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Abstrakt 
 

Bakgrund: Studier har visat att patienter och närstående ansåg att det fanns brister 

inom den palliativa vården, däribland inom kommunikation och smärtlindring. 

Patienter, närstående och vårdpersonal var osäkra på hur samtal om döden skulle 

utformas. Smärtlindring ansågs vara den viktigaste aspekten inom den palliativa 

vården, men samtidigt upplevdes smärtlindringen som bristfällig.  

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva cancersjuka patienters 

upplevelser av att vara vid livets slut, samt deras upplevelser av palliativ vård. 

Metod: I denna litteraturstudie har nio empiriska artiklar med kvalitativ design valts 

ut, analyserats och sammanställts. En beskrivande syntes användes vid analysen. 

Databaserna PubMed, Cinahl och PsycINFO användes till artikelsökningarna.  

Resultat: Litteraturstudiens resultat visade att patienter upplevde livets slutskede 

på olika sätt. Många patienter upplevde smärta som det värsta symtomet. Nya roller 

uppstod till följd av sjukdomen och patienter upplevde ofta känslor av att vara en 

börda. Stöd från närstående var särskilt viktigt vid livets slut. 

Konklusion: Litteraturstudien visar att upplevelser vid livets slut var komplicerade 

och beroende av flera olika faktorer. För att sjuksköterskor ska kunna ge en god 

palliativ omvårdnad krävs mer kunskap och större förståelse för patienternas 

upplevelser vid livets slut. 

 

Nyckelord: Livets slut, livskvalitet, palliativ vård, patienters upplevelser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

Abstract 

 

Background: Studies have shown that patients and their next of kin have found 

flaws in the palliative care, among communication and pain relief. Patients, their next 

of kin and the health care staff were insecure of how conversations about death 

should be performed. Pain relief was considered the most important aspect in the 

palliative care, but at the same time experienced as inadequate.  

Aim: The aim of this literature study was to describe cancer patients’ experiences of 

end of life and palliative care.   

Method: Nine empiric, qualitative articles were selected, analyzed and compiled. A 

descriptive synthesis was used to analyze the articles. Databases PubMed, Cinahl and 

PsycINFO were used when searching for articles.  

Results: The literature studys´results show that patients experience the end of life 

in different ways. Many patients experienced pain as the worst symptom at the end of 

life. Different roles emerged at the end of life and patients often felt as though they 

were a burden to others. Support from next of kin was important at the end of life.  

Conclusion: This literature study shows that experiences at the end of life were 

complicated and dependent on different factors. For nurses to be able to give decent 

palliative care, a better knowledge and understanding of the patients’ experiences is 

needed.  
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Bakgrund  

Cancer 

Cancer är ett samlingsnamn för ungefär 200 olika sjukdomar. Dessa sjukdomar har 

det gemensamt att celler okontrollerat börjat dela sig någonstans i kroppen. Med 

tiden bildar dessa celler en tumör. Många gånger sprider sig cancerceller till andra 

organ i kroppen och bildar metastaser. Processen tar olika lång tid beroende på 

vilken cancertyp det rör sig om. Vissa former av cancer har ett långsamt förlopp och 

andra har ett snabbare förlopp. De vanligaste cancerformerna i Sverige är 

prostatacancer för män och bröstcancer hos kvinnor. År 2011 diagnostiserades över 

57 000 personer med cancer i Sverige och över 21 000 personer avled till följd av en 

cancersjukdom (Socialstyrelsen 2013).  

 

Palliativ vård 

Författarna valde att utgå från WHOs definition av palliativ vård i denna 

litteraturstudie:  

“Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att 

förbättra livskvaliteten för patienter och de närstående, genom att 

förebygga och lindra lidandet genom tidig upptäckt, bedömning och 

behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och andliga 

problem som kan uppkomma i samband med livshotande sjukdom” 

(WHO 2002). 

 

Palliativ vård består av en tidig, ofta lång fas och en sen fas som kan innefatta dagar, 

veckor eller månader. Den sena palliativa fasen är det som vanligen menas med vård i 

livets slut (Thulesius 2013). Definitionen av livets slut, är när döden är oundviklig 

inom en översiktlig framtid (Socialstyrelsen 2013). Målet med den palliativa vården 

är att lindra symtom och möjliggöra ett så aktivt liv som möjligt för patienten 

(Thulesius 2013). 
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Fyra hörnstenar utgör en central del i den palliativa vården. Den första handlar om 

att lindra symtom. Den andra poängterar vikten av gott samarbete mellan olika 

yrkesprofessioner. Den tredje hörnstenen poängterar en kontinuerlig vård och god 

kommunikation och den fjärde hörnstenen belyser vikten av att närstående får 

tillräckligt stöd under och efter vård i livets slutskede (Thulesius 2013).  

 

Svårigheter och brister inom palliativ omvårdnad 

En stor svårighet i den palliativa omvårdnaden är att samtala kring sorgen och 

döden. Både patienten, personalen och närstående är osäkra på hur samtal kring 

döden bör vara. Ord och attityder är viktiga aspekter i dessa svåra situationer, men 

oron för att säga fel saker eller att såra någon gör att det ofta inte pratas om 

(Lindqvist & Rasmussen 2014, 769-777). 

 

I vård vid livets slutskede är smärthanteringen och kontroll av andra symtom det 

viktigaste för både patienter och dess närstående. Samtidigt som de har rankat detta 

som den viktigaste aspekten i vården, är det den del de är mest missnöjda med. 

Dessutom tycker både närstående och patienter att kommunikationen med 

vårdpersonal i sjukhusmiljö är undermålig. De tycker bland annat att de får 

information på ett språk de inte förstår, speciellt i konversationer som handlar om 

patientens prognos (Robinson, Gott & Ingleton 2014). 

 

Närstående till patienterna anser att informationen de fått om sin anhöriges tillstånd 

är otillräcklig och till följd av det kom patientens död ofta plötsligt för dem. 

Studier visar att patienterna och de närstående är mer benägna att komma ihåg de i 

vårdpersonalen som tog sig tid, visade empati och var vänliga (Robinson, Gott & 

Ingleton 2014). 

 

Att vara allvarligt sjuk och döende kan skrämma de flesta människor. Tanken på 

döden förekommer inte ofta i vardagen, utan uppstår plötsligt då någon närstående 

drabbas av svår sjukdom, skada eller död. För den drabbade kan insikten om döden 

komma plötsligt vid ett oväntat besked om obotlig sjukdom. Insikten kan också 

komma gradvis om personen har haft sjukdomen länge. Oavsett hur patienten fått 

beskedet, leder det ofta till en krisreaktion där existentiella frågor uppstår (Milberg 

2012, 138-139)  
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Sjuksköterskans perspektiv 

I intervjuer och observationer framkom det att döende patienter och deras 

närstående krävde mycket tid av sjuksköterskan, tid som de ofta inte hade. Detta 

ledde till att sjuksköterskor ofta kände sig otillräckliga och missnöjda med sin insats. 

Att arbeta med döende patienter kostade dessutom sjuksköterskor mycket energi. Att 

möta patienter i livets slut innebar ofta att sjuksköterskorna gav mycket av sig själva, 

både som medmänniska och professionellt. Det resulterade i att de upplevde att de 

dränerades på energi och att de hamnade i ett existentiellt tomrum. De behövde hela 

tiden vara lyhörda i mötet med patienter och deras närstående (Johansson & Lindahl 

2011). 

 

Sjuksköterskor kände också en brist på säkerhet, var oroliga och osäkra på hur de 

skulle hantera situationer som rör patienter vid livets slut, även om det fanns tydliga 

riktlinjer för hur enskilda patienter bör behandlas (Karlsson et al. 2013). 

 

Sjuksköterskor beskrev i en studie hur den palliativa vården ofta var mer krävande 

under vissa tidsperioder. Ibland upplevde de att det bara fanns tid att lyssna på 

patienternas mindre problem. Detta upplevde sjuksköterskorna bli ett ännu större 

problem, när de var ansvariga för många döende patienter samtidigt (Andershed & 

Wallerstedt 2007). 

 

Motiv och syfte 

Ovan nämnda studier visar på att det finns brister inom den palliativa vården, både 

när det gäller symtomlindring och sjuksköterskans förhållningssätt. Studierna visar 

att det finns brister i kommunikationen, där både patienter och vårdpersonalen är 

osäkra på hur samtal om sorg och död kan utformas och anser att de får information 

på ett språk de inte förstår. Samtidigt anser de att smärtlindringen är undermålig, 

även om det för patienter är en av de viktigaste aspekterna i vården. Närstående 

anser även att informationen de får om sin anhöriges tillstånd är bristfällig.  

Cancer är en mycket vanlig sjukdom och över 21 000 personer dör i cancer varje år, 

alla i behov av palliativ vård. Eftersom patienter uttryckt missnöje över den palliativa 

vården är det viktigt att belysa och utforska deras upplevelser för att kunna förbättra 

vården. För att underlätta arbetet för sjuksköterskor är det viktigt att belysa 
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patienternas upplevelser av den palliativa vården och att vara döende. En bättre 

inblick i patienternas situation kan leda till ett bättre förhållningssätt och samarbete 

mellan patient och sjuksköterska. Det kan även resultera i att sjuksköterskorna kan 

ge en bättre, och mer personcentrerad vård till patienterna och öka deras 

välbefinnande. Syftet med litteraturstudien var att beskriva cancersjuka patienters 

upplevelser av att vara vid livets slut och deras upplevelser av palliativ vård.  

 

Metod 

 

Design  

Författarna till denna studie valde att göra en litteraturstudie av kvalitativa studier. 

Polit & Beck (2014, 116) förklarar att en sådan studie syftar till att, inom ett område, 

belysa vilken kunskap som finns och vilken kunskap som saknas. Syftet med en 

kvalitativ metod är att skapa en djupare förståelse för ett fenomen, genom att 

identifiera kategorier, beskrivningar eller modeller som bäst beskriver fenomenet 

(Olsson & Sörensen 2011, 18, 106). Målet med litteraturstudien var att öka förståelsen 

för cancersjuka patienters upplevelser av att vara vid livets slut och deras upplevelser 

av palliativ vård. Enligt Friberg (2012, 24) är den ökade förståelsen en väsentlig del i 

den kvalitativa forskningen. 

 

Sökmetoder 

Vetenskapliga artiklar användes för att besvara studiens syfte, eftersom det är den 

viktigaste informationskällan i litteraturstudier (Polit & Beck 2014, 117).  

 

Cinahl, PsycINFO och Pubmed är de hälso- och omvårdnadsinriktade databaserna 

som användes till sökningarna. Sökningarna gjordes i fritext. Sökord som användes 

vid artikelsökningarna är: patients experiences, exploring the experience, palliative 

care, qualitative, patients’ feelings, terminally ill patients, patients’ knowledge, 

patients’ attitude to death, terminal prognosis, cancer, oncology patients, quality och 

end of life. Dessa sökord användes i kombinationer när sökningar gjordes. De 

avgränsningar som gjordes var English language, Peer reviewd och All adults. 

Sökningar som ledde till artiklar som ingick i litteraturstudiens resultat presenteras i 

en tabell (se Bilaga 1, Tabell 2. Artikelsökningar) 
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Urval 

Under urvalet låg fokus på det som var relevant för syftet. De nämnda sökorden 

användes under artikelsökningen. Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara 

peer reviewed, etiskt granskade och godkända eftersom det ökar trovärdigheten på 

innehållet. De skulle också motsvara litteraturstudiens syfte, samt vara skrivna på 

engelska. Studierna inkluderade endast vuxna personer. Eftersom syftet var att 

studera patienters perspektiv ansåg författarna att det fanns en risk att föräldrars 

erfarenheter skulle avspeglas i artiklar om barn och ungdomar. 

 

Artiklarna valdes ut efter titel och abstrakt. De artiklar som verkade motsvara syftet 

lästes mer noggrant med fokus på resultatet. Artiklarna som motsvarade syftet valdes 

ut och genomgick en kvalitetsgranskning. Kvalitetsgranskningen gjordes utifrån en 

bedömningsmall för studier med kvalitativ metod (Olsson & Sörenssen 2011, 285). 

 

Granskningen visade att alla artiklar höll medel eller hög kvalitet. Nio artiklar 

inkluderades i litteraturstudien. I enlighet med vad Friberg (2012, 45) skriver, 

presenteras artikelgranskningen i tabeller för att på ett överskådligt sätt visa vad de 

handlar om och kvaliteten på dem (se Bilaga 2. Tabell 3. Artikelöversikt och 

kvalitetsbedömning). 

 

Dataanalys 

En litteraturstudie bygger på tidigare forskning. Resultaten från forskningen 

sammanställs, undersöks noggrant och tolkas. Denna process bidrar till att skapa ny 

kunskap och nya frågeställningar (Friberg 2012, 122).  

 

Författarna till litteraturstudien utgick från en beskrivande syntes (Evans 2003). 

Metoden innebar att artiklarnas innehåll sammanfattades, med minsta möjliga 

omtolkning. Analysen resulterade i beskrivningar av innehållet, en ny helhet och ett 

nytt resultat skapades. Analysen genomfördes i fem steg. Författarna började med att 

enskilt läsa igenom artiklarna upprepade gånger med fokus på resultatet för att få en 

god uppfattning om vad de handlade om. En sammanställning av resultaten gjordes 

och kategorier och underkategorier identifierades. Därefter diskuterade författarna 

resultaten tillsammans. Samband mellan artiklarnas resultat undersöktes, likheter 

fördes samman och skapade nya kategorier och underkategorier. Resultaten från 
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varje studie indelades i olika kategorier och underkategorier utifrån litteraturstudiens 

syfte. Allt detta utfördes enligt Friberg(2012, 127) inspirerat av Evans (2003). En 

översikt av kategorier och underkategorier presenteras i Tabell 1 (se sid. 7). 

 

Forskningsetik 

Litteraturstudien är på högskolenivå och därför behövs inget etiskt tillstånd (SFS 

2008:192) men etik är en viktig del inom forskning och därför gjordes etiska 

överväganden innan litteraturstudien påbörjades.  

International Council of Nurses (ICN) beskriver riktlinjer för etiskt handlande, som 

ingår i sjuksköterskans profession. I den etiska koden framgår det att sjuksköterskan 

ska arbeta för en god hälsa, motarbeta ohälsa och sjukdom, samt lindra lidande. 

Människans autonomi och rätten till god information ska respekteras (Svensk 

Sjuksköterskeförening 2014, 3-4). 

 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva cancersjuka patienters upplevelser av att 

vara vid livets slut och deras upplevelser av palliativ vård. Det är ett känsligt ämne 

eftersom uppgifterna kommer från personer i en utsatt situation. Därför var det av 

stor betydelse att hänsyn togs till etiska aspekter i studierna, samt att materialet som 

användes till litteraturstudien var godkänt av en etisk kommitté, eller innehöll en 

etisk diskussion. En tydlig redovisning av artiklarna ingick i litteraturstudien och alla 

resultat redovisades. Forsberg och Wengström (20013, 70) belyser vikten av att 

resultaten ska presenteras, oavsett om det gav stöd för det forskarna hade förväntat 

sig eller inte.   
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Resultat 

 

De kategorier och underkategorier som framkommit under analysen av artiklarna 

presenteras i tabellen nedan. 

 

Tabell 1. Översikt av kategorier och underkategorier. 

Kategorier 

 

Underkategorier 

Den palliativa vården God palliativ omvårdnad 

Bristfällig palliativ omvårdnad 

Upplevelser av att vara inlagd på 

sjukhus 

Livets slut Upplevelser av smärta 

Relationernas betydelse 

Förändrade roller  

Att vara en börda 

Andliga och existentiella upplevelser 

 

Den palliativa vården 

 

God palliativ omvårdnad 

Patienter beskrev att en god kvalitet på vården var av stor betydelse vid livets slut. 

Det innefattade att bli behandlad med respekt och som en vanlig människa. Det var 

viktigt för patienterna att ha förtroende för vårdorganisationen och personalen (Lee 

et al. 2013). I en studie av Boström et al. (2004) beskrev patienter en trygghetskänsla 

och en vilja att delta i sin behandling, om de litade på personalen. 

 

Patienter beskrev i studien av Lee et al. (2014) positiva egenskaper hos 

vårdpersonalen. De redogjorde för att engagemang, lättillgänglighet och empati hos 

vårdpersonalen bidrog till deras upplevelse av värdighet vid livets slut. Alla patienter 

i studien påpekade att en förtroendefull och bekväm relation till personalen bidrog 

till deras känsla av värdighet (Lee et al. 2013).  
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Patienter förklarade att kunskap om smärta och smärtlindring bidrog till god 

livskvalitet vid livets slut (Lee et al. 2013). Det framkom i en studie att 

kommunikation var en förutsättning till god smärtlindring. Patienter uttryckte en 

önskan om en kontinuerlig dialog med vårdpersonalen om detta (Boström et al. 

2004). Patienter i studien av Doumit, Huijer och Kelley (2007) uppgav att god 

kommunikation var betydelsefullt och minskade deras upplevelser av stress och 

ångest. 

 

Bristfällig palliativ omvårdnad  

I studier var patienter generellt nöjda med omvårdnaden men de upplevde brist på 

information, samarbete mellan vårdinstanser och kommunikation (Beng et al. 2014; 

Horne, Seymour & Payne 2012). 

 

Patienter ansåg att det fanns ett behov av att förbättra och öka förståelsen för verbal 

och icke verbal kommunikation. Bristande kommunikation hindrade patienterna att 

samtala om känsliga ämnen och från att bli betrodda. Patienter upplevde att 

informationen om smärtlindring var bristfällig (Boström et al. 2004). De patienter 

som inte fått vetskap om sin diagnos upplevde ilska, frustration och bristande tilltro 

till läkare (Horne, Seymour & Payne 2012). 

 

Patienter i studien av Doumit, Huijer och Kelley (2007) förklarade att fel ordval 

kunde såra dem och göra dem påminda om cancersjukdomen. I studien av Horne, 

Seymour och Payne (2011) uttryckte patienterna brister i kommunikationen med 

vårdpersonalen. De upplevde att personalen inte tog initiativ till djupa diskussioner 

eller samtal om framtiden (Horne, Seymour & Payne 2012).  

 

Patienter i studien av Berterö, Appelin och Vahnanen (2008) beskrev att osäkerheten 

kring diagnosen var svår att hantera. De upplevde att för mycket tid gick åt att vänta 

på diagnosen och även att tidsperioden mellan diagnosen och start av behandling var 

för lång. Patienterna levde i rädsla över att inte veta om det fanns någon bot och 

upplevde att denna osäkerhet ledde till sämre livskvalitet (Berterö, Vanhanen & 

Appelin 2008). 
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Upplevelser av att vara inlagd på sjukhus 

Spichigers studie (2009) speglar patienters upplevelser av sjukhusvistelser. Några 

patienter beskrev sjukhuset som ett fängelse, där de förlorade sin självständighet. 

Andra patienter hade positiva upplevelser av sjukhuset och var lättade över att få god 

vård (Spichiger 2009). 

 

Patienter beskrev att sjukhusbesöken var ett tecken på försämring av sjukdomen och 

de hade dåliga associationer med att vara inlagd (Doumit, Huijer & Kelley 2007). 

Många patienter upplevde tristess på sjukhuset (Beng et al. 2014; Doumit, Huijer & 

Kelley 2007), uttryckte missnöje över att känna sig ensam, att vara sängliggande 

(Beng et al. 2014) och kände hemlängtan (Spichiger 2009). 

 

Livets slut 

 

Upplevelser av smärta 

Patienter beskrev en rädsla och oro för symtom som kunde uppstå till följd av 

sjukdomen eller behandlingen. Smärta upplevdes som det värsta symtomet och 

patienter förklarade att de hellre ville dö än att ha svår smärta (Doumit, Huijer & 

Kelley 2007).  

 

I en studie framkom det att några patienter ville påskynda döden på grund av den 

outhärdliga smärtan de upplevde. När deras symtom förvärrades, upplevde 

patienterna att döden närmade sig. De var inte rädda för att dö, utan fruktade 

snarare lidandet som uppstod till följd av symtomen de upplevde (Beng et al. 2014). 

 

Patienter beskrev att smärtan påverkade dem till den grad att de inte vågade aktivera 

sig. De ville inte göra något när de hade ont, eftersom att smärtan fick dem på dåligt 

humör. En patient berättade att smärtan kunde lindras med promenader, men sa 

samtidigt att det inte går att promenera hela natten. En andra patient beskrev 

smärtan som att bli stucken av tusen nålar. De tyckte att smärtan var skrämmande 

(Boström et al. 2004). 
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En patient i studien av Boström et al. (2004) ansåg att personalen bör se kroppen 

som en helhet och inte bara jobba med begränsade områden av kroppen, som att de 

inte vore sammankopplade. En annan patient kände sig tvungen att bevisa sin smärta 

för att bli trodd, genom att använda VAS-skalan (Boström et al. 2004). 

 

Relationernas betydelse  

Patienter uppgav i en studie att allt stöd var viktigt för dem vid livets slut, men 

särskilt stödet från närstående (Berterö, Appelin & Vanhanen 2008; Lee et al. 2013). 

Patienterna upplevde en känsla av hopp och värdighet när de närstående visade sin 

kärlek, tålamod och empati gentemot dem. Patienter uttryckte att deras relationer till 

de närstående stärktes och utvecklades i positiv bemärkelse, efter att de blivit sjuka 

(Lee et al. 2013). Patienter förklarade att kärlek och tacksamhet var centralt i 

relationerna (Prince-Paul 2008). I en studie av Doumit, Huijer och Kelley (2007) 

beskrev patienterna en vilja att vara tillsammans med och bli omhändertagna av sina 

närstående.  

 

I en studie av Lee et al. (2013) beskrev patienter att de kunde hitta betydelsefulla 

innebörder i sina relationer vid livets slut. Patienterna kände att relationerna med 

sina familjer stärktes, att kollegor och vänner visade omsorg och att de brydde sig om 

dem (Lee et al. 2013).  

 

Patienter i studien av Prince-Paul (2008) belyste vikten av att upprätthålla nära 

relationer vid livets slut. De förklarade också betydelsen av att uttrycka tacksamhet 

och kärlek gentemot personerna i de nära relationerna. Patienterna identifierade 

behovet av att vara omgiven av familj och att delta i sociala aktiviteter, trots att de var 

döende. De tyckte att det gav dem en anledning att leva medan de var döende. I 

studien framkom det även att patienterna tyckte att det var viktigt att fokusera på 

relationer som hade varit svåra. På grund av cancersjukdomen, beskrev patienterna 

att de hade kommit närmare personer de tidigare haft ett komplicerat förhållande till 

(Prince-Paul, 2008).  

 

Förändrade roller  

Till följd av cancersjukdomen beskrev patienterna att det uppstod nya sociala roller. 

Sjukdomen utgjorde ett hot mot deras identiteter och roller (Doumit, Huijer & Kelley 
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2007). Patienterna ville behålla sin självständiga roll för att minska bördan för deras 

familjer (Doumit, Huijer & Kelley 2007; Prince-Paul 2008). För att behålla rollen var 

det viktigt att kunna fortsätta arbeta. De patienter som inte längre kunde arbeta, 

försökte behålla sin roll genom att sköta hushållsarbete (Horne, Seymour & Payne 

2012). I en annan studie förklarade patienterna att de ogillade att inte vara 

produktiva. De hade svårt att acceptera att de inte längre kunde jobba och ville känna 

sig behövda. Patienterna kände en maktlöshet över detta, både privat och 

professionellt (Doumit, Huijer & Kelley 2007). 

 

Patienter i studien av Lee et al. (2013) beskrev att de kände sig glada av att hjälpa 

andra. Några kvinnliga patienter i studien av McPherson, Wilson och Murray (2007) 

upplevde det svårt att ge upp sina traditionella roller och låta männen ta över när de 

inte längre klarade av det de tidigare gjort.   

 

I studien av Beng et al. (2014) beskrev patienter lidande relaterat till förändring och 

förlust av funktioner. De upplevde förlust av sin roll, sitt arbete, sin inkomst och 

livskvalitet (Beng et al. 2014).  

 

Att vara en börda  

Patienter beskrev att drabbas av en dödlig sjukdom innebar att de blev beroende av 

andra (Doumit, Huijer & Kelley 2007). I studien av Beng et al. (2014) framkom det 

att patienter kände ett lidande relaterat till att vara beroende av andra. 

Beroendeställningen bidrog till en känsla av stress (Beng et al. 2014; Doumit, Huijer 

& Kelley 2007; McPherson, Wilson & Murray 2007), att förlora kontrollen, samt 

känslan av att vara en börda för andra. Dessa upplevelser påminde patienterna om 

sitt sjukdomstillstånd (Doumit, Huijer & Kelley 2007) och att behöva hjälp av andra 

förändrade deras självbild (McPherson, Wilson & Murray 2007). 

 

Patienter upplevde att vara en börda på olika sätt: fysiskt, socialt och emotionellt. 

Den fysiska bördan berodde på all praktisk hjälp patienterna behövde. Att vara en 

social börda innebar patienternas egna upplevelser av att vara en börda, och 

upplevelsen av att vara en belastning för närstående. Patienter i studien av Lee et al. 

(2013) förklarade att de var ledsna över att vara en börda för deras närstående, både 

ekonomiskt och tidsmässigt. Utifrån ett emotionellt perspektiv beskrev patienterna 
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upplevelserna som skuldkänslor över att de närstående tog hand om dem. 

Patienterna kände empati för den närstående vårdgivaren och oroade sig för hur de 

skulle klara sig efter patientens bortgång (McPherson, Wilson & Murray 2007).  

 

Patienter beskrev olika strategier för att hantera rädslan av att vara en börda. Några 

strategier var att de deltog aktivt i vården och gjorde så mycket som möjligt själv, de 

skapade nya rutiner och avstod från sina egna behov för att underlätta för de 

närstående. Många av patienterna beskrev att de hade svårt att be om, och ta emot 

hjälp (McPherson, Wilson & Murray 2007). I en studie av Horne, Seymour & Payne 

(2012) framkom det att patienter planerade sin framtid för att minska upplevelsen av 

att vara en börda. De planerade sin begravning eller gjorde ett testamente för att 

underlätta för sin familj efter deras bortgång.  

 

Andliga och existentiella upplevelser 

Patienter hade olika strategier för att hantera sin svåra situation beroende på var de 

kom ifrån. Flera studier tar upp frågor om religion och andlighet. Patienter beskrev 

att deras relationer till Gud eller högre makter har betydelse för upplevelsen av 

värdighet. Att ha en tro förbättrade patienters välmående och hjälpte dem att 

acceptera situationen de var i (Lee et al. 2013). Vidare beskriver Doumit, Huijer & 

Kelley (2007) att några patienter trodde att Gud hade skapat, och var den enda som 

kunde stoppa sjukdomen. Patienterna hade tankar om varför de blivit drabbade men 

accepterade att det var Guds vilja. Att ha en tro ingav hopp (Doumit, Huijer & Kelley 

2007).  

 

I en studie framgick det att innan patienterna fick sin obotliga cancerdiagnos var inte 

alla troende. Däremot beskrev patienterna att de tänkte annorlunda om Gud och 

högre makter efter att de fått diagnosen. För alla patienter var böner centrala i 

relationen till Gud (Prince-Paul 2008).  

 

Lee et al. (2013) beskrev i sin studie att några patienter kände andlig ensamhet och 

upplevde att Gud svek dem (Lee et al. 2013). Några trodde att sjukdomen var ett 

straff från Gud och ställde sig existentiella frågor om varför just de blivit drabbade 

och vad de har gjort för fel för att förtjäna sjukdomen (Beng et al. 2014).  
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Det framgick i en studie att patienter kämpade med inre och yttre konflikter vid livets 

slut. De tog på sig ansvaret för att ha drabbats av sin cancersjukdom och för att vara 

begränsade funktionellt (McPherson, Wilson & Murray 2007). Vidare kände 

patienter skuld och skam över att själv ha orsakat sin sjukdom (Berterö, Vanhanen & 

Appelin 2008).  

 

Patienter beskrev en tacksamhet över att få leva. De tog vara på varje dag de fick och 

försökte lära andra att vara tacksamma, och att ta dagen som den kommer (Doumit, 

Huijer & Kelley 2007). 

 

Diskussion 

 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva cancersjuka patienters upplevelser av att 

vara vid livets slut, samt deras upplevelser av palliativ vård. Resultatet visade att 

patienter upplevde livets slut på olika sätt. Några patienter beskrev smärta som 

outhärdligt och ville hellre dö än att uppleva svår smärta. Smärta påverkade patienter 

och hindrade dem från att vara aktiva. För personerna som befann sig i livets 

slutskede förändrades vardagen, nya roller uppstod och patienterna upplevde sig ofta 

som en börda. Stöd från närstående var särskilt viktigt vid livets slut. Existentiella 

frågor uppstod för patienter vid livets slut och några patienter upplevde skuld och 

skam.  

 

Resultatdiskussion 

Litteraturstudien visar att smärta var det svåraste symtomet att hantera vid livets slut 

(Doumit et al. 2007). Patienterna förklarade att de ville påskynda döden för att inte 

behöva uppleva smärtan (Beng et al. 2014) och flera patienter upplevde att 

informationen om smärtlindring var bristande (Boström et al. 2004). I en annan 

studie av Larsson och Wijk (2007) beskriver patienter med cancersjukdom smärtan 

som hemsk och outhärdlig. I samma studie beskriver patienterna vikten av att 

samtala om smärtan, samtidigt som de känner sig tvungna att dölja den för de 

närstående (Larsson & Wijk 2007).  

 

I litteraturstudiens resultat framgår det att patienter undvek att aktivera sig på grund 

av smärtan (Boström et al 2004). Detta styrker även Berntzen, Danielsen och Almås 
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(2011, 384), som menar att många patienter med långvarig smärta undviker fysisk 

aktivitet i ett försök att begränsa smärtan.  

 

Varje omvårdnadshandling behöver en handlingsstrategi. Beroende på patientens 

problem kan olika strategier användas. En del problem kan behandlas på rutin, andra 

problem kräver ett schema med åtgärder som ska vidtas. Mer komplicerade problem 

kräver en individuellt utformad plan med lämpliga åtgärder (Norberg et al. 1997, 79). 

Smärta var ett stort och komplicerat problem för patienter i litteraturstudien. Därför 

anser litteraturstudiens författare att svår smärta kräver en individuellt utformad 

plan med åtgärder som är adekvata utifrån varje enskild patients tillstånd. Det är 

möjligt att en sådan omvårdnadsplan kan förbättra smärtlindringen och öka 

välbefinnandet för patienter. 

 

Litteraturstudien visar att patienterna upplevde påfrestningar i flera olika 

dimensioner. De hade andliga och existentiella upplevelser där de ställde sig frågor 

om varför just de hade blivit drabbade och varför just då (Beng et al. 2014). De 

upplevde också fysiska symtom, däribland smärta (Doumit, Huijer & Kelley 2007). 

Sociala och psykiska påfrestningar uppstod till följd av förändrade roller och 

upplevelsen av att vara en börda (Doumit, Huijer & Kelley 2007). Henoch (2013, 134) 

beskriver den totala smärtan, som är ett begrepp där smärta förklaras utifrån fyra 

dimensioner. Dessa dimensioner är fysiska, psykiska, sociala och 

andliga/existentiella. Vidare bekräftar Henoch (2013, 134) att lidande kan upplevas 

ur olika aspekter. 

 

Litteraturstudiens resultat visar att patienter oroade sig för att bli beroende av andra 

och därmed bli en börda (Beng et al. 2014). Även i Eriksson och Andersheds (2008) 

studie upplevde patienter sig vara en börda för andra vid livets slut. Friedrichsen 

(2012, 368) menar att det som sjuksköterska är viktigt att ta vara på det patienterna 

kan och se det friska hos personerna. Utifrån litteraturstudiens resultat drar 

författarna slutsatsen att det skulle kunna leda till att minska patienternas 

upplevelser av att vara en börda. Patienter upplevde också att nya roller uppkom i 

livets slutskede, eftersom de inte längre klarade vardagen själva (Doumit et al 2007). 

Lorentsen och Grov (2011, 425) menar att betydelsefulla kriterier för en god död är 

fysiskt och psykiskt välmående, goda relationer till vårdpersonal, att få känna hopp 
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och lycka, goda familjerelationer och att inte vara en börda för andra.  

 

Många personer i livets slutskede har en eller flera obotliga sjukdomar. Även 

somatiska eller kognitiva funktionsnedsättningar samt andra symtom och problem 

kan förekomma, vilket ställer höga krav på vården. De flesta patienterna vårdas inte 

på en specialiserad palliativ enhet, utan istället på vårdavdelning, i hemmet, inom 

primärvården eller på ett särskilt boende (Jacobsson, Andersson & Öhlén 2014, 181).  

Ett av målen med den palliativa vården är symtomlindring. Det är inte bara de fysiska 

symtomen som ska lindras. Det är även viktigt att se till helheten och erbjuda 

psykologiskt, andligt, existentiellt och socialt stöd, både till patienter och närstående 

(Nationella Rådet för Palliativ Vård). Litteraturstudiens resultat visar att patienter 

upplevde en del svårigheter och brister inom dessa dimensioner. Eftersom de flesta 

patienterna inte vårdades på en palliativ enhet, skulle det kunna vara en förklaring 

till varför det finns brister i omvårdnaden. Det är möjligt att sjuksköterskor på en 

allmän vårdavdelning inte har den kunskap som behövs. Friedrichsen (2012, 366) 

menar att både allmän omvårdnadskunskap och specialiserad palliativ kunskap krävs 

för att arbeta med palliativ vård.  

 

Det framkom i litteraturstudiens resultat att patienter upplevde brist på information, 

samarbete mellan vårdinstanser och kommunikation (Beng et al 2014; Horne, 

Seymour & Payne 2012). Sjuksköterskans roll inom den palliativa vården bygger på 

en förtroendefull relation mellan sjuksköterska och patient. Det är viktigt att bygga 

upp en relation som är baserad på pålitlighet, lyhördhet och flexibilitet (Friedrichsen 

2012, 367). Den första hörnstenen inom palliativ vård poängterar vikten av att lindra 

symtom. Den tredje hörnstenen belyser betydelsen av god kommunikation och 

kontinuerlig vård (Thulesius 2013). Att sjuksköterskan anstränger sig för att göra sitt 

bästa, är avgörande för att patienter och närstående ska känna trygghet och tillit 

(Friedrichsen 2012, 368). Omvårdnadsarbetet består till huvudsak av relationen 

mellan patienten och vårdgivaren samt uppgiften som utförs. I vissa situationer är 

omvårdnadsrelationen okomplicerad och samspelet sker enkelt, medan relationen i 

andra situationer kräver mer ansträngning för att få den att fungera (Norberg et al. 

1997, 74). Omvårdnadsmodellen illustrerar samspelet mellan patienten och 

sjuksköterskan. Vårdgivaren bidrar med sin kunskap och erfarenhet om sjukdom och 

behandling, medan patienten bidrar med sina egna erfarenheter och upplevelser 
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(Norberg et al. 1997, 80-81).  

 

Litteraturstudien visade att patienter upplevde brister i kommunikationen med 

vårdpersonalen (Horne, Seymour & Payne 2011). Patienter ansåg också att den 

verbala och icke verbala kommunikationen behövde förbättras (Boström et al. 2004). 

Kommunikation är en viktig del i sjuksköterskans arbete och för att behärska den 

behövs olika typer av kunskap, däribland klinisk erfarenhet, fingertoppskänsla och 

respekt (Friedrichsen 2012, 369). En studie visade att det fanns hinder i 

kommunikationen i sjukhusmiljö. Särskilda brister fanns i förhållningssättet till 

kommunikation inom den palliativa vården. Studien antyder att en sjuksköterskas 

förmåga att kommunicera var en betydande faktor för hur patienter upplevde deras 

sjukdom. Detta var i synnerhet viktigt inom den palliativa vården, där 

kommunikation utgör en hörnsten (McCourt, Power, & Glackin 2013). I en studie om 

sjuksköterskors upplevelser av hinder i kommunikationen med cancersjuka 

patienter, framkom det att sjuksköterskorna upplevde att deras egen rädsla kunde 

begränsa kommunikationen. Särskilt tydligt var det när patienter ställde frågor 

sjuksköterskorna inte kunde svara på eller när de skulle ge dåliga besked. Flera 

sjuksköterskor i studien uttryckte obehag av att samtala om ämnen relaterade till 

döende och döden (Tay, Ang & Hegney 2012). 

 

Litteraturstudiens resultat visade brister inom kommunikationen i den palliativa 

vården (Beng et al 2014; Horne, Seymour & Payne 2012). Den bristande 

kommunikationen resulterade i svårigheter att samtala om svåra ämnen (Boström et 

al. 2004). Kommunikation är en av de fyra hörnstenarna inom den palliativa vården 

och med en bredare förståelse för patienternas upplevelser av kommunikation, finner 

litteraturstudiens författare det möjligt att svåra samtalsämnen diskuteras i större 

utsträckning och att omvårdnaden blir bättre och sätter patienten är i fokus, samt att 

samspelet mellan patient och sjuksköterska förbättras. Litteraturstudiens resultat 

visade även att patienter upplevde brister inom symtomlindring. Även i McCourt, 

Power och Glackins (2013) studie, beskrivs det att symtomlindring är en av de 

viktigaste aspekterna i vård vid livets slut.  

 

I litteraturstudiens resultat beskrivs det att stöd, särskilt från närstående, var viktigt 

för patienter vid livets slut (Lee et al. 2013; Berterö, Vanhanen & Appelin 2008). 
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Trots detta uppgav patienterna att de tyckte att det var svårt att be om, och ta emot 

hjälp, från sina närstående (McPherson et al 2007). Andershed och Stoltz (2013, 287) 

förklarar, att även om stöd är allmänmänskligt kan det vara svårt att både ge och ta 

emot stöd. Friedrichsen (2012, 368) skriver att stöd har en betydande del i 

sjuksköterskans roll inom den palliativa vården. Stöd kan ges på olika sätt, till 

exempel genom uppmuntran och närvaro. Att ge god information kan underlätta för 

patient och närstående (Friedrichsen 2012, 368). Utifrån de fyra hörnstenarna i 

palliativ vård ingår det i sjuksköterskans roll att även stötta närstående. Den fjärde 

hörnstenen belyser vikten av närståendestöd och att de närstående ska få tillräckligt 

stöd både under och efter vård i livets slutskede (Thulesius 2013). En sjuksköterska i 

en studie av Arbour och Wiegand (2014) beskriver att det var viktigt att hjälpa de 

närstående att förstå situationen och känna sig bekväma. Sjuksköterskan beskriver 

att stödet var viktigt för att underlätta för de närstående att ta svåra beslut och hjälpa 

dem till acceptans (Arbour & Wiegand 2014). En annan studie visar att 

sjuksköterskor ansåg att stöd var viktigt att få även för dem, men att de fick för lite 

stöd från sina chefer för att kunna ge en god och effektiv palliativ vård (McCourt, 

Power & Glackin 2013).       

  

Utifrån litteraturstudiens resultat drar författarna slutsatsen att ett palliativt 

tankesätt är viktigt och nödvändigt för att kunna ge en god omvårdnad som kan bidra 

till god livskvalitet för patienter och deras närstående i livets slutskede. Det finns 

olika definitioner om vad palliativ vård innebär. Nationella Rådet för Palliativ Vård 

skriver att palliativ vård fokuserar på att hjälpa patienten att uppnå god livskvalitet 

och att patienterna stödjs till att leva så värdigt som möjligt vid livets slut. WHO 

menar att palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som skall öka livskvaliteten för 

patienter och närstående. Genom att tidigt upptäcka sjukdomen kan lidandet 

reduceras genom behandling i ett tidigt skede (WHO 2002).   

 

I de nio artiklar som ingår i litteraturstudiens resultat, var alla deltagare mellan 21 

och 85 år gamla. Trots de stora åldersskillnaderna kunde inte litteraturstudiens 

författare finna några större skillnader i patienternas upplevelser av att vara vid livets 

slut. Något som däremot framkom i studien av Beng et al. (2014) var att yngre 

patienter, till skillnad från de äldre, kände sig missnöjda med att inte få uppleva allt 

de ville i livet, som att arbeta, ta hand om deras föräldrar, gifta sig eller skaffa barn.  
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De nio artiklarna har sitt ursprung i olika världsdelar och åtta olika länder. 

Litteraturstudiens författare fann inga skillnader i hur patienterna upplevde att vara 

vid livets slut relaterat till de olika etniciteterna. Däremot hade patienterna olika 

strategier för att hantera sina känslor beroende på var de kom från. I artiklarna 

skrivna av Lee et al. (2013), Beng et al. (2014), Doumit, Huijer och Kelley (2007) och 

Prince-Paul (2008) diskuterades religionens betydelse vid livets slut. Dessa fyra 

artiklar har sitt ursprung i Singapore, Malaysia, Libanon och USA. Religionens 

betydelse reflekterades inte över i artiklarna från Sverige, Storbritannien och 

Schweiz. Strang och Strang (2012) menar att religion och tro kan användas som en 

strategi för att hantera svåra situationer. Det är möjligt att religion och andlighet 

hade varit betydelsefullt även för de patienter i studierna där religionen inte 

nämndes.  

 

Metoddiskussion 

Författarna valde att göra en litteraturstudie och utgick från kvalitativa studier 

eftersom syftet med litteraturstudien var att i samband med cancersjukdom, beskriva 

patienters upplevelser av att vara vid livets slut och deras upplevelser av palliativ 

vård. Författarna ville undersöka patienters upplevelser av att vara vid livets slut, 

samt få en ökad förståelse för ämnet. Syftet med den kvalitativa metoden är att skapa 

förståelse för patienter och deras livssituationer (Segesten 2012, 99) och därför var 

artiklar med kvalitativ metod adekvata att använda. 

 

Den kvalitativa designen ger en djupare förståelse för ett specifikt område som har 

med patienters upplevelser, erfarenheter, förväntningar eller behov att göra 

(Segesten 2012, 99). Författarnas förhoppning var att en ökad förståelse hos 

sjuksköterskor, skulle leda till bättre palliativ omvårdnad. 

 

Kvalitetsgranskningen av artiklarna gjorde författarna tillsammans. Granskningen 

utgick från en bedömningsmall för kvalitativa studier (Olsson & Sörenssen 2011, 

285). Författarna ansåg att en gemensam och noggrann granskning stärkte 

trovärdigheten av materialet. 

 

Forsberg och Wengström (2013, 140) menar att ett urval till en kvalitativ studie, kan 

innebära att välja grupper som består av människor, miljöer eller tidpunkter. Dessa 
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faktorer ska kunna ha en överförbarhet till liknande situationer (Forsberg & 

Wengström 2013, 140). De inkluderade artiklarna och dess studier hade gjorts i olika 

länder och världsdelar. Flera artiklar kom fram till liknande slutsatser trots 

deltagarnas olika etniciteter, förutsättningar och livssituationer. Författarna till 

litteraturstudien ansåg därför att överförbarheten till andra personer, situationer och 

tidsperioder var relativt stor. 

 

En beskrivande syntes valdes då artiklarna skulle analyseras. Det är en vanlig metod 

inom kvalitativ forskning (Friberg 2012, 127). Analysprocessen genomfördes enskilt. 

Därefter diskuterade författarna vad de kommit fram till och sammanställde ett 

gemensamt resultat. Författarnas respektive analyser liknade varandra, vilket tyder 

på att minsta möjliga omtolkning av innehållet i artiklarna gjordes. 

 

Författarna diskuterade om ytterligare avgränsningar i litteraturstudien var 

nödvändiga, till exempel avgränsningar som att patienterna skulle vara inneliggande 

på ett sjukhus eller hospice. De kom fram till att de inte ville att studiens fokus skulle 

bli på upplevelserna av en specifik plats, utan på de generella upplevelserna av att 

vara vid livets slut i samband med en cancersjukdom. Det framkom av artiklarna som 

ingick i litteraturstudiens resultat, att patienternas upplevelser var liknande 

oberoende av var de vårdades. Att avgränsningen inte gjordes, gav ett bredare 

resultat och författarna anser att det stärker trovärdigheten på litteraturstudien. 

 

En fördel med studien är att författarna använde relativt många sökord vid 

artikelsökningarna. På så sätt blev sökningarna breda och sannolikheten för att hitta 

artiklar som var relevanta för litteraturstudiens syfte ökade. Författarna anser att ett 

stort avsökt område ökar trovärdigheten på litteraturstudien. Allt för breda sökningar 

kan dock göra det svårt att hitta det som eftersöks, men med hjälp av de 

avgränsningar som gjordes anser författarna att sökningarna inte gav för många 

resultat. Därför kunde de noggrant inkludera relevanta artiklar och exkludera de som 

inte var relaterade till studiens syfte.  

 

En svaghet med litteraturstudien är att det i söktabellen inte redogörs för, vilket steg i 

processen artiklarna valts ut. Det framgår inte hur många av artiklarna som valdes ut 

efter genomgång av titel, abstrakt, efter att artikeln lästs i sin helhet eller efter 
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kvalitetsgranskningen. Under sökprocessen dokumenterades inte sökningarna med 

alla dessa faktorer, varför det inte framgår i tabellerna. Författarna anser att om detta 

framgått i söktabellen, hade trovärdigheten på litteraturstudien ökat.  

 

Artiklarna som ingick i studien var skrivna på engelska. Ingen av författarna har 

engelska som modersmål, vilket kan utgöra en svaghet för resultatet. Det finns en risk 

för feltolkningar och felöversättningar trots att författarna har varit grundliga, och 

använt lexikon vid översättningar. Författarna diskuterade översättningarna 

tillsammans och utgick alltid från originalartiklarna när resultatet skrevs, för att 

minska risken för misstolkningar.  

 

Forskningsetisk diskussion 

Hänsyn togs till etiska aspekter i studierna. Alla artiklar som inkluderades i resultatet 

var godkänd av en etisk kommitté. Åtta av de nio artiklarna som ingår i 

litteraturstudiens resultat innehöll även en etisk diskussion eller resonemang.  

 

Vid forskning som utgår från människor i en utsatt situation är det av stor betydelse 

att empati och respekt för människovärdet visas. Hänsyn ska visas till människans 

integritet, rättigheter, säkerhet och hälsa (Kjellström 2012, 71). För att studier skulle 

inkluderas i denna litteraturstudie, hade författarna som krav att dessa aspekter 

beaktats i studierna.  

 

När artiklarna redogörs för, får inte forskarna yttra sina egna åsikter och resultaten 

måste presenteras oavsett om de stämmer överens med forskarnas åsikter och 

förväntningar eller inte (Forsberg & Wengström 2013, 70). Litteraturstudiens 

författare har försökt att undvika att om- eller feltolka materialet, eftersom det inte är 

etiskt godtagbart (Kjellström 2012, 87). Trots detta kan de inte garantera att om- eller 

feltolkningar inte gjorts. En noggrann referensteknik användes för att möjliggöra för 

läsare att undersöka ursprungskällorna. På så sätt har materialet gjorts rättvisa.  

 

 

Konklusion 

Litteraturstudien visar att patienters upplevelser vid livets slut var komplicerade och 

beroende av flera olika faktorer. De upplevde känslor av sorg, glädje, hopp och 
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förtvivlan och många ställde sig andliga och existentiella frågor. Den obotliga 

sjukdomen hotade patienternas identitet på grund av de förändrade rollerna som 

uppstod och många av dem upplevde att de var en börda för andra. Patienter 

upplevde att smärta och smärtlindring var ett stort problem vid livets slut.  

 

Litteraturstudien visar att god kommunikation och ett gott bemötande är av stor 

betydelse vid livets slut. Det framkom att det fanns brister i kommunikationen mellan 

sjuksköterskan och patienten, samt brister inom symtomlindring. För att kunna ge en 

god palliativ omvårdnad behöver sjuksköterskor mer kunskap och större förståelse 

för patienters upplevelser av kommunikation och symtomlindring vid livets slut. 

Författarna till litteraturstudien finner en möjlighet att ett bättre samspel mellan 

sjuksköterskan och patienten kan leda till en bättre symtomlindring. Det framkom i 

litteraturstudiens resultat att patienter hade svårt att be om och ta emot hjälp. Ett 

bättre samspel med godare kommunikation där sjuksköterskan har större förståelse 

för patienten, skulle kunna leda till att sjuksköterskan identifierar och tillgodoser 

patientens behov på ett tidigt stadium vilket kan minska lidandet för patienten. 

 

Många patienter upplevde sig vara en börda för andra vid livets slut och det är möjligt 

att de känslorna är något som sjuksköterskan, med rätt verktyg, kan underlätta. I 

dagsläget anser litteraturstudiens författare att forskningen kring detta ämne är 

bristfällig. Det finns ett behov av vidare forskning om sjuksköterskans roll för att 

underlätta patienters upplevelser av att vara en börda.  
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English language, 
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adult 
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Cinahl Patients’ 
experiences, 
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qualitative 

English language, 
peer reviewed, all 
adult 
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peer reviewed, all 
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19 1 
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experiences”, 
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English language, 
peer reviewed, all 
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27 3 
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cancer patients, 
experiences 

English language, 
peer reviewed, all 
adult 

148 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	   29	  

Tabell 3. Artikelöversikt och kvalitetsbedömning.    Bilaga 2. 
 

Författare, 
År, 
Tidsskrift, 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet, Etik 

Lee, G., et 
al 
 
2013 
 
Progress in 
Palliative 
Care 
 
Singapore 

Exploring 
the 
experience 
of dignified 
palliative 
care in 
patients 
with 
advanced 
cancer and 
families: A 
feasibility 
study in 
Singapore  

 

Att 
undersöka 
patienters 
upp-
levelser av 
värdighet i 
den 
palliativa 
vården i 
Singapore. 

Kvalitativ 
design. 
Semistruktur-
erade 
Intervjuer. 
Iterativ 
dataanalys.  

Patienter på 
ett hospice 
blev 
utfrågade om 
att vara med 
i studien. 
Inklusions-
kriterier och 
exklusions-
kriterier 
finns. 4 
familjer 
deltog i 
studien. 
(1 bortfall r/t 
dödsfall). 

Resultatet 
presenteras 
genom att 
redovisa 3 olika 
faktorer som 
påverkar 
värdigheten: 
1. Sociala 
faktorer 
2. Organisa-
toriska faktorer 
3. Andliga 
faktorer. 

Hög 
 
 
Etiskt prövad och 
godkänd 
 
Etiskt resone-mang 
finns 

 
Författare, 
År, 
Tidsskrift, 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet, Etik 

Spichiger, 
E.  
 
2009 
 
European 
Journal of 
Oncology 
Nursing 
 
Schweiz 

Being in the 
hospital: An 
interpretive 
phenomeno-
logical study 
of terminally 
ill cancer 
patients’ 
experiences  

 

Att 
undersöka 
obotligt 
cancersjuka 
patienters 
upplevelser 
av att vara 
inlagd på 
sjukhus. 

Kvalitativ 
design. 
Intervjuer och 
observationer.  
Tematisk 
analys. 

10 patienter 
och 
närstående 
ingår i 
studien. 7 
män, 3 
kvinnor 
mellan 35-85 
år. Inklusions- 
och 
exklusions-
kriterier finns. 

Resultatet 
presenteras 
genom 
patient-
berättelser 
där 
patienterna 
beskriver 
sjukhusvistel
sen som allt 
som 
”himmelriket
” till 
”fängelset”. 

Hög 
 
 
Etiskt prövad och 
godkänd 
 
Etiskt resone-
mang finns 
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Tabell 3. Artikelöversikt och kvalitetsbedömning.    Bilaga 2. 
 

Författare,   
År, 
Tidsskrift, 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare  
(bortfall) 

Resultat Kvalitet, Etik 

Beng, T., et 
al. 
 
2014 
 
American 
Journal of 
Hospice & 
Palliative 
Medicine 

Malaysia  

 

The 
Experiences 
of Suffering 
of Palliative 
Care 
Patients in 
Malaysia: A 
Thematic 
Analysis  

 

Att undersöka 
upplevelserna 
av lidande 
hos 20 
inneliggande 
patienter som 
vårdas 
palliativt 
 

Kvalitativ 
design. 
Semistruktu-
rerade 
intervjuer.  
Tematisk 
analys av 
data. 

Slumpmässigt 
urval av patienter 
över 18 år 
intagna på vård-    
avdelning för 
palliativ vård. 6 
män och 14 
kvinnor. < 50-70 
år. Inklusions- 
och exklusions-
kriterier finns. 
(2 bortfall r/t 
deltagarens 
psykiska hälsa) 

Resultatet 
presenteras i 10 
olika sorters 
lidanden: 
1. Avvikande 
lidande 
2. Beroende 
lidande 
3. Empatiskt 
lidande 
4. Interaktionellt 
lidande. 
5. Slutgiltigt 
lidande 
6. Lidande r/t 
miljö 
7. Känslo-
mässigt lidande 
8. Sensoriskt 
lidande 
9. Kognitivt 
lidande 
10. Andligt 
lidande 

Hög 
 
Etiskt prövad 
och godkänd 
 
Etiskt 
resonemang 
finns 

 
Författare, 
År, 
Tidsskrift, 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet, 
Etik 

Horne, G., 
Seymour, J., 
Payne, S. 
 
2012 
 
International 
Journal of 
Nursing 
Studies 
 
 
Stor-
britannien 

Maintaining 
integrity in 
the face of 
death: A 
grounded 
theory to 
explain the 
perspectives 
of people 
affected by 
lung cancer 
about the 
expression 
of wishes for 
end of life 
care 

Att 
undersöka 
patienters 
önskningar 
för livets 
slut  

Kvalitativ design. 
Semistrukturerade 
intervjuer. Data- 
analys med 
grounded theory. 

Deltagarna 
rekryterades via 
ett cancercentrum 
i Storbritannien. 18 
män och 7 kvinnor 
deltog, samt 19 
närstående. 
Inklusions- och 
exklusionskriterier 
finns. 
 

Resultatet 
presenterade
s i 4 teman: 
1. Möt döden 
när den 
kommer 
2. Planera 
för döden, 
inte dö 
3. Bara 
månader 
kvar att leva 
4. Kliniska 
diskussion-er 
om 
framtiden 

Hög 
 
Etiskt 
prövad och 
godkänd 
 
Etiskt 
resone-
mang finns 
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Tabell 3. Artikelöversikt och kvalitetsbedömning.    Bilaga 2. 
 

För-
fattare, 
År, 
Tidsskrift, 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet, 
Etik 

Doumit, 
M., Huijer, 
H., Kelley, 
J. 
 
2007 
 
European 
Journal of 
Oncology 
Nursing 
 
Libanon 

The lived 
experience 
of 
Lebanese 
oncology 
patients 
receiving 
palliative 
care 

Att uppdaga 
upp-
levelserna 
hos onkolog-
patienter 
som får 
palliativ vård 
i Libanon 

Kvalitativ design.  
Intervjuer. 
Fenomenologisk 
analys av data. 

Deltagare 
rekryterades 
genom att 
onkologer fick 
identifiera 
möjliga 
deltagare .6 
kvinnor och 4 
män, mellan 
21-71 år. 
Inklusions- och 
exklusions-
kriterier finns. 

Resultatet 
presenteras genom 
olika identifierade 
teman.  
1. Ängslan att vara 
beroende: 
kontrollförlust, 
påminnelse av 
sjukdom och att 
vara en börda för 
andra 
2. Motvilja för 
medömkan: ett hot 
för självbilden 
3. Oro för familjen 
och familjens oro 
4. Tillit till Gud och 
teologi 
5. Misstycke av att 
vara inlagd på 
sjukhus: känna sig 
instängd i tid, rum 
och sjukdom 
6. Rädsla för 
smärta och lidande 
7. Behovet av att 
kommunicera 

Hög 
 
Etiskt prövad 
och godkänd 
 
Etiskt 
resonemang 
finns 

 
Författare
, År, 
Tidsskrift, 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet, Etik 

Boström, 
B. Et al.  
 
2004 
 
Issues 
and 
Innovatio
n in 
Nursing 
Practice 
 
Sverige 

Cancer-related 
pain in palliative 
care: 
patients´percep-
tions of pain 
management 

Att beskriva 
hur patienter 
med cancer-
relaterad 
smärta 
upplever 
smärtan och 
smärtbehandl
ingen 

Kvalitativ 
metod. 
Intervjuer. 
Dataanalys med 
fenomenologisk 
hermeneutisk 
metod. 

Deltagare 
rekryterades 
från två 
sjukhusbase
rade 
palliativa 
enheter. 17 
män och 13 
kvinnor 
deltog. 35-
83 år gamla. 
Inklusions- 
och 
exklusions-
kriterier 
finns.  

Resultatet 
presenterades 
genom 3 
huvudteman 
och citat från 
deltagarna: 
1. Planering 
2. Kommu-
nikation 
3. Förtroende 

Hög 
 
Etiskt prövad 
och godkänd 
 
Etisk resone-
mang finns 
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Författare, 
År, 
Tidsskrift, 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet, Etik 

Price-Paul, 
M. 
 
2008 
 
Oncology 
Nursing 
Forum 
 
USA 

Understand
-ing the 
Meaning of 
Social Well-
Being at 
the End of 
Life 

Att främja 
förståelsen för 
det sociala 
välmåendet 
vid livets slut 

Kvalitativ 
design. 
Semistruktur-
erade 
intervjuer. 
Dataanalys 
med 
Giorgimetoden 

8 patienter 
döende i cancer 
rektryterades 
via ett hospice-
program. 3 män 
och 5 kvinnor 
intervjuades. 
Ålder på 44-74 
år. Inklusions- 
och exklusions-
kriterier finns. 

Resultatet 
presenteras i 
6 teman: 
1. Betydelsen 
av relation 
med familj, 
vänner och 
kollegor 
2. Betydel-
sen av en 
relation till 
Gud och 
högre makter 
3. Förändrade 
roller 
4. Kärlek 
5. Tack-
samhet 
6. Läran om 
livet 

Hög 
 
Etiskt prövad 
och godkänd 
 
Etiskt 
resonemang 
finns ej 

 
Författare, 
År, 
Tidsskrift, 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet, 
Etik 

McPherson
, C. Et al. 
 
2007 
 
Social 
Science & 
Medicine 
 
Kanada 

Feeling like a 
burden: 
Exploring the 
perspectives of 
patients at the 
end of life 

Att öka 
förståelsen 
för 
patienternas 
upplevelser 
av att vara 
en börda 

Kvalitativ design. 
Intervjuer. 
Fenomenologisk 
analys av data. 
 

Deltagare 
rekryterades 
av en läkare 
inom palliativ 
vård. 10 
kvinnor och 5 
män deltog. 
42-78 år 
gamla. 
Inklusion- 
och 
exklusion-
kriterier 
finns. 

Resultatet 
presenterades 
genom två 
huvudkategorier 
och en tredje 
mindre kategori: 
1. Omtanke om 
andra 
2. Sin egen 
inblandning 
3. Minimera 
bördan 

Medel 
 
Etiskt 
prövad och 
godkänd 
 
Etiskt 
resone-
mang finns 
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Författare, 
År, 
Tidsskrift, 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet, Etik 

Berterö, C. 
Appelin, M. 
Vanhanen, 
G. 
 
2008 
 
Acta 
Oncologica 
 
Sverige 

Recieving a 
diagnosis of 
inoperable 
lung cancer: 
Patients´pe-
rspectives of 
how it affects 
their life 
situation and 
quality of life 

Att idenfifiera 
och beskriva 
hur personer 
med en obotlig 
lungcancer 
upplever 
cancerns 
påverkan på 
livssituationen 
och 
livskvaliten. 

Kvalitativ metod. 
Intervjuer. 
Dataanalys med 
fenomenologisk 
hermeneutisk 
metod.  

Deltagarna 
rekryterade
s från 
lungavdelni
ngar på två 
sjukhus i 
södra 
Sverige. 12 
män och 11 
kvinnor. 
Medianålder 
på 67 år.  

Resultatet 
presenterades 
i olika teman 
som 
framkommit: 
1. Upplevelsen 
av osäkerhet 
2. Upp-
levelsen av 
hopp 
3. Nätverk 
som stöd 
4. Obotlig 
lungcancer 
påverkar 
livskvaliteten 
5. Tankar om 
döden 
6. Skuld och 
skam 
7. När-
ståendes 
reaktioner 
8. Leva som 
vanligt.  

Hög 
 
Etiskt prövad 
och godkänd 
 
Etiskt 
resonemang 
finns 

 
	  
	  
	  


