet för personer inom all palliativ vård. 

Känslan av att vara hemma oavsett vart vården bedrivs är det mest centrala. Temat är 

uppbyggt av två subteman: Att vara hemma och Att vara på en vårdenhet. 

Att vara hemma 

Att få dö hemma associerades med högre livskvalitet än död på sjukhus (Zhang, Nilsson 

& Prigerson 2012, s. 1138). Melin-Johansson et al. (2008, ss. 235-236) beskriver hur 

många upplevde det betydelsefullt att bli vårdad i hemmet. Att bli vårdad av personal i 

hemsjukvården skapade en känsla av oberoende och trygghet. Genom stöd av 

anhörigvårdare och ett palliativt hemteam skapades ett minskat lidande. Insatserna i 

hemmet ökade känslan av att vara självständig och därmed en känsla av optimal 

livskvalitet. Att vara självständig innebar att kunna fatta egna beslut, beslut de inte hade 

styrt över på sjukhus. Till exempel kunde de kontakta det palliativa hemteamet och 

komma överens om en ny tid, om den gamla inte passade. 

 

När patienterna fick vistas i hemmet skapades en trygghet genom att de kände sig vana 

med kringliggande miljö, känslan ökade om de bodde tillsammans med någon de kunde 

lita på. Att inte vara hemma väckte en känsla av obehag, det hade en negativ påverkan 

på hela livssituationen (Andersson, Hallberg & Edberg 2008, s. 823). Patienter hade en 

önskan om att få komma hem och spendera sin tid med familj och vänner, att kunna 

sitta på sin veranda och titta ut över sina marker (Quill et al. 2006, s. 384). Det 

viktigaste var att ha en känsla av att vara på rätt ställe, oavsett om vården skedde i 

hemmet eller på en vårdenhet (Cohen & Leis 2002, s. 54). 

Att vara på en vårdenhet 

Att vara hemma behöver inte betyda att vara hemma i ordagrann bemärkelse. Det kan 

innebära en känsla av att vara hemma just för stunden. Sängen framställs som en viktig 

möbel, den fungerade som en plats fylld av lugn och säkerhet, en plats att vila på. 

Hemma ansågs vara en plats där de kände sig bekväma och ett ställe där dagliga rutiner 

kunde bevaras. De som bodde på ett särskilt boende ansåg sig också vara hemma. De 

upplevde en trygghet av att vara omringad av professionell personal, att aldrig behöva 

vara ensam. Det viktiga ansågs vara känslan av att vara hemma, trots att hemmet inte 

var platsen de hade levt sina liv. Dock var det viktigt att inte bli vårdad på ett sjukhus, 

utan att få bo på ett boende där de kunde ha sina egna möbler och rutiner (Andersson, 

Hallberg & Edberg 2008, s. 823). Sjukhusvård hade en negativ påverkan på patienternas 

livskvalitet (Zhang, Nilsson & Prigerson 2012, s. 1138). 

 

Gourdji, McVey och Purdens (2009, s. 47) resultat visar att boendets fysiska miljö 

spelar roll för patienternas upplevda livskvalitet. Dock skiljer sig artikelns resultat från 

de andra under temat miljö, här ansågs det vara tryggt att vistas på sjukhus eftersom det 

alltid fanns utbildad personal i närheten. Att vara på sjukhus upplevdes även positivt för 

patienterna eftersom de närstående inte behövde oroa sig, de visste att patienten var i 

säkra händer. Flera upplevde en rädsla över att behöva lämna sjukhusets säkra miljö. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Uppsatsen inkluderar nio vårdvetenskapliga artiklar. Antalet hade kunnat utökas, 

tidsramen gjorde att ett större material inte hade varit praktiskt genomförbart. Artiklarna 

har sitt ursprung i Sverige, USA och Kanada. För att få ett större internationellt 

perspektiv hade det varit positivt med artiklar representerade från fler länder. 

 

Hade examensarbetet enbart bearbetat studier med patienter som fått diagnosen cancer, 

hade resultatet enbart berört livskvalitet hos patienter med cancer i palliativ vård. Den 

palliativa vården berörde tidigare till stor del personer med cancer, idag är vården öppen 

för alla som är i behov av den. Genom att inte exkludera några diagnoser skapas en 

ökad kunskap om vad livskvalitet är för personer som vårdas i palliativ vård, oavsett 

diagnos. Det kan ses som en styrka. Palliativ vård bedrivs i olika vårdkontext, vilket 

även berörs i artiklarna. Valda studier visar på små skillnader beroende på vart vården 

bedrivs, att välja artiklar som utgår från olika vårdkontext kan ses som en styrka 

eftersom uppsatsen får en ökad vidd. 

 

Artiklarna söktes fram med hjälp av ett antal sökord, det var svårt att välja ut träffsäkra 

söktermer eftersom orden inte kan översättas direkt från svenska till engelska. Hade 

sökorden varit mer specifika hade antalet träffar förmodligen blivit både färre och mer 

relevanta för studiens syfte. Att modersmålet inte är detsamma som det som används i 

artiklarna kan även det ses som en svaghet, det kan bidra till förlust av relevant fakta. 

 

Att bearbeta både kvalitativa och kvantitativa studier kan ses som positivt eftersom de 

kompletterar varandra. Majoriteten av valda artiklar är kvalitativa, det ger en ökad 

förståelse i vad livskvalitet kan vara för patienterna i palliativ vård. Axelsson (2012, s. 

204) ställer sig frågan om det går att kombinera kvantitativ och kvalitativ forskning. 

Hon menar att det skulle kunna vara en fördel eftersom vissa vårdområden är relativt 

outforskade. Kombinationen med kvantitativa och kvalitativa studier bidrar till att 

problemet studeras från olika perspektiv, det leder till att verkligheten blir lättare att 

förstå. Friberg (2006) använder begreppet litteraturöversikt tillskillnad från Axelsson 

(2012) som istället har valt att använda begreppet litteraturstudie. Friberg (2006, s. 116) 

riktar viss kritik mot litteraturöversikten som metod, hon menar att underlaget utgörs av 

en begränsad mängd forskning. Risken finns också att författarna medvetet väljer ut 

studier som främjar litteraturöversiktens resultat.  

 

Sökningen avgränsades mellan åren 2006-2013, det kan ses som en styrka eftersom 

forskningen fortfarande är aktuell. En av artiklarna är utgiven år 2002, dock anses den 

vara aktuell eftersom resultatdelen liknar de senare artiklarnas resultat. Dessutom är den 

utförd av en författare som är välrefererad inom området palliativ vård. 

Resultatdiskussion 

Att vara lindrad från symtom ansågs av patienterna vara viktigt för att uppleva 

livskvalitet. Det bidrog till positiva tankar och gjorde att de till större del kunde klara av 

att utföra sysslor mer självständigt. Känslan av att vara en börda minskade. De kände 

glädje över den hjälp de fick från närstående, men att göra något för andra var minst lika 
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viktigt för att själv må bra. Likaså att vara en del av familjen, att få ta del av händelser 

som rör familjen. Utöver familjen spelade vårdteamet en betydande roll, att vården 

skedde i samråd med patienterna skapade en ökad livskvalitet. Vårdmiljön var också 

central, det viktigaste ansågs vara en känsla av att vara på rätt plats, en känsla av att 

vara hemma. Det var även viktigt att ha tid till att förbereda inför döden, ta farväl och 

ordna upp för efterlevande. 

 

Tre subteman har valts ut för diskussion, författarna anser att Tillit till professionella, 

Att vara oberoende och Att känna sig betydelsefull utgör en viktig del i att främja 

livskvalitet. 

 

Gourdji, McVey och Purden (2009, s. 46) beskriver det som ansågs ha den största 

effekten på patienternas livskvalitet. Alla deltagare poängterade hur viktigt det var med 

relationer till familj, vänner och sjukvårdsteam. Boström, Sandh, Lundberg och 

Fridlund (2004, ss. 414-415) nämner i sitt resultat vikten av att ha en ärlig 

kommunikation mellan patient och sjukvårdspersonal när det gäller smärta och 

smärtlindring. För att patienten ska få förståelse för sin smärta krävs en öppen och ärlig 

kommunikation. De tar även upp hur viktigt det är att patienten känner tillit för att 

kunna vara delaktig i beslut som rör vården, tillit skapade en känsla av trygghet.  

 

I Klarares, Lundh Hagelins, Fürsts och Fossums (2013. s. 1065) resultat upplevde 

personal frustration i att vara begränsade av tiden, de kände att vården skulle kunna 

utföras på ett bättre sätt om de hade haft andra resurser. Författarna av föreliggande 

uppsats anser att all sjukvårdspersonal måste förstå hur deras agerande kan påverka 

patienternas livskvalitet. I en stressig arbetsmiljö är det viktigt att prioritera på ett sätt 

som resulterar i något positivt för patienterna. Genom att lyssna till önskemål, se 

personen och i samråd planera vården kan sjuksköterskan bidra till patienternas 

livskvalitet. Det är av stor vikt att föra dokumentation på ett sätt som framhäver 

önskemål, när det inte finns tillräckligt med tid för att möta patienternas tankar är tydlig 

dokumentation av stor betydelse. Även om sjuksköterskan inte hinner sitta ner och 

samtala finns det ändå möjlighet att utföra vården på ett sätt patienten önskar. Det är 

viktigt att komma ihåg att patientens innebörd av begreppet är subjektivt och 

föränderligt. Det bekräftas av Beck-Friis (2009, s. 38) som menar att både 

sjukdomsinsikt och behov förändras över tid. Uppsatsens författare menar att 

dokumentationen inte är allt, men en viktig bidragande del som i takt med patientens 

förändringar behöver korrigeras. 

 

Litteraturstudiens resultat visar att präster och diakoners medverkan var en bidragande 

anledning till livskvalitet. I en artikel skriven av Chang, Stein, Trevino, Stewart, 

Hendricks och Skarf (2012, s. 275) visar resultatet att patienter i möte med präster inte 

är i behov av själavården i sig, utan ser den goda relationen som skapas. Prästerna 

upplevde att de genom att vara närvarande och en god lyssnare kunde ge patienterna 

tröst i den svåra situationen. Författarna menar att om sjuksköterskan för stunden inte 

har möjlighet att utföra det som krävs för en god omvårdnad, är det viktigt att tänka på 

teamet som helhet. Låt kommunikationen ske med den som lämpar sig bäst för 

patienten, oavsett om det är teamets undersköterska eller en diakon från sjukhuset eller 

församlingen. Beck-Friis (2009, ss. 33-35) menar att en god relation mellan 

teammedlemmarna är viktigt, likaså krävs det en god kommunikation för att alla ska 
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arbeta mot samma mål. Det styrks även av Klarare, Lundh Hagelin, Fürst och Fossums 

(2013, s. 1062) resultat där kommunikation beskrivs som nyckeln till att vara ett team 

och tillsammans lösa konflikter och utföra palliativ omvårdnad på bästa sätt. 

 

Författarna anser att det är av stor vikt att teamet som grupp fungerar på ett 

tillfredsställande sätt för att relationen mellan team och patient ska fungera optimalt. 

Likaså att prioritera rätt och utnyttja hela teamet för att kunna tillgodose patientens 

behov och därmed bidra till ökad livskvalitet. 

 

För att lindra lidande menar Brülde (2003b, s. 75) att sjuksköterskan måste vara 

närvarande, engagerad och en aktiv lyssnare. Sjuksköterskan behöver försöka förstå de 

orsaker som ligger bakom patientens lidande, förstå patientens situation. Att vara 

stödjande, bekräftande och att visa respekt är viktiga faktorer, likaså att vara ärlig. 

Genom en god kommunikation kan patienten uppleva gemenskap och därmed undvika 

känslor av ensamhet. När patienten blir förstådd och känner sig betydelsefull kan 

lidandet lindras. 

 

Resultatet visar att goda relationer har stor påverkan på patienternas livskvalitet 

(Heyland et al. 2006, s. 4; Melin-Johansson et al. 2008, s. 235; Cohen & Leis 2002, s. 

54). Författarna anser att skapande av en god relation bör vara av högsta prioritet hos 

sjuksköterskan som vårdar patienter i palliativ vård. Det ligger till grund för andra 

faktorer som påverkar patientens livskvalitet. I en god relation kan sjuksköterskan 

hjälpa patienten att finna glädje i tillvaron, likaså att erbjuda tillräcklig smärtlindring 

och hjälp med att hantera ångest. Utan den goda relationen hamnar flera av de andra 

faktorerna för livskvalitet i kläm, kraften bör läggas på skapandet av relationen, det 

andra verkar komma “på köpet”. 

 

Resultatet visar även att relationen mellan patient och närstående är av betydande 

karaktär för livskvalitet (Heyland et al. 2006, s. 4; Melin-Johansson et al. 2008, s. 235; 

Cohen & Leis 2002, s. 54). Författarna anser att sjuksköterskan behöver ta sig an de 

närstående och skapa en god relation för att få dem att känna sig trygga i både vården 

och hela situationen. Om närstående är väl insatta i vården kring patienten blir det i sin 

tur lättare för dem att ta hand om den som är sjuk, vilket är av stor vikt eftersom 

närstående spelar en betydande roll för patientens livskvalitet. 

 

I Gill, Chakraborty och Selbys (2012, s. 86) studieresultat uttryckte patienterna att de 

inte var sitt gamla jag, vilket ofta var kopplat till fysiska förutsättningar. De upplevde 

att de förändrades och att det inte var till det bättre. Att inte klara av saker som tidigare 

varit självklara var en del av det patienterna tog upp. I resultatet beskriver Melin-

Johansson, Axelsson och Danielsson (2006, s. 395) hur viktigt det som patient är att 

fortfarande vara en del av familjen, att ses som den du tidigare varit och inte som den 

sjukdom du har. Det styrks i artikeln utförd av Coyle (2006, s. 269), som belyser vikten 

av att inte vara anonym, att inte bara vara ett fall eller en sjukdom. Patienterna beskriver 

att de vill bli sedda som personerna de är och inte som patienter. För att hjälpa 

patienterna till att fortsatt känna sig som sitt gamla jag anser författarna att 

sjuksköterskan måste vara noga med att se till den unika individen. De 6 S:n som utgår 

från självbild, självbestämmande, sociala relationer, symtomlindring, sammanhang och 

strategier. Det är en metod som författarna anser vara bra för att uppnå patientens 
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önskan, att vara och bli sedd för personen de är. Med hjälp från de 6 S:n som utgår från 

den självbild patienten har i stunden, kan sjuksköterskan få information om vad som är 

viktigt för patienten här och nu (Ternestedt et al. 2012, s. 23-26). 

 

I resultatet framkommer att symtom behöver lindras för att patienterna bättre ska kunna 

klara av de dagliga aktiviteterna (Melin-Johansson, Axelsson & Danielson 2006, ss. 

394-395), dagar när symtomen inte upplevdes lika smärtsamma var positiva för 

patienterna (Melin-Johansson et al. 2008, s. 235). Det stärks av Gill, Chakraborty och 

Selby (2012, ss. 85-86), patienterna uttryckte att konsekvenser av symtom de hade 

påverkade det dagliga livet, att de inte längre klarade av de vardagliga aktiviteter de 

tidigare utfört. Det hade en negativ inverkan på livskvaliteten. Gourdji, McVey och 

Purden (2009, s. 45) tar upp betydelsen av att vara oberoende och att själv få styra över 

sitt liv. Öhlén, Bengtsson, Skott och Segesten (2002, ss. 320-321) beskriver 

smärtlindringens inverkan. Att få sina symtom lindrade genom en tillfredsställande 

behandling bidrog till ökad delaktighet i livet. Smärtfrihet skapade en känsla av att vara 

oberoende, vilket skapade möjligheter till att göra det som för personen ansågs viktigt. 

Genom att få stöd i att bli självständig kan patienten återfå en känsla av att ha kontroll 

över sitt eget liv. Författarna anser att det tydligt pekar på hur viktig smärtlindringen är 

för livskvaliteten hos patienter som vårdas med palliativ vård. Med adekvat 

smärtlindring kan patienternas vardag underlättas och bli mer meningsfull. De kan 

utföra fler aktiviteter och genom det vara mindre beroende av andra och själva styra 

över sina liv i större utsträckning. I Steinhausers, Clipps, McNeillys, Christakis, 

McIntyres, Tulskys (2000, ss. 826-827) studie uttryckte patienterna en rädsla för att dö 

med smärtor, känslan kunde minska genom kommunikation med läkare. Det kunde 

räcka med att läkaren uttryckte att smärtan inte var något patienterna behövde oroa sig 

för. Att vara delaktig i sin egen vård och behandling var positivt. Att inte ha kontroll 

och inte veta hur behandlingsplanen såg ut förknippades med en sämre död.  

 

Sjuksköterskan har en viktig roll, det är sjuksköterskan som ofta gör bedömningar och 

utifrån det ser vilka insatser som behövs hos patienten (Friedrichsen 2012, s. 369). 

Genom att ha en fungerande kommunikation inom teamet menar författarna att 

patienterna kan få en tillfredsställande smärtlindring, vilket var viktigt för att uppleva 

livskvalitet i palliativ vård. Friedrichsen (2012, ss. 369-370) skriver om 

dokumentationen, är den välfungerande behöver patienten inte upprepa sin historia gång 

på gång, dessutom kan sjuksköterskan då läsa sig till hur patienten upplevt olika 

situationer. Författarna anser att det är bra eftersom sjuksköterskan då kan, när det gäller 

till exempel smärtlindring, se hur smärtan har uttryckts och förändrats över tid. 

Sjuksköterskan kan också se vilken smärtlindring som har fungerat mer eller mindre bra 

vid olika tillfällen. 

 

Författarna anser att allmänsjuksköterskor, för att kunna leva upp till patienternas 

behov, behöver fortbildning inom området palliativ vård. För att ha tillräcklig 

kompetens för att vårda personer i livets slutskede krävs kontinuerlig utbildning inom 

området. Vår uppfattning är att allmänsjuksköterskan har otillräckliga kunskaper 

eftersom området lämnas relativt oberört under sjuksköterskeutbildningen.  
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SLUTSATSER 

Resultatet visar att goda relationer är av högsta prioritet i vården av palliativa patienter. 

Sjuksköterskan behöver skapa en god vårdande relation till patienterna för att de ska 

anse sig ha livskvalitet i livets slutskede. Likaså är det viktigt att skapa en 

välfungerande relation med patientens närstående. Om de närstående är nöjda med 

vården är det för dem lättare att ta hand om patienten på ett optimalt sätt. För 

sjuksköterskan kan det aktuella examensarbetet resultat vara till hjälp i reflektionen över 

patienters behov av livskvalitet i palliativ vård och av patientens unika innebörd av 

begreppet livskvalitet. Examensarbetet kan bidra med en påminnelse till arbetsdagens 

prioriteringar, om sjuksköterskan vet vad som kan vara till glädje för patienterna tror 

författarna att livskvalitet till större del kan främjas. Sjuksköterskan kan genom små 

medel skapa förtroende och därmed fylla en viktig funktion i främjandet av livskvalitet. 

För att allmänsjuksköterskor ska få den kompetens som krävs i omvårdnaden av 

patienter som vårdas med palliativ vård behövs en organisation som uppmärksammar 

behovet av kontinuerlig fortbildning inom området. 
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End of life care AND 
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Palliative care AND  
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88 
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Patient perspective AND 
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Terminally ill AND 

Palliative care 
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Terminally ill patients AND 

Palliative care 
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Palliative care AND  

Quality of life AND  

Patients attitudes 

82 Palliative care AND 

Quality of life AND 

Patient attitudes 

20 

Quality of health care AND 

Palliative care AND 

Patient perspective 

79 Quality of health care AND 

Palliative care AND 

Patient perspective 
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Quality of health care AND 

Palliative care AND 

Quality of life  

568 Quality of health care AND 

Palliative care AND 

Quality of life 

13 

Quality of life AND 

Palliative care AND 

Well-being 

417 Quality of life AND 

Palliative care AND 

Well-being 

34 
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Författare 

Tidsskrift 

Årtal 

Land 

Titel Perspektiv Problem/syfte Metod Resultat 

Andersson, M 

Hallberg-R, I 

Edberg, A-K 

 

International 

Journal of 

Nursing Studies 

 

2007 

 

Sverige 

Old people 

receiving 

municipal 

care, their 

experience of 

what 

constitutes a 

good life in 

the last phase 

of life: A 

quality study 

Patient-

perspektiv 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

upplevelsen av 

aspekter kring 

ett gott liv i den 

sista fasen av 

livet bland 

människor som 

får kommunal 

vård. 

Kvalitativ 

studie.  

 

17 personer 

mellan 78-100 

år erhöll vård 

inom 

kommunal 

vård.  

 

Data 

analyserades 

med hjälp av 

kvalitativ 

innehållsanalys 

enligt Berg. 

 

Vården skedde 

i hemmet. 

Resultatet 

presenteras utifrån 

teman, de är: 

Upprätthålla en 

värdighet. Uppskatta 

småsaker. Ha en 

känsla av att vara 

hemma Få vara 

delaktig. Att 

fortfarande vara 

viktig för andra 

människor. Avsluta 

livet i mötet med 

döden. 

 

Heyland-K, D 

Dodek, P 

Rocker, G 

Groll, D 

Gafni, A 

Pichora, D 

Shortt, S 

Tranmer, J 

Lazar, N 

Kutsogiannis, J 

Lam, M 

 

Canadian 

Medicine 

Association 

Journal 

 

2006 

 

Kanada 

What matters 

most in end-

of-life care: 

perceptations 

of seriously 

ill patients 

and their 

family 

members 

Patient-

perspektiv 

och 

närstående-

perspektiv 

Syftet med 

studien är att 

beskriva vad 

svårt sjuka 

patienter inlagda 

på sjukhus och 

deras närstående 

anser vara 

viktigast för att 

få en god 

kvalitet på 

vården i livets 

slutskede. 

Kvantitativ 

studie. 

 

Frågeformulär 

bestående av 

28 kategorier 

besvarades 

utifrån en 

femgradig 

skala. 77 % 

(n=440) 

deltog. Data 

analyserades 

genom SPSS 

och Pearson´s 

X²-analys. 

 

Medelålder: 71 

år.  

 

Vården 

bedrevs på 

sjukhus. 

Resultatet 

presenteras i 

rangordning, de fem 

viktigaste faktorerna 

är: Att känna tillit 

till läkare. Att inte få 

livsuppehållande 

åtgärder när det inte 

längre fanns något 

hopp. Att få 

tillräcklig 

information om sin 

sjukdom av läkaren. 

Att göra sig färdig 

inför döden. Inte 

vara en börda för 

familjen. 
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Quill, T 

Norton, S 

Shah, M 

Lam, Y 

Fridd, C 

Buckley, M 

 

Journal of 

Palliative 

Medicine 

 

2006 

 

USA 

 

 

What is Most 

Important for 

You to 

Achieve?: An 

Analysis of 

Patient 

Responses 

When 

Receiving 

Palliative 

Care 

Consulation 

Patient-

perspektiv 

Syftet med 

studien är att 

beskriva vad 

patienter som får 

palliativ vård 

anser är 

viktigast att 

uppnå vid den 

inledande 

konsultationen. 

Kvalitativ 

studie med 

kvantitativa 

inslag. 

 

Alla som fick 

konsultation 

angående 

palliativ vård 

fick svara på 

frågan ”Vad är 

viktigast att 

uppnå?”, 215 

bandade svar 

formades till 

fyra kategorier. 

 

Medelålder: 65 

år. 

Resultatet 

presenteras utifrån 

fyra teman, de är: 

Förbättrad kvalitet 

och mening. 

Uppnå lindring eller 

tröst. Förändrad 

sjukdomsbild. 

Förbereda inför 

döden. 

Prince-Paul, M 

 

Oncology 

Nursing Forum 

 

2008 

 

USA 

Understandin

g the 

Meaning of 

Social Well-

being at the 

End of Life 

Patient-

perspektiv 

Syftet var att 

främja förståelse 

för det sociala 

välbefinnandet 

som en 

dimension av 

livskvalitet sett 

utifrån döende 

individer. 

Kvalitativ 

studie. 

 

Semistrukturer

ade intervjuer 

analyserade 

utefter Giorgi. 

 

Åtta personer 

vårdade på 

hospice deltog 

i studien. 

Ålder: 35-75 

år. 

Resultatet 

presenteras utifrån 

teman, de är: 

Meningsfulla 

relationer med 

familj, vänner och 

kollegor. 

Meningsfull relation 

med Gud eller högre 

makt. Förändrade 

rollfunktioner.  

Kärlek. Tacksamhet. 

Lärdomar av livet.  

 

Gourdji, I 

McVey, L 

Purden, M 

 

Journal of 

Palliative Care 

 

2009 

 

Kanada 

A Quality 

End of Life 

from a 

Palliative 

Care 

Patient´s 

Perspective 

Patient-

perspektiv 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

obotligt sjuka 

patienter på 

palliativa 

vårdenheters 

innebörd av 

livskvalitet. 

Samt identifiera 

de miljöfaktorer 

som tillförde 

kvalitet i livet. 

Kvalitativ 

studie. 

 

Semistrukturer

ade intervjuer 

med tio 

deltagare (fem 

kvinnor och 

fem män). 

 

Analyserades 

via tematisk 

analysmetod 

med ett 

fenomeno-

Resultatet 

presenteras utifrån 

fyra teman, de är: 

Inställning till livet. 

Ett liv med sjukdom. 

Ideal livskvalitet. 

Kvalitet i livets slut.  
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logiskt synsätt. 

 

Ålder: 29-79 

år. 

 

Vården 

bedrevs på en 

palliativ 

vårdavdelning 

på sjukhus. 

Melin-

Johansson, C 

Ödling, G 

Axelsson, B 

Danielsson, E 

 

Palliative and 

Supportive Care 

 

2008 

 

Sverige 

The meaning 

of quality of 

life: 

Narrations by 

patients with 

incurable 

cancer in 

palliative 

home care 

Patient-

perspektiv 

Syftet med 

denna 

kvalitativa 

studie är att 

belysa vad 

innebörden av 

livskvalitet är 

hos patienter 

med obotlig 

cancer som 

närmar sig 

döden inom 

palliativ 

hemsjukvård i 

Sverige. 

Kvalitativ 

studie. 

 

Narrativa 

intervjuer med 

8 deltagare, 

intervjuer 

genomfördes i 

patientens 

hemmiljö. 

 

Tolkande 

innehålls-

analys. 

 

Ålder: 35-83 

år. 

Resultatet 

presenteras utifrån 

teman, de är: Att 

vara i ett intensivt 

lidande.  Få andrum 

i lidandet.  Att vara 

hemma.  

 

Zhang, B 

Nilsson-E, M 

Prigerson-G, H 

 

American 

Medical 

Association 

 

2012 

 

USA 

Factors 

Important to 

Patients’ 

Quality of 

Life at the 

End of Life  

Patient-

perspektiv 

 

 

Syftet med 

studien var att 

fastställa de 

primära faktorer 

som påverkar 

livskvaliteten i 

livets slutskede, 

och därigenom 

identifiera mål 

för 

interventioner 

som kan främja 

livskvalitet vid 

livets slutskede. 

Kvantitativ  

longitudinell 

kohortstudie. 

 

396 patienter 

deltog genom 

att svara på 

frågeformuläre

t ”McGill 

QOL”. 

 

Medelålder:  

59 år. 

 

Varierande 

vårdmiljöer. 

I resultatet 

framkommer att nio 

faktorer har effekt på 

livskvaliteten i livets 

slutskede, de är: 

Att får vård på en 

intensivvårds-

avdelning sista 

veckan i livet. Att dö 

på sjukhus. Att 

patienten är orolig. 

Att kunna be eller 

meditera. Plats där 

vården bedrivs. 

Att behöva 

sondmatas sista 

tiden. Få själavård 

på sjukhuset. Att få 

kemoterapi sista 

veckan i livet. Att 

patienten och 
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läkaren har en 

allians.  

Melin-

Johansson, C 

Axelsson, B 

Danielsson, E 

 

Cancer Nursing 

 

2006 

 

Sverige 

 

Living With 

Incurable 

Cancer at the 

End of Life – 

Patients’ 

Perceptions 

on Quality of 

Life 

Patient-

perspektiv 

Syftet är att 

beskriva 

patienters 

uppfattning om 

livskvalitet vid 

obotlig cancer i 

livets slutskede. 

Kvalitativ 

studie. 

 

Intervjuer 

skedde i en 

fokusgrupp på 

fem deltagare 

som träffades 3 

gånger. 

 

Innehålls-

analys 

inspirerad av 

Krippendorff. 

 

Ålder: 54-76. 

 

Palliativ 

hemsjukvård. 

 

 

 

 

Resultatet 

presenteras utifrån 

teman, de är: 

Uppskatta det 

dagliga livet. Lindra 

lidande. Upprätthålla 

ett positivt liv. 

Betydelsefulla 

relationer. Uppskatta 

livet vid sjukdom. 

 

Cohen, R 

Leis, A 

 

Journal of 

Palliative Care 

 

2002 

 

Kanada 

What 

Determines 

the Quality of 

Life of 

Terminally Ill 

Cancer 

Patients from 

Their Own 

Perspective? 

Patient- 

perspektiv 

Att förstå de 

primära 

faktorerna för 

livskvalitet hos 

patienter med 

cancer som får 

palliativ vård. 

Kvalitativ 

studie. 

 

60 deltagare, 

30 patienter 

från hem-

sjukvård och 

30 från ett 

palliativt 

boende. 

 

Semistrukturer

ade intervjuer, 

fyra olika 

personer höll i 

intervjuerna. 

Menings-

analys. 

 

Ålder: 53-86 

år. 

Resultatet 

presenteras utifrån 

teman, de är: Eget 

tillstånd. Kvalitet i 

den palliativa 

vården. Fysisk miljö. 

Relationer. 

Framtidsutsikter. 

 

 


