
 

EXAMENSARBETE 

Våren 2011 
Sektionen för Hälsa och Samhälle 

 
 
 
 
 
 

Hur patienter med 
obotlig cancer 

upplever palliativ 
omvårdnad 

 
 
 
 
 
 
 

Författare 
Cecilia Pereira 

Teresia Ek 
 

Handledare 
Lena Larsson 

 
Examinator 

Kerstin Samarasinghe 
 



 

 

Hur patienter med obotlig cancer upplever 
palliativ omvårdnad 
 
Författare: Cecilia Pereira & Teresia Ek  
Handledare: Lena Larsson  
Litteraturstudie 
Datum: 2011-01-27  
 
Sammanfattning 
Bakgrund: Det beräknas att nästan var tredje person i Sverige kommer att få en 
cancerdiagnos i framtiden. Ungefär 40 % utav cancerfallen går inte att bota. Det 
finns en ökad förståelse för att den palliativa omvårdnaden är viktig för att 
fullända obotligt sjuka patienters välbefinnande.  
Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur patienter med obotlig 
cancer upplever palliativ omvårdnad.  
Metod: Studien har genomförts som en allmän litteraturstudie. Litteraturstudien 
baserades på tio vetenskapliga artiklar som valts ut systematiskt, granskats och 
analyserats för att slutligen ge en bild över valt område.  
Resultat: Patienter som fick delta i sin palliativa omvårdnad och ha ett nära 
samarbete med sjuksköterskorna upplevde ett bättre humör, minskad oro och 
bättre livskvalité. Informationen från vårdpersonalen upplevdes ofta som intensiv. 
Patienterna uttryckte att de upplevde flera olika aspekter av lidande. Dessa var 
både fysiska och psykosociala. Patienterna upplevde att deras psykosociala behov 
var otillräckligt uppfyllda utav vårdpersonalen.  
Konklusion: För att uppnå en god palliativ omvårdnad är det betydelsefullt att 
som vårdpersonal skapa en fungerande kommunikation, bekräfta patienternas 
psykiska lidande och inte överge patienterna. Patienterna bör få uppleva att de är 
värdefulla individer även om de inte kan botas. 
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Abstract 
Background: It’s an estimation that nearly one third of the Swedish population will get a 
cancer diagnosis in the future. About 40% of these cancer cases are incurable. There’s 
an increased understanding that the palliative care is important to improve the wellbeing 
of terminally ill patients.  
Purpose: The purpose of this study was to describe how patients with incurable cancer 
experience palliative care.  
Method: The study has been conducted as a literature review, based on ten scientific 
articles that have been systematically selected, reviewed and analyzed to give an image 
of the selected area.  
Results: Patients that were allowed to participate in their palliative care and work 
closely with nurses experienced an improved mood, reduced anxiety and better quality 
of life. The information from the medical staff was often perceived as intense. The 
patients expressed that they experienced various aspects of suffering. These were both 
physical and psychosocial. The patients felt that their psychosocial needs were 
inadequately met by the nursing staff.  
Conclusion: To achieve good palliative care it’s important with an appropriate 
communication, confirmation of the psychological suffering and to not abandon 
patients. Patients should experience that they are valued individuals even if they can not 
be cured. 
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BAKGRUND 
I samband med att den medicinska kunskapen växer ökar även tron på att möjligheten 

till att bli botad alltid ska finnas. Bota, lindra och trösta är tre nyckelord i hälso- och 

sjukvården. Tanken är att det ska handla om att ibland bota, ofta lindra och alltid trösta. 

Eftersom vården idag har som mål att alltid försöka bota ses det många gånger som ett 

nederlag när vården blir palliativ. Därför finns det en risk för att lindra och trösta inte 

får samma utrymme i vården. Detta kan skapa ett problem för patienter med obotlig 

cancer, eftersom de inte kan botas (Brattgård, 2005).  

 

Undersökningar gjorda utav Cancerfonden och Socialstyrelsen visar att över 50 000 

svenskar fick någon form av cancerdiagnos under år 2007 (Johansson, 2009). Det 

beräknas att nästan var tredje person i Sverige kommer att få en cancerdiagnos i 

framtiden. Ungefär 40 % utav cancerfallen går inte att bota (Johansson, 2009). Cancer 

orsakas av att nybildning av celler sker i så snabb takt att gamla celler inte hinner dö, 

utan det bildas en tumör (Ericson & Ericson, 2002). Tumören kan vara antingen benign 

eller malign. Benigna tumörer är godartade och sprider sig inte vidare. Maligna tumörer 

är elakartade och kan sprida sig vidare till andra vävnader och organ i kroppen. De 

vanligaste orsakerna till cancer är hereditet, olika virus, radioaktiv strålning, tobaksrök 

och andra luftföroreningar (Ericson & Ericson, 2002). Cancer påverkar kroppen på så 

sätt att inflammatoriska reaktioner uppstår vilket ofta leder till allmänpåverkan med 

fysiska symtom som illamående, feber, trötthet och viktnedgång (Johansson, 2009).   

 

Upplevelser går inte att ta på, det är alltså något subjektivt eftersom det handlar om 

individers sätt att uppfatta och uppleva olika situationer. Patienters upplevelser kan se 

olika ut beroende på livshistoria, personlighet samt situation i livet. Patienternas 

upplevelser av olika situationer kan därför skilja sig mycket från sjuksköterskornas 

uppfattningar (Birkler, 2007). Patienter som får besked om att vården inte längre går ut 

på att bota cancern utan istället blir palliativ befinner sig i ett känsligt läge där olika 

tankar och känslor kan väckas till liv. Därför hålls dessa patienter oftast väl informerade 

under hela sjukdomstiden för att undvika att skapa en chock när det inte längre finns 

möjlighet för bot (Friedrichsen, 2005).  
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Ordet palliativ kommer ursprungligen ifrån den latinska termen pallium vars betydelse 

är mantel, vilket oftast ses som en metafor för något lindrande istället för botande. Till 

exempel kan en mantel användas för att inte frysa men manteln tar inte bort själva kylan 

(Sandman & Woods, 2003). Under 1900-talet ansågs det ha funnits en avpersonifiering 

i vården av döende människor. Utvecklingen av den palliativa vårdfilosofin genererade 

därför ett förhållningssätt där centrum för omvårdnaden utgjordes av patienternas kropp 

och själ (Meidell, 2010).  Den palliativa vårdfilosofin utgår från fyra så kallade 

hörnstenar. Dessa är symtomlindring, kommunikation, stöd till närstående och 

teamarbete. Teamet består inte bara utav läkare, sjuksköterskor, kuratorer och 

sjukgymnaster utan även patienter och deras närstående (Meidell, 2010).   

 

Världshälsoorganisationen definierar palliativ omvårdnad som ett vårdsätt som 

fokuserar på att förbättra livskvalitén för patienter med obotliga sjukdomstillstånd och 

deras närstående. Den palliativa vården förutser att ge smärtlindring och/eller lindring 

av andra symtom och i en tidig fas av sjukdomen kan vården dessutom vara kompatibel 

med livsförlängande behandlingar, exempelvis cellgiftsbehandling. Även närstående 

skall erbjudas stöd i sorgen och hänsyn skall tas till patientens kroppsliga, mentala och 

sociala sidor av lidandet. Vården ska även bidra till att göra den sista tiden i livet 

värdefull och göra döden till en naturlig del av livet (WHO, 2010). Palliativ omvårdnad 

har länge ansetts enbart gälla för dem som är döende. På senare år har den palliativa 

omvårdnaden mer och mer förknippats med stöttande vård vid flera olika 

sjukdomstillstånd som är kroniska och obotliga (McIlfatrick, 2007). Det finns idag en 

ökad förståelse för att den palliativa omvårdnaden är viktig för att fullända obotligt 

sjuka patienters välbefinnande. Det är grundläggande att patienterna med obotlig cancer 

får utvärdera sina egna omvårdnadsbehov innan den palliativa omvårdnaden påbörjas. 

Förutom att ta hänsyn till deras egna utvärderingar så kan det dessutom göras en 

kartläggning av patienternas sjukdomshistoria och sjukdomens prognos för att på så vis 

få en individanpassad omvårdnad (McIlfatrick, 2007).  
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SYFTE 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur patienter med obotlig cancer upplever 

palliativ omvårdnad.  

METOD 

Design 

Studien har genomförts som en allmän litteraturstudie i enlighet med den arbetsgång 

som presenteras i figur 1. En allmän litteraturstudie avser att ge en översikt av ett 

avgränsat och preciserat område (Friberg, 2006).  

 

 
Figur 1. Flödesschema över de olika delmomenten i litteraturstudien och som 

sammanställts av litteraturstudiens författare. 

 

Litteraturstudien har baserats på att vetenskapliga artiklar har valts ut systematiskt och 

att dessa har granskats och analyserats för att slutligen ge en bild över valt område. 

Artiklarna har granskats med inspiration av Röda Korsets granskningsmall (bilaga 1) för 

att bedöma artiklarnas kvalitet och användbarhet. Då vissa frågor är utformade för 

enbart kvantitativa artiklar så användes inte dessa för granskningen av de kvalitativa 

artiklarna. I studier med kvalitativa data kontrollerades det även om det fanns någon 

förförståelse beskriven. Granskning av artiklarnas metod utgjorde en stor del av 

kvalitetsgranskningen, där kontrollerades följande; godkännande från etisk kommitté, 

datainsamlingsmetod och metod för analys.   

Urval 
Inklusion innebär att något ingår eller tas med i en studie och exklusion innebär att det 

väljs bort eller inte tas med (Friberg, 2006). Inklusionskriterierna för denna studie har 



 

   8

innefattat artiklar publicerade år 2005 eller senare, för att få fram den senaste 

forskningen. Artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska för att kunna göra 

tillförlitliga granskningar och analyser av texterna. Dessutom skulle artiklarna fokusera 

på patienters upplevelser av palliativ omvårdnad i samband med obotlig cancer. 

Exklusionskriterierna var artiklar som handlade om pediatrik (barn), andra 

sjukdomstillstånd än obotlig cancer och andra perspektiv än patientperspektiv.  

 

Peer reviewed innebär att artikeln är granskad av andra forskare vilket styrker 

vetenskapligheten (Östlundh, 2006) och användes därför i artikelsökningarna.  

Sökorden som har använts i databaserna var palliative care, cancer, incurable cancer, 

nursing, lived experience, lived experiences, adult, adult* och holistic. Dessa sökord 

kombinerades på olika sätt. Avgränsningarna var årtalen 2005-2010, peer reviewed, 

abstract/title, english, swedish, adult 19+ years, humans. Boolesk term som användes 

var AND. Genom att använda trunkering (*) inkluderades ordets alla ändelser i 

sökningen.   

 

De inkluderade artiklarna kommer från olika delar av världen som exempelvis Europa, 

Asien, Afrika och Amerika, vilket redovisas i artikelöversikten. Kvinnor och män är 

jämlikt representerade i studierna.     

 

Undersökningens genomförande  
Sökning efter vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna Cinahl, PubMed och 

PsycINFO. Sökningen redovisas i ett sökschema (bilaga 2). Sökning har även skett 

manuellt efter de inkluderade artiklarnas referenslistor.  

 

Artiklarnas abstract har lästs och de artiklar som svarade mot syftet inkluderades i 

litteraturstudien. Sammanlagt inkluderades tio artiklar som presenteras i en 

artikelöversikt (bilaga 3), bland dessa fanns både kvalitativa och kvantitativa artiklar.  

 

Att göra en innehållsanalys är en arbetsgång där texten läses i sin helhet, delas upp efter 

sitt innehåll och dessa bitar sammanställs sedan i nya teman med hänsyn till skillnader 

och likheter. Därefter sammanfogas dessa teman till en ny helhet (Friberg, 2006). 
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Författarna har hämtat inspiration från detta arbetssätt och har efter granskningen av 

artiklarna läst artiklarna i sin helhet. Därefter gjordes en analys där den text som svarade 

mot syftet valdes ut, markerades och sammanställdes för att kunna brytas ned i 

meningsbärande enheter. Dessa enheter bröts ned till kodord. Med hjälp av kodorden 

skapades underkategorier och dessa byggdes upp till huvudkategorier, på så sätt 

skapades resultatet.    

 

Etiska överväganden och undersökningens betydelse  
Artiklarna borde vara granskade av etisk kommitté för att säkerställa att personerna som 

ingick i projekten blev väl informerade angående studien, helst både muntligt och 

skriftligt. Dessutom borde deltagandet vara frivilligt och möjlighet att kunna dra sig ur 

när som helst under studiens gång borde finnas. Deltagarnas identitet får inte avslöjas på 

något sätt. Dessa krav har sin grund i autonomiprincipen samt respekt för deltagarnas 

integritet. För att tillämpa godhetsprincipen och icke-skada-principen ska studien skapa 

nytta som ska övervägas i förhållande till eventuella risker (Stryhn, 2007).  

 

Förförståelse 
Statistiken i bakgrunden visar att det är ganska vanligt med cancersjukdomar i Sverige. 

Författarnas förförståelse är att vissa patienter med obotlig cancer inte får den vård de 

behöver. Denna förförståelse grundar sig i författarnas egna erfarenheter, som har 

arbetat med och mött denna typ av patienter. Närstående/bekanta till författarna har 

befunnit sig i situationer där den palliativa omvårdnaden satts in för sent eller inte alls, 

vilket också har bidragit till förförståelsen.  

 

RESULTAT 

Inledning 

Resultatet speglar upplevelser av palliativ omvårdnad bland patienter med obotlig 

cancer och presenteras i följande kategorier; ”positiva upplevelser av palliativ 

omvårdnad” och ”negativa upplevelser av palliativ omvårdnad”.  
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Positiva upplevelser av palliativ omvårdnad 
Patienter som fick taktil massage i sin palliativa omvårdnad upplevde många positiva effekter 

som inre frid, avslappning och värdighet. Det upplevdes av patienterna att hela människan 

vårdades under massagesessionerna. Psykosocialt välbefinnande infann sig hos patienterna då 

sjuksköterskorna tog sig tid att utföra taktil massage, brydde sig om patienterna och var 

tillgängliga (Beck, Runeson & Blomqvist, 2009).  

 

Så här uttryckte sig en patient som kände sig värdefull i samband med massagesessionerna:  

”Yes, it’s supportive, with my disease. As for the rest of the nursing staff it’s mostly about 

medicines and such. ...and with the masseur it’s a different kind of support... Well, it is 

knowing it’s there, that she will come .. I think she can look at me in a special kind of way.” 

(Beck, et al. 2009, s. 543).  

 

Avslappningen var enligt patienterna en positiv effekt utav den taktila massagen som i sin tur 

lindrade de fysiska symtomen. Patienterna upplevde att de kunde glömma bort smärta, 

illamående och huvudvärk (Beck, et al. 2009). Troende patienter upplevde att massagen 

underlättade möjligheterna för dem att komma i kontakt med Gud. Patienterna upplevde att de 

kunde flyta iväg vilket var rogivande då de kunde fokusera på sig själva och lämna allt annat 

bakom sig för stunden. När de tunga tankarna kunde släppas gav det en känsla av frihet. Det 

visade sig också att patienterna kände sig bekräftade och värdefulla av den trygga 

kroppskontakten som sjuksköterskorna gav. Vissa av effekterna som avslappning, hopp och 

värdighet varade inte bara för stunden utan kunde förgylla resten av dagen och gjorde det 

lättare för patienterna att klara av vardagen. De positiva effekterna ingav hopp och längtan 

inför framtida massagesessioner (Beck, et al. 2009).  

 

Patienter som fick delta i sin palliativa omvårdnad och ha ett nära samarbete med 

sjuksköterskorna upplevde ett bättre humör, minskad oro och bättre livskvalité. Patienterna 

hade ett aktivt deltagande i sin omvårdnad genom att de berättade om sina önskemål, sina 

värderingar och prioriteringar för sjuksköterskorna (Bakitas, Doyle Lyons, Hegel, Balan, 

Brokaw, Seville, et al. 2009). Vid längre sjukhusvistelser var det betydelsefullt enligt 

patienterna att vårdpersonalen lärde känna både patienterna och deras familjer. Detta kunde 
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leda till ökad tillit vilket kunde göra svåra samtal lättare och på så sätt öka patienternas sociala 

välbefinnande i vården (Prince-Paul, 2008).  

 

Gester som uppskattades var exempelvis att få kudden tillrättad, bli erbjuden en varm 

filt och vila och förberedelse i lugn och ro inför behandlingar. Detta gav patienterna 

känslor av att vårdpersonalen respekterade deras mänsklighet och behöll deras 

värdighet. Det framkom att patienterna uppskattade om vårdpersonalen kallade dem vid 

namn, frågade om intressen eller familjen, lyssnade och stöttade patienterna i deras 

hopp och tro (Ryan, 2005).      

      

Negativa upplevelser av palliativ omvårdnad   
Patienterna upplevde att vårdpersonalen sällan hade tid för att samtala med dem vilket 

skapade negativa upplevelser. Avsaknaden av djupa samtal angående liv och död fick 

många patienter att uppleva negativa känslor som oro, ångest och isolering eftersom de 

ensamma fick bära på alla tunga känslor, tankar och funderingar (Rydahl-Hansen, 

2005). Många patienter upplevde dessutom att sjuksköterskorna inte var närvarande i 

omvårdnaden vilket ofta fick dem att känna sig osynliga och ensamma i sin oro. 

Patienterna hade behov av djupare samtal, men vågade oftast inte säga det till 

sjuksköterskorna. Ett exempel: 

”N: Joan – It is a quarter past nine – the physiotherapist is coming to exercise with you 

in one hour – Do you prefer breakfast before that? 

P: Yes – I was that tired – I got a tablet in the night – I was very anxious 

N: Did it help you? 

P: Yes – I think it did 

N: That’s fine.” 

(Rydahl-Hansen & Rask Eriksen, 2009, s. 44).     

 

Informationen från vårdpersonalen upplevdes ofta som intensiv, med andra ord mycket 

information på kort tid. Många patienter upplevde dessutom att de inte kunde följa med 

i samtalen på grund av medicinska termer och att de sällan fick utrymme till att ställa 

frågor eller prata om sina problem. Detta ledde ofta till känslor som förlust av kontroll, 

förvirring och vilsenhet hos patienterna (Hughes & Arber, 2008, Rydahl-Hansen & 
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Rask Eriksen, 2009). Många patienter var rädda för att få detaljerad information om 

sjukdomens process för de visste inte om de skulle kunna hantera informationen och 

känslorna som kunde väckas till liv (Rydahl-Hansen, 2005).  

 

Patienterna uttryckte att de upplevde flera olika aspekter av lidande. Dessa var både 

fysiska och psykosociala. Patienterna upplevde att deras psykosociala behov var 

otillräckligt uppfyllda utav vårdpersonalen (Rydahl-Hansen, 2005). De upplevde också 

att ingen hänsyn togs till deras tankar och känslor. Det visade sig att vårdpersonalen 

sällan eller aldrig frågade om hur de olika symtomen påverkade just dem, vilket 

patienterna upplevde som sårande. De uttryckte också att de upplevde att 

vårdpersonalen inte hade kunskapen, modet, förståelsen eller tiden för att möta deras 

psykosociala behov. Därför vågade många patienter sällan be om hjälp och tröst, vilket 

ökade deras upplevelser av inre isolering. Patienterna upplevde att det fanns för lite 

vårdpersonal och de som fanns hade inte tillräckligt med tid. De psykosociala 

problemen som ensamhet, ångest och oro intensifierade patienternas upplevelser utav de 

fysiska symtomen. De vanligaste fysiska symtomen var smärta, illamående och 

utmattning (Rydahl-Hansen, 2005, Maree & Wright, 2008). Några patienter upplevde i 

samband med olika behandlingar att vårdpersonalen enbart fokuserade på de kroppsliga 

problemen och glömde ta hänsyn till deras tankar och känslor kring situationerna (Chui, 

Kuan, Fu, Liu, Sham & Lau, 2009). Dessutom framkom det att patienter som upplevt 

ångest hade fått ångestdämpande medicin men ingen vårdpersonal hade frågat vad det 

var som skapade ångesten. Detta var ytterligare en faktor som bidrog till ökade känslor 

av bland annat ökad ångest, oro och ensamhet. Vilket i sin tur gjorde det ännu svårare 

för dem att prata med vårdpersonalen om sitt lidande och sina behov (Rydahl-Hansen & 

Rask Eriksen, 2009).  

 

Yngre vuxna som behandlades palliativt upplevde oftare större psykosocialt lidande 

jämfört med äldre vuxna som också fick palliativ omvårdnad. Detta berodde bland annat 

på framtidsplaner, familj och barn som de skulle behöva lämna samt drömmar som inte 

kunde förverkligas. Medan de äldre kunde uppleva större fysiskt lidande eftersom de 

oftare var fysiskt svagare och hade flera andra sjukdomar som diabetes eller hjärt- 

kärlsjukdomar (Johnsen, Petersen, Pedersen & Groenvold, 2009). De olika problemen 



 

   13

som patienterna upplevde sig ha blev jobbigare när de vårdades palliativt på sjukhus. 

Trots att kompetensen för att utföra palliativ omvårdnad fanns så upplevde patienterna 

att de behövde en mer specialiserad palliativ omvårdnad där hänsyn togs till hela 

människan. Behovet ökade i takt med att de blev sämre i sin sjukdom och de 

psykosociala problemen blev tydligare (Johnsen, et al. 2009). Bland dessa patienter som 

vårdades palliativt på sjukhus framkom också känslor av att tillhöra en låg 

prioritetsgrupp. Detta på grund av att de inte längre kunde botas. De upplevde också en 

rädsla för att bli en börda för vårdpersonalen, som alltid verkade stressade och 

upptagna. Att inte vilja ta andra patienters tid var också något som oroade patienterna. 

Dessa faktorer bidrog till att patienterna upplevde ökade känslor av maktlöshet, 

ensamhet och isolering på grund av beroendet av vårdpersonalen (Rydahl-Hansen, 

2005). Utöver detta upplevde några patienter missnöje med stödet från vårdpersonalen. 

Det handlade mest om att få rätt stöd vid rätt tillfälle. De upplevde också att 

vårdpersonalen övergav dem om de inte gick med på aktiv behandling som exempelvis 

strålbehandling (Hughes & Arber, 2008). 

 

Nästan alla patienter hade planer och drömmar om vad som skulle göras i framtiden och 

vetskapen om att det inte kommer att ske skapade känslor av oro, ångest och maktlöshet.  

Många patienter upplevde att deras självständighet avtog ännu mer när den palliativa 

omvårdnaden sattes in och förlusten av självständighet ledde många gånger till att de kände 

sig utelämnade, maktlösa, sårbara och beroende (Chui, et al. 2009).  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Sökorden som användes vid artikelsökningarna valdes utifrån syftet med största fokus 

på palliativ omvårdnad i samband med obotlig cancer. Det finns en risk att vissa artiklar 

kan ha missats på grund av valet av sökord och hur de kombinerats eftersom det inte går 

att söka på innebörden av orden utan endast i den exakta formen som används i 

databaserna (Östlundh, 2006). Vissa sökord har inte använts från början eftersom syftet 

då var att belysa betydelsen av palliativ omvårdnad och inte patienternas upplevelser av 

omvårdnaden. Detta bidrar också till att vissa artiklar kan ha missats. Eftersom så 



 

   14

aktuell forskning som möjligt ville användas finns det en risk att värdefulla artiklar som 

skulle kunna svara mot syftet har missats om de publicerats innan år 2005.  

 

Resultatet baseras på totalt tio artiklar, vilket kan anses vara ett litet antal artiklar. Totalt 

ingår 1797 patienter sammanlagt från de inkluderade artiklarna. Eftersom de 

inkluderade artiklarna skapar ett samlat resultat skulle skillnaden med största 

sannolikhet inte vara så stor även om fler artiklar hade kunnat inkluderas i studien. Fler 

artiklar från databassökningarna hade kunnat användas men på grund av att vissa 

artiklar inte hittades i fulltext och andra krävde att författarna blev medlemmar på 

Internetsidor blev dessa exkluderade. Vissa artiklar kunde inte beställas på grund av att 

de inte hade kunnat erhållas i tid. Många utav artiklarna som hittades i databaserna 

återkom i flera utav sökningarna, det innefattar både de exkluderade och inkluderade 

artiklarna. De kvalitativa artiklarna presenterar olika fenomen i form av ord medan de 

kvantitativa artiklarna presenterar statistisk information i form av siffror för hur vanliga 

fenomenen är, därför kan användning av båda sorters artiklar ge ett mer nyanserat 

resultat (Friberg, 2006). 

 

Cinahl är en omvårdnadsdatabas, PubMed innefattar artiklar inom medicin och 

PsycINFO har artiklar inom psykologi (Axelsson, 2008). Därför anses databaserna vara 

relevanta med tanke på syftet. 

 

Röda Korsets granskningsmall (bilaga 1), valdes ut för att den ansågs lägga stort fokus 

på artiklarnas metod som i princip utgör artiklarnas grund. Mallen har använts som stöd 

och inspiration vid granskningarna och det ska nämnas att alla frågorna inte har 

besvarats för alla artiklarna. Detta för att vissa frågor är speciellt utformade för antingen 

kvalitativa eller kvantitativa studier. Styrkan med denna granskningsmall är att den är 

omfattande vilket säkrar att fenomenet upplevelse som avsågs att studeras framkom i 

artiklarna och att studierna ger en ökad förståelse för området (Friberg, 2006). Samtliga 

av de inkluderade artiklarna var godkända av etisk kommitté.    

 

Trots att förförståelsen lades åt sidan under studiens gång kan det finnas en risk att den 

undermedvetet har påverkat resultatet eftersom förförståelsen ofta ligger till grund för 
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människans tolkningar (Hartman, 2004). Litteraturstudiens resultat har delvis bekräftat 

författarnas förförståelse men har dessutom även haft en positiv påverkan då det också 

framkom några positiva fynd. De fynd som valts ut för diskussion är negativa, men 

valdes för att de ansågs vara störst. Eftersom alla artiklarna var skrivna på engelska fick 

dessa översättas till svenska. Det engelska språket är inte författarnas modersmål och 

därför finns det en risk för att vissa ord kan ha blivit felaktigt tolkade/översatta.  

 

Genom att författarna under studiens gång har varit medvetna om sitt ställningstagande 

och genomfört analyserna tillsammans ökar resultatets tillförlitlighet (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2008). Överförbarhet handlar om huruvida resultatet kan vara 

användbart vid andra situationer. Överförbarheten anses därför vara ganska stor på 

grund av att studier från olika delar av världen är representerade samt att kvinnor och 

män är jämlikt representerade i studierna (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008).  

 

Resultatdiskussion  
Syftet var att beskriva hur patienter med obotlig cancer upplever palliativ omvårdnad. 

Diskussionen sker kring tre fynd från resultatet; behov av psykosocialt 

omhändertagande, missnöje med informationen från vårdpersonalen och 

beroendeställning som skapar maktlöshet och övergivenhet. Dessa fynd är utvalda för 

diskussion eftersom patienterna upplevde att dessa var viktigast för dem.     

Behov av psykosocialt omhändertagande  
Patienter som är sjuka i obotlig cancer och får palliativ omvårdnad upplever sällan att deras 

psykosociala behov tillfredsställs utav vårdpersonalen. 

  

Resultatet visade att många patienter från flera olika studier upplevde att deras psykosociala 

problem var en stor del av deras ohälsa (Rydahl-Hansen, 2005, Johnsen, et al. 2009). Ett 

flertal patienter upplevde dessutom att vårdpersonalen enbart fokuserade på de fysiska 

symtomen och att ingen såg deras inre lidande (Chui, et al. 2009). 

   

Brülde (2003) beskriver att palliativa patienter kan uppleva lidande av att inte känna sig 

förstådda eller sedda av vårdpersonalen. Det är inte ovanligt att de upplever ångest för vad 
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som kommer att hända i framtiden. Ensamhet och social isolering är vanliga former av 

lidande bland dessa patienter. Detta kan bero på att de inte har någon att samtala med, 

vårdpersonal som inte ”ser” eller förstår dem samt uteblivande av emotionellt stöd. Det kan 

också handla om att vårdpersonalen saknar kompetens eller har svårt för att samtala om 

existentiella tankar och känslor (Brülde, 2003). Patienternas psykiska lidande skapar 

upplevelser av psykisk smärta och det är viktigt att denna smärta precis som den fysiska 

smärtan blir bekräftad och lindrad. Patienterna kan ha svårt att sätta ord på sina psykiska 

smärtor vilket gör det svårt för sjuksköterskorna att upptäcka och förstå deras lidande. För att 

sjuksköterskorna ska kunna få kunskap om patienternas upplevelser av det psykiska lidandet 

är det viktigt att skapa en allians genom förtroende, tillit och förståelse. För att kunna visa 

förståelse för patienterna är det viktigt att inte bagatellisera deras oro och ångest utan bemöta 

dessa känslor (Skärsäter, 2009).  

 

Litteraturstudiens resultat visade att patienternas negativa tankar och känslor gjorde 

upplevelserna av de fysiska symtomen värre och på så vis också svårare att hantera, vilket 

ledde till att patienternas psykiska lidande ökade. Skärsäter (2009) beskriver vikten av att 

bekräfta och se patienternas psykiska lidande. Lyckas inte detta så finns det en risk för att det 

inte hjälper att ge smärtstillande och ångestdämpande medicin. Medicinerna förändrar inte det 

faktum att det finns något som får patienterna att må dåligt och därför är det precis som 

Brülde (2003) beskriver av stor vikt att sjuksköterskorna tar sig tid och samtalar med 

patienterna. Det har framkommit i en studie att palliativa patienter upplever att psykosocialt 

stöd från vårdpersonalen är deras största behov (McIlfatrick, 2007). Detta framkom även i 

vårt resultat. För att kunna tillmötesgå patienternas psykosociala behov skulle användning av 

musik kunna vara ett alternativ. En studie visar att musikterapi ökade det psykosociala 

välbefinnandet hos de palliativa patienterna genom att det skapades en positiv miljö, 

minskade social isolering och gav patienterna utrymme till att uttrycka sina känslor (O’Kelly 

& Koffman, 2007). Det är framför allt viktigt att patienterna får möjlighet att samtala om sina 

tankar och känslor angående sjukdomssituationen. Det kan räcka med en öppen fråga som gör 

att patienterna får utrymme till att styra samtalet. De som samtalar med patienterna bör då 

visa att de är beredda att lyssna på vad de har att säga och möta deras tankar och känslor 

(Glimelius, 2005). 
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Missnöje med informationen från vårdpersonalen 

Många patienter med obotlig cancer är missnöjda med informationen de får angående deras 

sjukdomssituation.  

 

Ett flertal studier visade att patienterna kände sig förvirrade av att de fick mycket information 

på kort tid, vilket de upplevde vara svårt att hantera. Vissa patienter uttryckte också en rädsla 

för att få för mycket eller för detaljerad information angående deras sjukdom (Rydahl-

Hansen, 2005, Hughes & Arber, 2008, Rydahl-Hansen & Rask Eriksen, 2009).   

 

I Suzie Kims patient – sjuksköterskedomän ingår mötet mellan patienten och 

sjuksköterskan. Det första mötet lägger grunden för hur sjuksköterskan uppfattar 

patientens behov och hur patienten uppfattar sjuksköterskans omvårdnad. I alla möten 

sker det utbyte av information och erfarenheter från båda parter (Kim, 2000). Vid 

obotlig cancer är vården inte längre kurativ vilket kan skapa starka reaktioner hos 

patienterna som kan vara svårhanterligt för vårdpersonalen. Detta kan i sin tur leda till 

att vårdpersonalen inte informerar patienterna ordentligt. Riskerna med detta är att 

patienterna förlorar förtroendet för vårdpersonalen. Därför är det viktigt att 

vårdpersonalen inte låter sina egna rädslor påverka valet av information. Det är dock 

viktigt att tänka på att patienterna även har rätt att inte vilja veta så mycket om sin 

sjukdomssituation (Glimelius, 2005). Patienterna kan inte ta till sig all information på 

samma gång, därför är det viktigt att tänka på ordval som används. Det är inte säkert att 

patienterna förstår vad som förmedlas eftersom de gör sina egna tolkningar av orden 

som sägs, men patienterna anser att det blir lättare att ta till sig och hantera 

informationen om de känner personen som informerar dem (Friedrichsen, 2005). Här 

finns stora likheter med resultatet. Det finns många faktorer som spelar stor roll för 

patienterna då de skall ta emot information om behandling och sjukdom. Därför är det 

också viktigt som Birkler (2007) säger att som vårdpersonal inte särskilja patienterna 

från deras sjukdomssituation. Eftersom sjukdomar existerar genom patienter bör 

vårdpersonalen därför inte prata om sjukdomen oberoende av patienten de har framför 

sig. Om den som informerar och samtalar med patienterna inte tar hänsyn till detta finns 

det en risk att patienterna upplever den medicinska diagnosen som en form av 

kränkning (Birkler, 2007). Den som informerar bör ha ett empatiskt bemötande och ge 
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informationen på ett sätt som inte sårar men ändå skapar förståelse. (Friedrichsen, 

2005). Hur kommer det sig att patienterna upplever missnöje med informationen från 

vårdpersonalen när det finns kunskap om hur information ska ges? Gör vårdpersonalen 

som de borde göra eller har de något annat sätt att kommunicera med och informera 

patienterna på? Kanske kan det vara så att vårdpersonalen är rädda för att ha en öppen 

kommunikation med patienterna om svåra frågor. Detta skulle kunna grunda sig i 

vårdpersonalens egna rädslor för döden. 

 

Vid mottagande av information önskar patienterna tydlighet så att inga missförstånd kan 

uppstå. Det är viktigt att språket är enkelt att förstå samt att svåra medicinska termer 

inte används (Friedrichsen, 2005). Många läkare och sjuksköterskor känner till att 

patienter som ska ta emot svåra besked kan bearbeta dessa bättre om de är lite 

förberedda. Patienterna brukar även få råd om att ta med någon närstående till samtalet. 

Genom att som vårdpersonal försöka undvika att chock uppstår ökar chanserna att 

beskedet och informationen når fram, då patienterna har lättare att fokusera mer på 

samtalet än på det faktum att vården inte längre ska bota dem (Friedrichsen, 2005).  

 

Beroendeställning som skapar maktlöshet och övergivenhet      

Patienter med obotlig cancer hamnar förr eller senare i en beroendeställning till sjukvården. 

Beroendeställningen skapade upplevelser av maktlöshet och övergivenhet. 

 

Det framkom i resultatet att patienterna inte ville bli en börda för vårdpersonalen. Men på 

grund av deras beroendeställning visste de att de behövde hjälpen, vilket skapade känslor av 

övergivenhet och maktlöshet. Patienterna upplevde dessutom förlust av självständighet i 

samband med beroendeställningen (Rydahl-Hansen, 2005, Chui, et al. 2009).   

 

Många patienter upplever rädsla för att bli övergivna när botande åtgärder inte längre är ett 

alternativ. När vården blir palliativ är det viktigt att tydliggöra för patienterna att något alltid 

kan göras även om bot inte är möjligt. Ett sätt att visa för patienterna att de inte är övergivna 

är att vårdpersonalen är lättillgängliga dygnet runt och väl insatta i patienternas 

sjukdomssituation (Glimelius, 2005). Däremot är det viktigt att vara medveten om att 
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patienter med obotlig cancer kan känna sig friska emellanåt trots vetskap om sjukdomen 

(Lindqvist & Rasmussen, 2009). Det är svårt för många patienter att acceptera att de blir 

beroende av någon annan för att klara av sin vardag. Detta beror på patienternas sårbarhet, 

maktlöshet och värdighet (Bergqvist Månsson, 2009). Både Glimelius (2005) och Bergqvist 

Månsson (2009) beskriver aspekter som även framkommit i litteraturstudiens resultat. Främst 

handlar det om patienternas upplevelser av övergivenhet och beroendeställning till 

vårdpersonalen. Som tidigare nämnts kan alltid något göras för patienterna. Ett exempel är en 

patient som kände sig trött och svag. Patienten fick blodtransfusion för att orka delta på sin 

sons bröllop (Bergqvist Månsson, 2009). Genom denna åtgärd motverkade vårdpersonalen 

patientens maktlöshet gentemot sin sjukdomssituation, om så bara för en dag.  

 

För att vårdpersonalen ska kunna minska risken för att skapa maktlöshet hos patienter som 

befinner sig i en beroendesituation är det viktigt att patienterna vårdas som självbestämmande 

individer. Hjälpen ska utgå från patienternas önskemål och på sätt ske i samstämmighet. 

Konflikter kan dock uppstå eftersom patienterna får svårare att vidmakthålla sitt 

självbestämmande i takt med att de blir sämre i sin sjukdom (Kallenberg & Ternestedt, 2005). 

 

Konklusion  
Det finns en del forskning om palliativ vård utifrån patienters och/eller anhörigas upplevelser. 

Ytterligare forskning skulle kunna innefatta vårdpersonalens perspektiv på den palliativa 

omvårdnaden och hur den enligt dem påverkar patienterna.  

 

Det är viktigt att tänka på att alla patienter inte vill ha lika mycket information. Därför är 

kommunikationen viktig eftersom varje patient bör få tala om hur mycket han/hon vill veta. 

För att uppnå en god palliativ omvårdnad är det betydelsefullt att som vårdpersonal skapa en 

fungerande kommunikation, bekräfta patienternas psykiska lidande och inte överge 

patienterna. Många patienter får höra ”det finns inget mer vi kan göra”. Patienterna bör få 

uppleva att de är värdefulla individer även om de inte kan botas. Ingen patient ska behöva 

känna sig som ett hopplöst fall, det finns alltid något som kan göras. 
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established and 
integrated part of 
palliative care. 
 
How are verbal 
cues and signs of 
suffering 
expressed and 
acknowledged 
within palliative 
nursing? 
 

6/10 2010 
 

PsycINFO Palliative care AND cancer 
AND nursing 

English, peer reviewed, 
2009-2010 

Abstract AB= 11 Artiklar som handlar 
om pediatrisk vård, 
sjuksköterske/vårdper
sonals perspektiv 
samt anhörigas 
perspektiv. 
 

Effects of a 
palliative care 
intervention on 
clinical outcomes 
in patients with 
advanced cancer. 

16/11 2010 
 

PubMed Incurable cancer AND lived 
experience AND palliative 
care 

English, peer reviewed, 
humans, adult 19+ years, 
2005-2010 
 
 

Title/Abstract 0   

16/11 2010 
 

PubMed Lived experience AND 
palliative care 

English, peer reviewed, 
2005-2010 

Title/Abstract 1  The lived 
experience of 
patients with 
pleural 
mesothelioma.  
 
 



 

 

16/11 2010 
 

Cinahl Lived experiences AND 
incurable cancer AND 
palliative care 

English, peer reviewed, 
2005-2010 

AB Abstract 1  Approaching 
death: a 
phenomenologic 
study of five older 
adults with 
advanced cancer.  

10/11 2010 
 

Manuell sökning    1  Hospitalized 
patients 
experienced 
suffering in life 
with incurable 
cancer. 

10/11 2010 
 

Manuell sökning    1  Understanding the 
meaning of social 
well-being at the 
end of life.  

6/12 2010 
 

Cinahl Palliative care AND 
advanced cancer AND adult 

English, peer reviewed, 
2005-2007 

AB Abstract 2 Artiklarna handlade 
om sjuksköterskors 
perspektiv av vården. 
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Bilaga 3 

Artikelöversikt      
Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Patricia Y. 
Ryan. 
 
USA 
2005 

Approaching 
death: a 
phenomeno-
logic study of 
five older 
adults with 
advanced 
cancer. 

Att undersöka 
upplevelser och 
den associerade 
meningen av att 
närma sig döden 
bland äldre vuxna 
med obotlig 
cancer.  
 

Vuxna 65 år eller äldre 
med en diagnostiserad 
obotlig cancer, med en 
levnadsprognos på 
mindre än 1 år, 
villighet att delta i 
studien, engelsktalande, 
ork att delta i intervjuer 
och psykiskt klara och 
adekvata. Intervjuerna 
som bestod av öppna 
frågor om patienternas 
behov för att förbättra 
den palliativa 
omvårdnaden.    

Varje deltagare 
intervjuades i hemmet. 
Tre deltagare avled under 
studiens gång. 
Intervjuerna spelades in 
på band, sammanställdes 
i text och kodades så att 
enbart undersökaren 
skulle ha vetskap om 
deltagarnas identitet. 
Resultaten delades inte in 
i några teman utan istället 
i olika textstycken som 
representerade varje 
deltagares berättelse.   

Följande framkom i resultatet. 
* Ändrade planer – vården 
övergår från kurativ till palliativ. 
* Ingen rädsla – en stark tro på 
gud bidrog till en känsla av 
trygghet och acceptans.  
* Sluta fred – att skapa en 
fridfull sista tid i livet genom att 
ta farväl och njuta av nuet.  
* Arbetet för att dö – att kämpa 
för sitt liv så länge man orkar 
trots att man vet hur det slutar. 
* En dag i taget – om man lever 
för morgondagen så kan man 
inte leva och njuta idag. 

Resultatets 
trovärdighet kan 
ifrågasättas eftersom 
3 av 5 deltagare avled 
innan studien var 
slutförd, vilket är ett 
bortfall på över 50 %. 
Dock kan detta 
kompenseras med att 
intervjuerna belyste 
det som deltagarna 
själva ansåg vara 
viktigt.   
 

JE Maree, 
SCD Wright. 
 
Sydafrika 
2008 

Palliative care: 
a positive 
outcome for 
cancer 
patients? 
 
 

Fastställa de 
vanligaste 
symtomen bland 
patienter med 
avancerad cancer på 
ett offentligt och ett 
privat sjukhus i 
Tshwane och om 
den palliativa 
vården förbättrar 
deras situation.  

Alla patienter med 
avancerad cancer som 
behandlas palliativt på 
ett sjukhus i Tshwane 
Metropolitan. 
Datainsamling med 
intervjuer och 
enkäter/checklistor. 
 
 
 

148 patienter deltog i 
studien. Intervjuerna var 
strukturerade och 
enkäterna/checklistorna 
utformades så att även de 
med lässvårigheter kunde 
förstå frågorna.  

Smärta var det vanligaste 
problemet och rapporterades 
utav 76,4 % av deltagarna. 
Utmattning var det näst största 
problemet och 65,5 % av 
deltagarna rapporterade detta. 
Lika många rapporterade 
illamående och kräkningar som 
sitt vanligaste problem. Enligt 
deltagarna möttes inte deras 
behov av den palliativa vården. 

Hög validitet för att 
det som avses att 
mätas är mätt och 
reliabiliteten är hög 
för att mätningarna är 
gjorda på att 
tillförlitligt sätt. 
 
 



 

 

Författare 
Land 
År 

Titel Syfte Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Marie Bakitas, 
Kathleen Doyle 
Lyons,  Mark T. 
Hegel, Stefan 
Balan, Frances 
C. Brokaw, 
Janette Seville, 
Jay G. Hull, 
Zhongze Li, Tor 
D. Tosteson,  
Ira R. Byock, 
Tim A. Ahles 
 
USA 
2010 

Effects of a 
palliative care 
intervention 
on clinical 
outcomes in 
patients with 
advanced 
cancer.  

Att undersöka 
effekterna av 
sjuksköterske-
ledda samspel på 
livskvalitet, 
symtomens styrka, 
humör och använd-
ning av resurser 
hos patienter med 
avancerad cancer. 

Cancersjuka som haft 
cancerdiagnos i max ett 
år. Personer som fått 
urologisk cancer, 
cancer i magen, 
lungorna eller bröstet 
ska ha haft det i max 8-
12 veckor. Deltagarna 
intervjuades och 
svarade även på 
skriftliga frågor.  

322 patienter deltog i 
studien. Sjuksköterskor 
från sjukhuset där studien 
ägde rum hjälpte till vid 
patienternas intervjuer. 
Sjuksköterskorna fick 
därför utbildning och 
information angående 
studien. Materialet 
analyserades med flera 
olika skalor och 
instrument.  

Livskvalitet och ett bra humör är 
de mest prioriterade bland 
patienterna.  
 
En sjuksköterskeledd palliativ 
omvårdnad parallellt med 
cancerbehandling visade sig ge 
högre livskvalitet och färre 
depressioner till skillnad från de 
patienter som enbart fick 
cancervård. 

Vårdpersonalen är 
väldigt involverad i 
studien och frågor 
väcks då angående 
patienternas ärlighet 
vid intervjuerna. 
Samtidigt kan det 
vara trovärdigt med 
tanke på den goda 
förberedelsen som 
sjuksköterskorna fick 
inför studien samt att 
det var många 
deltagande. 
 

Maryjo Prince-
Paul. 
 
USA 
2008 

Understanding 
the meaning of 
social well-
being at the 
end of life.  

Att öka förståelsen 
för det sociala 
välbefinnandet, en 
dimension av 
livskvalitet utifrån 
döende individers 
perspektiv. 

Vuxna med cancer som 
vårdas palliativt i 
hemmet. Med 
acceptabel nivå på 
fysisk smärta för att 
orka med intervjuer.  
 
Totalt var det 8 
deltagare. 

Intervjuer spelades in på 
band. Frågeformulär 
användes för att få med 
de viktigaste frågorna på 
alla intervjuerna. 
Analyserna gjordes enligt 
Giorgimetoden som 
innebar att varje utskrift 
och notering lästes för att 
få en helhetsbild.   

Deltagarna ansåg att det var 
viktigt med nära personliga 
relationer. Dessa skulle helst 
behållas genom öppenhjärtliga 
handlingar i kärlek och 
tacksamhet. Relationen med 
vårdpersonalen var väldigt viktig 
för hur omvårdnaden 
uppfattades. Det framkom även 
att kärlek var viktigt för att 
skapa tillit och få tröst. 

Ingen förförståelse 
finns hos 
undersökaren, som 
sätter egna tankar och 
känslor åt sidan.  Det 
beskrivs också vad 
som kunde gjorts 
annorlunda. Detta 
bidrar till en hög 
tillförlitlighet.  
 
 



 

 

Författare 
Land 
År 

Titel Syfte Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Susan Rydahl-
Hansen 
 
Danmark 
2005 

Hospitalized 
patients 
experienced 
suffering in 
life with 
incurable 
cancer. 

Syftet med studien 
var att beskriva hur 
patienter inlagda 
på sjukhus med 
obotlig cancer 
upplever lidande. 

Vuxna patienter på 
sjukhus med 
överlevnadsprognos på 
2 månader eller mer. 
Födda i Danmark och 
ha danska föräldrar. 
Minst 24 poäng på ett 
kognitivt funktionstest.  
 
 
 

Intervjuer och 
observationer ägde rum 
på en palliativ 
vårdavdelning. 12 
patienter deltog. 
Materialet analyserades 
med hjälp av Giorgi´s 
deskriptiva 
fenomenologiska metod. 

I studien framkom 3 
övergripande resultat. 
 
1. ökad maktlöshet. 
2. ökad ensamhet och isolering. 
3. en evig och oövervinnlig 
kamp för att behålla och återfå 
kontroll.  

Alla deltagarna 
intervjuades 4 
gånger. Det kognitiva 
testet utfördes inför 
varje intervju. 
 
Tillförlitligheten 
stärks av att studien 
var noga genomförd. 

Susan Rydahl-
Hansen, 
Tine Rask 
Eriksen 
 
Danmark 
2009 

How are 
verbal cues 
and signs of 
suffering 
expressed and 
acknowledged 
within 
palliative 
nursing? 

Att identifiera 
verbala tecken på 
lidande, uttryckta 
av cancer-patienter 
i en palliativ 
vårdavdelning. 

 

Slumpmässigt urval av 
patienter mellan 40-74 
år, som befann sig på 
en palliativ vård-
avdelning i Köpenhamn 
och förväntades leva 2 
månader eller mer. 12 
patienter deltog.  
 

Analyserna utav 
materialet utgick från 
Giorgi´s deskriptiva 
fenomenologiska metod, 
där 4 olika steg ingick.  

1. möjliga tecken på lidande som 
åtgärdades av ssk men den 
egentliga meningen av 
symtomen för patienten 
diskuterades inte. 
2. möjliga tecken på lidande som 
inte uppfattas av ssk. 
3. möjliga tecken på lidande som 
patienterna inte fick utrymme för 
att uttrycka/förklara. 
 
  

 Studien var noga 
genomförd.  
 
Observation och 
analys sammanställs 
av en och samma 
person vilket 
resulterar i hög 
tillförlitlighet. 
 
 

 
 
 
 



 

 

Författare 
Land 
År 

Titel Syfte Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat 
 

Kvalitet 
 

Ingela Beck, 
Ingrid Runeson, 
Kerstin 
Blomqvist 
 
Sverige 
2009 

To find inner 
peace: soft 
massage as an 
established 
and integrated 
part of 
palliative care. 

Att påvisa hur 
personer med 
obotlig cancer 
upplevde taktil 
massage i en 
palliativ vårdmiljö 
där massage 
användes som en 
etablerad och 
integrerad del av 
omvårdnaden. 

Patienter med obotlig 
cancer som fått taktil 
massage minst 5 
gånger. Över 18 års 
ålder, svensktalande 
och ork att ställa upp i 
intervjuer.  
Antalet deltagare var 
åtta, bland dessa fanns 
både kvinnor och män.  

Intervjuerna bandades 
och skrevs ner i sin 
helhet.  
Intervjuerna lästes 
igenom flera gånger. 
Informationen delades in 
i 3 olika kategorier; 
”lived human relation”, 
”lived time and space” 
och ”lived body”.    

I resultatet framkommer 3 
tydliga teman: 
1. att få värdighet – känslan av 
att känna sig trygg, ompysslad 
och bekräftad. 
2. att bli fri – tunga och jobbiga 
tankar glömdes bort under 
massagen. 
3. att flyta iväg – känslan av att 
försvinna men ändå vara 
närvarande i sig själv.  

Studien var noga 
genomförd. 
Forskarna har 
dessutom fått ett 
samlat resultat trots 
få deltagare vilket 
ökar trovärdigheten.  
 
 

Ying Yu Chui, 
Hau Yee Kuan, 
Idy C. Y. Fu, 
Rico K. Y. Liu, 
Mau Kwong 
Sham,  
Kam Shing Lau. 
 
China 
2009 

Factors 
associated 
with lower 
quality of life 
among 
patients 
receiving 
palliative care.  

1. Bedöma 
livskvalitet och 
fysisk funktion hos 
patienter med 
avancerad cancer 
som mottar palliativ 
vård.  2. Fastställa 
om det finns en 
statistisk signifikant 
relation mellan 
fysisk funktion och 
livskvalitet.            
3. Identifiera demo-
grafiska och 
sjukdomsrelaterade 
variabler relaterade 
till deras livskvalité. 

Vuxna med avancerad 
cancer diagnos som 
mottar palliativ vård. 
Deltagarna skulle 
kunna kommunicera 
med forskarna och vilja 
vara delaktiga i studien. 
De som led av psykiska 
sjukdomar eller inte 
kunde kommunicera 
exkluderades.  

En deskriptiv studie 
gjordes, där intervjuer 
användes som 
datainsamlingsmetod. 
300 patienter från totalt 4 
sjukhus rekryterades.  
Ett instrument som 
användes var PPS 
(palliative performance 
scale) för att mäta 
livskvalitet. Olika 
variabler som också 
studerades var; ålder, 
kön, civilstatus, religion, 
utbildningsnivå och 
demografiska variabler.  

Det framkom att de patienterna 
som hade en bättre fysisk 
funktion hade en högre 
livskvalitet. De mest 
rapporterade symtomen var 
smärta och illamående. 
Symtomen påverkade 
patienterna fysiskt och detta 
ledde till en försämrad förmåga 
till egenvård, vilket i sin tur 
resulterade i ökad ångest. 
Konklusionen: mer hade kunnats 
göra vad gäller symtomlindring 
och psykosocialt omhänder-
tagande för att förbättra 
patienternas livskvalitet.  

Studiens resultat 
består av både 
kvalitativ och 
kvantitativ data. 
Vilket ger ett brett 
perspektiv. 
Eftersom studien 
hade 300 deltagare så 
ökar det resultatets 
trovärdighet. 
 
Validiteten är hög 
eftersom forskarna 
har mätt det som var 
avsett att mätas. 
   



 

 

Författare 
Land 
År 

Titel Syfte 

 

Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat 
 

Kvalitet 
 

AT Johnsen, 
MA Petersen, 
L Pedersen, M 
Groenvold. 
 
Danmark 
2009 

Symptoms and 
problems in a 
nationally 
representative 
sample of 
advanced 
cancer 
patients.  

Att identifiera 
symtomens 
prevalens och 
prediktorer i ett 
nationellt 
representativt urval 
av danska patienter 
med avancerad 
cancer.  

Inklusionskriterierna 
var cancer diagnos och 
vuxna. Exklusions-
kriterierna var patienter 
som inte pratade 
danska eller hade 
psykiska sjukdomar. 
Deltagarna fick svara 
på enkäter.  
 
 

Alla patienter på 3 
sjukhus i Danmark som 
passade in på 
inklusionskriterierna 
tillfrågades. Patienterna 
fick palliativ omvårdnad 
på olika avdelningar på 
dessa sjukhus. Totalt 
ingick 977 deltagare i 
studien.   
 

De mest förekommande 
symtomen var utmattning, 
smärta och sömnlöshet.  
De nyligen inlagda upplevde fler 
symtom utöver de förstnämnda 
som exempelvis sämre 
livskvalitet, dyspné, 
förstoppning och illamående.  
Patienter under behandling hade 
ofta en mer reducerad fysisk 
funktion.   

Eftersom patienterna 
fick svara på enkäter 
kan man tänka sig att 
svaren blir mer 
ärliga.  
 
Trovärdigheten ökar 
på grund av det var 
över 900 som deltog.  
 
 

Nicola Hughes, 
Anne Arber. 
 
England. 
2008 

The lived 
experience of 
patients with 
pleural 
mesothelioma.  

Att fokusera på 
fynden från en 
liten studie som 
undersöker de 
känslomässiga och 
psykologiska 
behov bland 
patienter 
diagnostiserade 
med mesoteliom.  

Inklusionskriterierna 
var; patienter med 
mesoteliom diagnos, 
förmåga att ge ett 
skriftligt samtycke och 
förmåga att 
kommunicera på 
engelska. Intervjuerna 
ägde rum i patienternas 
hem. 
5 stycken deltog i 
studien, de flesta var 
män.  

Hermeneutisk textanalys 
gjordes av texterna som 
ordagrant skrevs ner från 
intervjuerna. Texterna 
lästes igenom flera 
gånger för att få ett 
helhetsperspektiv. 
Meningsbärande enheter 
i texten markerades och 
slutligen organiserades 
allt i olika teman. 
 

En utav patienterna fick remiss 
för palliativ omvårdnad, de 
andra löste det själva bland annat 
med hjälp av anhöriga. 
 
Resultatet sammanställdes under 
6 olika rubriker. 
1. Fysiska symtom. 
2. Förlust av intimitet. 
3. Isolering. 
4. Kompensation. 
5. Utbyte av erfarenheter. 
6. Understödjande behandling. 
 

Intervjuerna bestod 
av öppna 
inledningsfrågor som 
gav patienterna 
utrymme att beskriva 
upplevelser och 
erfarenheter som de 
tyckte var viktiga 
vilket bidrar till en 
ökad trovärdighet av 
resultatet.  

 
 

 


